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ידיעות כלליות
:כתובת לשכת סימני המסחר היא

מסבניי, הגן הטכנולוגי,1' רחוב אגודת ספורט הפועל מס .96951מיקוד,5'ן
ה'אם בימיקבלת קהל ו. 13:30-ו08:30בין השעות' עד .וערבי חגים אין קבלת קהל' בימי

באתר האינטרנט של מחלקת סימני מופיע,הניתן להורדה,PDFקובץ היומן בפורמט
: או באתר רשומות בכתובתli.gov.trademarks.www: המסחר בכתובת
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 לפקודת סימני המסחר24 על 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
rademarks Department at the following addressTOn the Internet site of the

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

OF THE TRADE MARKS24ICE OF OPPOSITION UNDER SECTIONNOT
ORDINANCE

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

from the date of this journal, give notice to the Registrar of Trade Marks in the
manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules.
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Meat and meat products; poultry and poultry 
products; all included in class 29.

בשר ומוצריו; עוף ומוצריו; הכל כלול בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, ישראל

Identification No.: 511725459מספר זיהוי: 511725459

Name: MEALMEAT SHIVUK LTD. שם: מילמיט שיווק בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513345009מספר זיהוי: 513345009

Name: BADATZ BEIT YOSEF LTD. שם: בד"צ בית יוסף בע"מ

Address: כתובת : רחוב כהנמן 100  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 512558859מספר זיהוי: 512558859

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

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

עטרה

Application Date 02/06/2002 תאריך הגשה

Trade Mark No. 157433 מספר סימן

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES
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Meat and meat products; poultry and poultry 
products; all in class 29.

בשר ומוצריו; עוף ומוצריו; הכל בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 09/07/2002 תאריך הגשה

Trade Mark No. 158146 מספר סימן
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Ownersבעלים

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, ישראל

Identification No.: 511725459מספר זיהוי: 511725459

Name: MEALMEAT SHIVUK LTD. שם: מילמיט שיווק בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513345009מספר זיהוי: 513345009

Name: BADATZ BEIT YOSEF LTD. שם: בד"צ בית יוסף בע"מ

Address: 100 Kahanman St., Bnei Brak, Israel כתובת : רחוב כהנמן 100  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 512558859מספר זיהוי: 512558859

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

י' אב תשס"ט - 531/07/2009



Meat, poultry and fish; all included in clas 29. בשר, עופות ודגים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 28/07/2002 תאריך הגשה

Trade Mark No. 158474 מספר סימן
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Ownersבעלים

Name: BADATZ BEIT YOSEF LTD. שם: בד"צ בית יוסף בע"מ

Address: כתובת : רחוב כהנמן 100  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 512558859מספר זיהוי: 512558859

Name: MEALMEAT SHIVUK LTD. שם: מילמיט שיווק בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513345009מספר זיהוי: 513345009

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, ישראל

Identification No.: 511725459מספר זיהוי: 511725459

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

י' אב תשס"ט - 731/07/2009



Services related to stem cells and/or cord blood. שירותים הקשורים בתאי גזע ו/או דם חבל התבור.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BioCord Ltd. שם: ביוקורד בע"מ

Address: Cord Blood Bank, Tel Aviv, P.O.B 65151, 
61650, Israel

כתובת : בנק דם טבורי, תל אביב, ת.ד.65151, 61650, ישראל

Identification No.: 513667816מספר זיהוי: 513667816

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Livne, Adv.

Address: Petach Tikva, Israel

שם: ישראל ליבנה, עו"ד

כתובת : רח' מונטיפיורי 38, פתח תקוה, 49490, ישראל

Life Bank

בנק החיים

Application Date 22/03/2005 תאריך הגשה

Trade Mark No. 179449 מספר סימן
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Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOCIETE JAS HENNESSY & CO.

Address: Cognac, France

Identification No.: 2071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

The mark is composed of the image of the two labels 
and their content. The shape of the bottle does not 
constitute a part of the mark.

הסימן מורכב מדמות התוויות ותוכנן. דמות הבקבוק אינה
מהווה חלק מן הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/04/2005 תאריך הגשה

Trade Mark No. 179690 מספר סימן
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Meat, fish, poultry; preserved, dried and/or cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams. compotes; eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats; all 
included in class 29.

בשר, דגים, עוף; ירקות ופירות משומרים, מיובשים ו/או
מבושלים; ג'לי, ריבות, לפתנים; ביצים, חלב ומוצרי חלב;

שמנים ושומן למאכל; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BADATZ BEIT YOSEF LTD. שם: בד"צ בית יוסף בע"מ

Address: כתובת : רחוב כהנמן 100  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 512558859מספר זיהוי: 512558859

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, ישראל

Identification No.: 511725459מספר זיהוי: 511725459

Name: MEALMEAT SHIVUK LTD. שם: מילמיט שיווק בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : פתח תקוה, ישראל

Identification No.: 513345009מספר זיהוי: 513345009

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

עטרה

Application Date 17/07/2005 תאריך הגשה

Trade Mark No. 182299 מספר סימן
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Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; dentifrices; non-medicated 
mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for 
personal use; non-medicated toilet preparations; all 
included in class 3.

סבונים; תמרוקים, תמצית שמנים, תכשירי קוסמטיקה; קולון,
מי טואלט, תרסיסים לבישום הגוף; שמנים, קרמים ותרחיצים
לעור; קצף גילוח, ג'ל לגילוח, תרחיצים לפני גילוח ולאחריו;
אבקת טלק; תכשירים לאמבט ולמקלחת; תרחיצים לשיער;
משחות שיניים; מי-פה לא רפואיים; דאודורנטים; תכשירים
מונעי הזעה לשימוש אישי; תכשירי טואלט לא רפואיים;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Wirral, Merseyside, United Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

AXE CLICK

Application Date 31/08/2005 תאריך הגשה

Trade Mark No. 183335 מספר סימן
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Tobacco, raw, manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes, cigars and cigarillos, cigarette 
filters; cigarette paper; smokers' articles; matches; 
smokers' lighters and ashtrays of non-precious metal; 
all included in class 34.

טבק, גולמי, מטופל או מעובד; מוצרי טבק; סיגריות, סיגרים
וסיגריות קטנות, מסננים לסיגריות; נייר סיגריות; פריטי

מעשנים; גפרורים; מציתים ומאפרות עבור מעשנים שאינם
ממתכת יקרה; כולם כלולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKTSIONERNO DROUJESTVO 
BULGARTABAC HOLDING

Address: 62 Graf Ignatiev Street  , Sofia, Bulgaria

Identification No.: 54880

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/02/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 187333 מספר סימן
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Tobacco, raw, manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes, cigars and cigarillos, cigarette 
filters; cigarette paper; smokers' articles; matches; 
smokers' lighters and ashtrays of non-precious metal; 
all included in class 34.

טבק, גולמי, מטופל או מעובד; מוצרי טבק; סיגריות, סיגרים
וסיגריות קטנות, מסננים לסיגריות; נייר סיגריות; פריטי

מעשנים; גפרורים; מציתים ומאפרות עבור מעשנים שאינם
ממתכת יקרה; כולם כלולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKTSIONERNO DROUJESTVO 
BULGARTABAC HOLDING

Address: 62 Graf Ignatiev Street  , Sofia, Bulgaria

Identification No.: 54880

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 02/02/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 187336 מספר סימן
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Tobacco, raw, manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes, cigars and cigarillos, cigarette 
filters; cigarette paper; smokers' articles; matches; 
smokers' lighters and ashtrays of non-precious metal; 
all included in class 34.

טבק, גולמי, מטופל או מעובד; מוצרי טבק; סיגריות, סיגרים
וסיגריות קטנות, מסננים לסיגריות; נייר סיגריות; פריטי

מעשנים; גפרורים; מציתים ומאפרות עבור מעשנים שאינם
ממתכת יקרה; כולם כלולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKTSIONERNO DROUJESTVO 
BULGARTABAC HOLDING

Address: 62 Graf Ignatiev Street  , Sofia, Bulgaria

Identification No.: 54880

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 02/02/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 187337 מספר סימן
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Tobacco, raw, manipulated or processed; tobacco 
products; cigarettes, cigars and cigarillos, cigarette 
filters; cigarette paper; smokers' articles; matches; 
smokers' lighters and ashtrays of non-precious metal; 
all included in class 34.

טבק, גולמי, מטופל או מעובד; מוצרי טבק; סיגריות, סיגרים
וסיגריות קטנות, מסננים לסיגריות; נייר סיגריות; פריטי

מעשנים; גפרורים; מציתים ומאפרות עבור מעשנים שאינם
ממתכת יקרה; כולם כלולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKTSIONERNO DROUJESTVO 
BULGARTABAC HOLDING

Address: 62 Graf Ignatiev Street  , Sofia, Bulgaria

Identification No.: 54880

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/02/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 187338 מספר סימן
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Precious stones; all included in class 14. תכשיטים, אבנים יקרות; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: D CARD LTD. שם: די קארד בע"מ

Address: 46 Rashi Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב רש"י 46 ב'  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513791137מספר זיהוי: 513791137

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Elisha Hakak, Adv.

Address: 17 Kalisher St.  , Tel Aviv, 65257, Israel

שם: אלישע חקק, עו"ד

כתובת : רחוב קלישר 17  , תל אביב, 65257, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

A Diamond in Your Pocket

Application Date 08/02/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 187420 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 1631/07/2009



Business management, business administration, 
services regarding the establishment and operation 
of online stores; all the aforesaid services are not in 
the field of language school sevices; all included in 
class 35.

ניהול עסקים, אדמיניסטרציה של עסקים, שירותים לגבי הקמה
וניהול של חנויות מקוונות; כל השירותים הנזכרים לעיל אינם
בתחום אולפנים ללימוד שפות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Moadon Ashrai - Tzionut Datit Ltd. שם: מועדון אשראי ציונות דתית בע"מ

Address: Park Center 1 Hamarpe Street, Jerusalem, 
Israel

כתובת : פארק סנטר רחוב המרפא 1, ירושלים, ישראל

Identification No.: 513781740מספר זיהוי: 513781740

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ירושלים, ת.ד.45087, 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

OR

אור

Application Date 11/04/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 189301 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 1731/07/2009



Anti-inflammatory, anti-infectious and anti-oxidizing 
balms and ointment, containing herbal actives, for the 
treatment of the skin; all included in class 5.

תחליבים ומשחות נגד דלקות, נגד זיהומים ונגד חימצון,
המכילים חומרים פעילים מצמחי מרפא, המיועדים לטיפול

בעור; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bernard Saal

Address: 151, Avenue de Wagram  , Paris, 75017, 
France

Identification No.: 62517

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

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

,BAUME רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
JERUSALEM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BAUME DE JERUSALEM

Application Date 11/04/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 189325 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 1831/07/2009



Providing access to a computer worldwide web 
(Internet) in relation to medical information services; 
all included in class 44.

הספקת גישה לרשת מחשבים עולמית מקוונת (אינטרנט) בכל
הנוגע לשירותי מידע רפואי; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bernard Saal

Address: 151, Avenue de Wagram  , Paris, 75017, 
France

Identification No.: 62517

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

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

,BAUME רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
JERUSALEM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BAUME DE JERUSALEM

Application Date 11/04/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 189339 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 1931/07/2009



United Kingdom , 17/10/2005 ממלכה מאוחדת , 17/10/2005

Priority Date דין קדימה

Charitable fund raising services; fund raising 
services; charitable collections; organisation of 
collections; organisation of the collection of funds; 
provision and distribution of funds, including 
charitable funds; expenditure for charitable purposes; 
all included in class 36.

שירותי איסוף הון לצרכי צדקה; שירותי איסוף הון; איסוף
תרומות; אירגון של איסוף תרומות; אירגון של גיוס הון; חלוקה
והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות צדקה;

הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קיימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael  , Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל  , ירושלים, 91072, ישראל

Identification No.: 62521מספר זיהוי: 62521

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase PLANT A TREE IN 
ISRAEL, but in the combination of the mark.

PLANT A רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
TREE IN ISRAEL, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KKL - plant a tree in Israel

Application Date 12/04/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 189353 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 2031/07/2009



Financial and investment services; included in class 
36.

שירותי מימון והשקעות; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Prisma Investment House Ltd. שם: פריזמה בית השקעות בע"מ

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, Israel כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511123556מספר זיהוי: 511123556

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INVESTMENTS HOUSE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PRISMA INVESTMENTS HOUSE

Application Date 23/05/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 190300 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 2131/07/2009



Power operated machines and apparatus all for the 
digging, excavating, mechanical handling, lifting, 
loading and transporting of earth, minerals, soil, 
crops and of like materials; compacting and vibrating 
machines and equipment; vibratory plate 
compactors; rollers; asphalt and concrete cutting 
machines; parts and fittings included in class 7 for all 
the aforesaid goods; all included in class 7.

מכונות והתקן ממונעים כולם לשם חפירה, חפירה לגילוי
עתיקות, טיפול מכני, העלאה, העמסה והובלה של אדמה,

מחצבים, אדמה, יבולים וחומרים נוספים או דומים להם; מכונות
וציוד לדחיסה ולהרעדה; דוחסים רוטטים ללוחות; מכבשים;

מכונות חיתוך לאספלט ובטון; חלקים ואביזרים הכלולים בסוג 7
לכל הטובין האמורים לעיל; הכל כלול בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED

Address: Rocester, Staffordshire, United Kingdom

Identification No.: 36149

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 30/07/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 192332 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 2231/07/2009



Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life saving, and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming 
and accumulating electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; all designated 
for childhood; all included in class 9.

מערכות וכלים למדע, ספנות, חקירה, חשמל, צילום,
סינמטוגרפיה, אופטיקה, שקילה, מדידה, איתות, בדיקה

(פיקוח), הצלת חיים והוראה; מערכות וכלים להובלה, החלפה
וצבירה של חשמל; מערכות להקלטה, לשידור או מיחזור של
קול או דמויות; נושאי מידע מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות

מכירה אוטומטיות ומנגנונים מכניים למכשירים מופעלי
מטבעות; קופות רושמות; מכונות חישוב, ציוד עיבוד נתונים;

הכל מיועד לגיל הילדות; הכל נכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STEP TWO, S.A.

Address: Zaragoza, Spain

Identification No.: 41901

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

IMAGINARIUM

Application Date 12/09/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 193580 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 2331/07/2009



Cafe, restaurants, self service restaurants, cafeterias, 
snack bars, canteens, pubs; providing of food and 
drink; catering services; hospitality services, in 
particular the provision of food and drink; all included 
in class 43.

בתי קפה, מסעדות, מסעדות בשירות עצמי, קפיטריות, ברי
חטיפים, קנטינות, ברים; הספקת מזון ומשקה; שירותי קיטרינג;
שירותי אירוח במיוחד הספקה של מזון ומשקה; כולם כללולים

בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BIG BOY RESTAURANTS INTERNATIONAL 
LLC

Address: Warren, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 63818

(Michigan Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 03/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194212 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 2431/07/2009



Telecommunication services; services relating to 
electronic transmission of data, images and 
documents via computer terminals; real time 
communication services; personal communication 
services; electronic bulletin boards and chat rooms 
for the transmission of messages among computer 
users concerning general topics of interest; multiple 
user access to computer networks and bulletin 
boards; communications via computer networks; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת רחק; שירותים הקשורים להעברה אלקטרונית
של נתונים, דמויות ומסמכים באמצעות מסופי מחשב; שירותי
תקשורת בזמן אמת; שירותי תקשורת אישיים; לוחות מודעות
אלקטרוניים וחדרי צ'ט להעברת הודעות בין משתמשי מחשב
בנוגע לנושאי עניין כללים; גישה למשתמשים מרובים לרשתות
מחשב ולוחות מודעות אלקטרוניים; תקשורת באמצעות רשתות

מחשב; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AOL LLC

Address: Dulles, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 36105

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

EVERYBODY , EVERYWHERE

Application Date 22/11/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 195564 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 2531/07/2009



Furniture, especially seating and tables, sets for 
conferences and meetings, especially armchairs, 
chairs, swivel armchairs, swivel chairs also with 
casters and runners especially for the office, public 
places, schools and workshops; parts of furniture for 
sitting on, namely foot rests, casters, back rests and 
mechanisms for raising the seat and lowering the 
back; all included in class 20.

רהיטים, לרבות מערכות ישיבה ושולחנות, מערכות ריהוט
לכנסים ופגישות, כורסאות, כסאות מסתובבים עם גלגלים
לשימוש במשרד, מקומות ציבוריים, בתי ספר ובתי מלאכה;
חלקי ריהוט של מערכות ישיבה,לרבות הדומים, גלגלים,

משענות גב ומנגנונים להעלאת והורדת המושב וכן לקביעת
נטיית משענת הגב; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Grahl working well GmbH

Address: Steyerberg, Voigtei, Germany

Identification No.: 64431

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Sarah Presenti, Adv.  Balter, Guth, Aloni & Co

Address: 96 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67891, Israel

שם: ד"ר שרה פרזנטי, עו"ד אצל בלטר, גוט, אלוני ושות'

כתובת : רחוב יגאל אלון 96  , תל אביב, 67891, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DUO-BACK

Application Date 18/12/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 196319 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 2631/07/2009



Retail and wholesale services of printed matters and 
teaching materials; store services of printed matters 
and teaching materials; on line store services of 
printed matters and teaching materials; advertising 
and management services; business management 
and operation; office functions; sales promotion 
services; public relations services; electronic 
commerce services; purchase and rental of 
advertising space; direct mail advertising; collection 
and storage of information into computer database; 
arranging and conducting of business conferences; 
publication of publicity texts; storage of data; 
arranging newspaper and other printed matter 
subscriptions; all in the field of language school 
services; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית של דברי דפוס וצרכי לימוד
והוראה; שירותי חנויות למכירה של דברי דפוס וצרכי לימוד
והוראה; שירותי חנויות מקוונות למכירה של דברי דפוס וצרכי
לימוד והוראה; שירותי פרסום וניהול; הפעלת וניהול עסקים;
פעולות משרדיות; שירותי קידום מכירות; שירותי יחסי ציבור;
שירותי מסחר אלקטרוני; קניה והשכרה של שטחי פרסום;
פרסום בדיוור ישיר; איסוף והכנסה של מידע לתוך מאגר

נתונים ממוחשב; ארגון וניהול של כנסים עסקיים; פרסום של
טקסטים פרסומיים; אחסון נתונים; ארגון מנויי עיתונים וחומר
מודפס אחר; כל השרותים הנזכרים לעיל עניינם בתחום

אולפנים ללימוד שפות; כולם כלולים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ORLY GANOR שם: אורלי גנור

Address: 24 Keren Hayesod Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב קרן היסוד 24  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 56428576מספר זיהוי: 56428576

Name: YOEL GANOR שם: יואל גנור

Address: Keren Hayesod 24, Jerusalem, Israel כתובת : קרן היסוד 24, ירושלים, ישראל

Identification No.: 12409728מספר זיהוי: 12409728

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ULPAN-OR

אולפן-אור

Application Date 09/01/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 196801 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 2731/07/2009



Non-alcoholic drinks, flavored soft drinks; all included 
in class 32.

משקאות לא כוהלים, משקאות קלים בטעמים שונים; הנכללים
כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sharet Davidyan שם: שרת דודיאן

Address: Tel Aviv, P.O.B 13352, 61131, Israel כתובת : תל אביב, ת.ד.13352, 61131, ישראל

Identification No.: 58107202מספר זיהוי: 58107202

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/01/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197309 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 2831/07/2009



Non-alcoholic drinks, flavored soft drinks; all included 
in class 32.

משקאות לא כוהליים, משקאות קלים בטעמים שונים; הנכללים
כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sharet Davidyan שם: שרת דודיאן

Address: Tel Aviv, P.O.B 13352, 61131, Israel כתובת : תל אביב, ת.ד.13352, 61131, ישראל

Identification No.: 58107202מספר זיהוי: 58107202

Application Date 29/01/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197350 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 2931/07/2009



Soft drinks containing aloe vera, included in class 32. משקאות קלים המכילים אלוורה, הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sharet Davidyan שם: שרת דודיאן

Address: Tel Aviv, P.O.B 13352, 61131, Israel כתובת : תל אביב, ת.ד.13352, 61131, ישראל

Identification No.: 58107202מספר זיהוי: 58107202

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים משקה
אלוורה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/01/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197351 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 3031/07/2009



Wines, included in Class 33. יינות, הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון
וזכרון יעקב בע"מ

Address: Richon Le Zion, P.O.B 2, Israel כתובת : ראשון לציון, ת.ד.2, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

LIMITED רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
EDITION בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARMEL LIMITED EDITION

כרמל לימיטד אדישן

Application Date 12/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197710 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 3131/07/2009



Non-medicated toilet preparations; skin care 
preparations; body and beauty care preparations; 
powders, creams and lotions, all for the face, hands 
and body; nail polish; nail polish remover; cosmetics; 
soaps; shower and bath preparations; preparations 
for the hair; preparations for cleaining the teeth; 
shaving and aftershave preparations; perfumes, toilet 
waters, eau de colognes; deodorants and anti-
perspirants for personal use; toilet articles; essential 
oils; all the aforesaid being alone, in combination 
and/or in gift sets comprised of some or all of these 
items; all included in class 3.

תכשירי טואלטיקה לא רפואיים; תכשירים לטיפוח העור;
תכשירים לטיפוח העור והיופי; אבקות, קרמים ותחליבים, כולם

עבור הפנים, הידיים והגוף; לק לציפורניים; מסיר לק
לציפורניים; קוסמטיקה; סבונים; תכשירים למקלחת ולאמבט;
תכשירים לשיער; תכשירים לניקוי השיניים; תכשירי גילוח

ואפטרשייב; בשמים, מי טואלט, מי קולון; דאודורנטים ומונעי
הזעה לשימוש אישי; כלי רחצה; תמציות שמנים; כל הטובין
לעיל לבדם, בשילוב ו/או באריזות מתנה המורכבות מחלק

מהפריטים לעיל או מכולם; 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, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

PRO ATTRACTION

Application Date 25/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198170 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 3231/07/2009



Guiding workshops and group classes in the 
psychological and holistic fields; included in class 41.

עריכת סדנאות וקבוצות לימוד בתחום הפסיכולוגי וההוליסטי;
הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lia Arad שם: ליאה ארד

Address: 21 Hahar Street  , Kochav Yair, 44864, Israel כתובת : רחוב ההר 21  , כוכב יאיר, 44864, ישראל

Identification No.: 56133440מספר זיהוי: 56133440

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David A. Kadishevich

Address: 68 Arlozorov St.  , Tel Aviv, 62646, Israel

שם: דוד א. קדישביץ, עו"ד

כתובת : רחוב ארלוזרוב 68  , תל אביב, 62646, ישראל

בשביל הנשמה

Application Date 01/03/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198333 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 3331/07/2009



Shoes;  included in class 25. נעליים; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Buffalo Industries Shoes Ltd. שם: באפלו תעשיות נעליים בע"מ

Address: Hod Hasharon, P.O.B 13, 45100, Israel כתובת : הוד השרון, ת.ד.13, 45100, ישראל

Identification No.: 513925362מספר זיהוי: 513925362

Application Date 08/03/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198516 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 3431/07/2009



Educational services, namely, conducting classes, 
workshops, seminars, and training services in the 
field of ophthalmology; all included in class 41.

שירותים חינוכיים, דהיינו, עריכת שיעורים, סדנאות, סמינרים,
ושירותי הכשרה בתחום האופתלמולוגיה; הנכללים כולם בסוג

.41

Class: 41 סוג: 41

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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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 שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NGENUITY

אנג'ינואיטי

Application Date 19/03/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198594 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 3531/07/2009



Pastry and confectionery, chocolates, chocolate 
products and bars, coconut bar covered with 
chocolate, chocolate covered bars with caramel and 
nougat, chocolate covered bars with caramel and 
biscuits, biscuits, puffy pastry with filling, cookies, 
cakes, pies, wafers, candies, ice creams, ices; all 
included in class 30.

ממתקים ודברי מאפה, שוקולדים, מוצרי וחטיפי שוקולד, חטיף
קוקוס מצופה שוקולד, חטיפים בציפוי שוקולד עם קרמל ונוגט,
חטיפים בציפוי שוקולד עם קרמל וביסקוויט, ביסקוויטים, דברי
מאפה ממולאים, עוגיות, עוגות, פשטידות, ופלים, ממתקים,

גלידות, קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: YILDIZ HOLDING AS

Address: Uskudar, Istanbul, Turkey

Identification No.: 65339

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

Application Date 22/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199572 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 3631/07/2009



Salts for medical use, included in class 5. מלחים לשימוש רפואי, הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Super Medic Light Ltd. שם: סופר מדיק לייט בע"מ

Address: 8 Fliman St. Extra Center, Haifa, 35084, Israel כתובת : רחוב פלימן 8 מרכז קסטרא, חיפה, 35084, ישראל

Identification No.: 512251349מספר זיהוי: 512251349

The trade mark will not be used for marketing salt as 
flavoring or for cooking, but as food additive only.

סימן המסחר לא ישמש לשיווק מלח כתבלין או לבישול, אלא
כתוסף מזון בלבד.

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מלח, ארץ and עולם
separately, the globe image and all the other words
appearing in the mark, but in the combination of the
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מלח, ארץ
ועולם בנפרד, בדמות כדור הארץ ובכל שאר המילים המופיעות

בסימן, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199620 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 3731/07/2009



Automatic information analysis, content and spotting 
servicce according to various user definitions; 
included in class 35

שירותי ניתוח מידע חיפוש ואיתור תוכן בצורה אוטומטית ולפי
הגדרות שונות של משתמש; הנכללת בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Iris Ronen שם: איריס רונן

Address: 20 Gush Etzion Streer  , Givaatim, 53392, Israel כתובת : רחוב גוש עציון 20  , גבעתיים, 53392, ישראל

Identification No.: 2589090מספר זיהוי: 2589090

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Erez & Co., Adv.

Address: 10 Ben Gurion St.  , Ramat Gan, 52573, Israel

שם: שי ארז ושות', עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 10  , רמת גן, 52573, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AUTOMATIC HUNTER

צייד אוטומטי

Application Date 06/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199969 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 3831/07/2009



Development of software and hardware system for 
automatic information retrieval and analysis 
according to various definitions; included in class 42.

שירותי פיתוח תוכנה וחומרה לצורך איתור וניתוח מידע בצורה
אוטומטית לפי הגדרות משתנות; הנכלל בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Iris Ronen שם: איריס רונן

Address: 20 Gush Etzion Streer  , Givaatim, 53392, Israel כתובת : רחוב גוש עציון 20  , גבעתיים, 53392, ישראל

Identification No.: 2589090מספר זיהוי: 2589090

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Erez & Co., Adv.

Address: 10 Ben Gurion St.  , Ramat Gan, 52573, Israel

שם: שי ארז ושות', עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 10  , רמת גן, 52573, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AUTOMATIC HUNTER

צייד אוטומטי

Application Date 06/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199970 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 3931/07/2009



Apparel, footwear, hats (head covers), swimming 
suits, belts, not including underwear; all included in 
class 25.

ביגוד, הנעלה, כובעים (כיסויי ראש), בגדי ים, חגורות, לא כולל
הלבשה תחתונה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Peleg Nil Ltd. שם: פלג ניל בע"מ

Address: Hamaski Street Industrial Zone, Emek Hefer, 
38800, Israel

כתובת : רחוב המסיק איזור התעשיה, עמק חפר, 38800, ישראל

Identification No.: 511424210מספר זיהוי: 511424210

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 words SPORT & URBAN 
FASHION, but in the combination of the mark.

& SPORT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
URBAN FASHION בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200257 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 4031/07/2009



Personal and social services rended by others to 
meet the needs of individuals; security services for 
the protection of property and individuals; legal 
services; included in class 45.

שירותים אישיים וחברתיים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי
הפרט; שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם; שירותים

משפטיים; הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Naama Zohar שם: נעמה זוהר

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

Identification No.: 34480160מספר זיהוי: 34480160

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BETTER גט

Application Date 20/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200370 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 4131/07/2009



Soaps; shampoos; talcum powder; preparations for 
use in the bath or shower; bubble baths; bath foam; 
bath salts; bath oil; shower gel; preparations for the 
hair; hair lotions; hair gel; hair wax; fragrances: 
perfumes; eau de cologne; after-shave lotions; after-
shave balms; shaving soap; shaving preparations; 
antiperspirants; deodorants for personal use; 
essential oils; toiletries; skin care preparations; 
beauty care preparations; non-medicated 
moisturising lotions and creams; cosmetics; mouth 
washes; nail care preparations; nail varnishes and 
polishes; perfuming sachets; included in class 3.

סבונים; שמפואים; אבקת טלק; תכשירים לשימוש באמבט או
מקלחת; אמבט קצף; קצף אמבטיה; מלחי אמבט; שמן אמבט;
סבון ג'ל למקלחת; תכשירים לשיער; תחליבי שיער; ג'ל לשיער;
שעווה לשיער; ריחנים, בשמים; מי-קולון; תרחיצי אפטר-שייב;
משחות אפטר-שייב; סבונים לגילוח; תכשירי גילוח; תכשירים
נגד הזעה; דאודוראנטים לשימוש אישי; שמנים אתריים;

תמרוקים; תכשירים לטיפוח העור;  תכשירים לטיפוח היופי,
תחליבים וקרמים מלחלחים לא רפואיים, קוסמטיקה, רוחצי פה,

תכשירים לטיפוח הציפורניים; לקים וציפויים לציפורניים;
שקיקים מבושמים; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Akkurate Limited

Address: Unit 1, 9 Park Hill  , London, United Kingdom

Identification No.: 65819

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201374 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 4231/07/2009



Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and the 
shower not for medical purpose; toilet soaps, body 
deodorants; cosmetics namely creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, the body and the 
hands; sun care preparations (cosmetic products); 
make-up preparations; shampoos; gels; sprays; 
mousses and balms for the hair styling and hair care; 
hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; essential oils for personal use; all 
included in class 3.

בושם, מי טואלט; ג'לים, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
לשימוש רפואי; סבוני טואלט, דאודורנטים לגוף; מוצרי

קוסמטיקה שהם קרמים, תחליבים, תרחיצים, ג'לים ואבקות
לפנים, לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (תכשירים

קוסמטיים); תכשירי איפור; תחפיפים; ג'לים, תרסיסים, מוסים
ומשחות לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער;

תכשירים לצביעת השיער ולהסרת צבע מהשיער; תכשירים
לתלתול ולסלסול קבוע; תמציות שמנים לשימוש אישי; הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lancome Parfums et Beaute & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 1259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
MAGNIFIQUE 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

LANCOME MAGNIFIQUE

Application Date 01/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201771 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 4331/07/2009



Hand operated tools, included in class 8. כלי עבודה ידניים, הנכללים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: I. Gil Carmel Agencies and Distribution Ltd. שם: אי. גיל כרמל סוכנויות והפצה בע"מ

Address: 9 Motskin St., Tirat Hacarmel, P.O.B 2025, 
39026, Israel

כתובת : רח' מוצקין 9, טירת הכרמל, ת.ד.2025, 39026, ישראל

Identification No.: 513393454מספר זיהוי: 513393454

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

Application Date 03/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202046 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 4431/07/2009



France , 16/02/2007 צרפת , 16/02/2007

Priority Date דין קדימה

Medical apparatuses and instruments, massage 
apparatuses; all included in class 10.

התקנים ומכשירים רפואיים, התקני עיסוי; כולם כלולים בסוג
.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LPG SYSTEMS

Address: Valence, France

Identification No.: 41362

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LIPO M6

Application Date 08/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202123 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 4531/07/2009



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

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

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brown Shoe Company, Inc.

Address: St. Louis, Missouri, U.S.A.

Identification No.: 31750

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NATURAL ו-SPORT 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

NATURAL SPORT

Application Date 17/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202456 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 4631/07/2009



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: Brown Shoe Company, Inc.

Address: St. Louis, Missouri, U.S.A.

Identification No.: 31750

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NATURAL ו-SPORT 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

NATURAL SPORT

Application Date 17/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202457 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 4731/07/2009



Paints adn sealant materials; all included in class 2. צבעים וחומרי אטינה; כולם נכללים בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Nirlat Ltd. שם: נירלט בע"מ

Address: Kibbutz Nir Oz  , D.N. Negev, 85122, Israel כתובת : קיבוץ ניר עוז  , ד.נ. נגב, 85122, ישראל

Identification No.: 511851248מספר זיהוי: 511851248

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street  , Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5  , תל אביב, 67897, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the slogan לכל חלום יש צבע, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא לכל חלום
יש צבע, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202475 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 4831/07/2009



U.S.A. , 06/06/2007 ארה"ב , 06/06/2007

Priority Date דין קדימה

Organization of excursions, sightseeing tours, 
holidays, tours and travel; organization of travel and 
boat trips; providing an on-line computer database in 
the field of travel information services; travel and tour 
information service; travel and tour ticket reservation 
service; ferry-boat transport; all included in class 39.

אירגון של טיולים, טיולי תיירות, חופשות, תיורים ונסיעות;
אירגון נסיעות וטיולי סירה; אספקת בסיס נתונים מקוון של
מחשב בתחום שירותי מידע של נסיעות; שירותי מידע של

נסיעות ותיור; שירותי שמירה מראש של כרטיסי נסיעות ותיור;
תובלה בסירת מעבורת; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Las Vegas Sands Corp.

Address: Las Vegas, Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 66114

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THE COTAI STRIP COTAIJET

Application Date 24/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202520 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 4931/07/2009



Sports and training equipment; all included in class 
28.

צרכי התעמלות וספורט שאים נכללים בסוגים אחרים; הנכללים
כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shimon Shtorch שם: שמעון שטורך

Address: 13 Yair Street  , Zichron Yaakov, 30900, Israel כתובת : רחוב יאיר 13  , זכרון יעקב, 30900, ישראל

Identification No.: 66237מספר זיהוי: 66237

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words PUSH UP TRAINER  
separately, but in the combination of the mark.

PUSH UP רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TRAINER בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SBS PUSH UP TRAINER

Application Date 02/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202595 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 5031/07/2009



School for training and teaching; dog trainers for all 
purposes; breeders of German Shepherds, Belgian 
Mallinois and Canaan Dogs; all included in class 41.

בית ספר להכשרה ולימוד מאלפים לכל מטרה; אילוף כלבים
לכל מטרה; בית גידול לכלבים מגזעים רועה גרמני, מלינואה,

כנעני; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Avner Raz "Halohesh Laklavim" Ltd. שם: אבנר רז "הלוחש לכלבים" בע"מ

Address: 115 Hagefen St., Shilat, 73188, Israel כתובת : רח' הגפן 115 מושב שילת, מודיעין, 73188, ישראל

Identification No.: 514139229מספר זיהוי: 514139229

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words כלבים, בית ספר ללימוד
but in the ,בהנהלת and והכשרת מאלפים ישראל
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים כלבים, בית
ספר ללימוד והכשרת מאלפים ישראל ו-בהנהלת, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202842 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 5131/07/2009



European Community Trade Mark , 
12/02/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 12/02/2007

Priority Date דין קדימה

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; (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;(תכשירי שפשוף) סבונים;

בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער;
משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Paco Rabanne Parfums

Address: Neuilly-sur-Seine, France

Identification No.: 7921

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

1 MILLION

Application Date 06/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202846 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 5231/07/2009



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewelry, costume and fine jewelry, 
precious stones; horological and chronometric 
instruments; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
תכשיטים תעשייתיים ותכשיטי איכות, אבנים יקרות; שעונים

ומכשירים כרונומטריים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Playboy Enterprises International, Inc.

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

Identification No.: 44750

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

In lieu of [MONTH] there will appear the months 
JANUARY through DECEMBER in sequence.

במקום המלה [MONTH] יבואו חודשי השנה JANUARY עד
DECEMBER כל אחד בעתו ברצף.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MISS [MONTH]

Application Date 12/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202989 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 5331/07/2009



European Community Trade Mark , 
22/02/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 22/02/2007

Priority Date דין קדימה

Data-processing equipment and computers; 
computer peripheral devices; computer software 
(recorded and downloadable), apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers; encoded service 
cards; credit cards; cash cards; all included in class 
9.

ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים; התקנים הקפיים למחשב; תוכנת
מחשב (מוקלטת וניתנת להורדה), מכשיר להקלטה, העברה או
שחזור של צליל או תמונות; נשאי נתונים מגנטיים; כרטיסי

שירות מקודדים; כרטיסי אשראי; כרטיסי מזומן; הנכללים כולם
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Click&Buy International AG

Address: Industriestrasse 18  , Zug, Switzerland

Identification No.: 66278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203030 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 5431/07/2009



European Community Trade Mark , 
22/02/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 22/02/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising and business administration; business 
management and organisation consultancy, in 
particular with regard to e-commerce, and invoice 
management for electronic ordering systems; e-
commerce provider services, namely order 
placement and order delivery services and invoice 
management for electronic ordering systems; 
marketing for accounting systems and electronic data 
processing products on the Internet; marketing of 
accounting systems for service provision and the use 
of services on the Internet and by means of mobile 
and fixed network telephones; retail services in 
relation to, and marketing of, computers, personal 
computers, notebooks, computer peripheral devices, 
computer accessories, software, sound carriers, 
downloadable music products and print and print pre-
stage products, including via direct sales channels 
and via the Internet; business investigations and 
information, in particular address verification, e-mail 
verification, telephone number verification; all 
included in class 35.

מנהל עסקים ופרסום; ניהול עסקים ויעוץ ארגוני, במיוחד
בהתייחס לסחר אלקטרוני, וניהול חשבוניות מס עבור מערכת
הזמנות אלקטרונית; שירותי ספק מסחר אלקטרוני , דהיינו
שירותי העמדת הזמנה ומסירת הזמנה וניהול חשבוניות מס
עבור מערכת הזמנות אלקטרונית; שיווק עבור מערכות

חשבונאות ומוצרי עיבוד נתונים אלקטרוניים באינטרנט; שיווק
של מערכות חשבונאות עבור אספקת שירותים ושימוש

בשירותים באינטרנט ועל ידי אמצעים של טלפוני רשת ניידים
וקבועים; שירותי קמעונאות הקשורים אל, ושיווק של, מחשבים,
מחשבים אישיים, מחשבי מחברת, התקנים היקפיים למחשב,
אביזרי מחשב, תוכנות, נשאי צליל, מוצרי מוסיקה הניתנים

להורדה ומוצרי דפוס ודפוס פרי-סטייג', כולל דרך ערוצי מכירה
ישירים ודרך האינטרנט; חקירות ומידע עסקי, במיוחד אימות
כתובת, אימות דואר אלקטרוני, אימות מספר טלפון; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203031 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 5531/07/2009



Owners

Name: Click&Buy International AG

Address: Industriestrasse 18  , Zug, Switzerland

Identification No.: 66278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' אב תשס"ט - 5631/07/2009



י' אב תשס"ט - 5731/07/2009



European Community Trade Mark , 
22/02/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 22/02/2007

Priority Date דין קדימה

Financial affairs; banking business; monetary affairs; 
providing payment transaction services and financial 
services via global computer networks; issuing credit 
cards and card-supported e-money (card money) and 
software-based e-money (network money); monetary 
affairs involving the transfer of payment proceedings 
via the Internet; claims management, in particular 
dunning, chargebacks, debt recovery; credit rating; 
financial investigations and information, in particular 
bank account verification, double checking, credit 
card validation, user credit lines, mobile phone PIN 
authentication; operating of micro and macro-
accounting systems (software-based accounting 
systems) for service provision and the use of 
services on the Internet and by means of mobile and 
fixed network telephones (financial services); all 
included in class 36.

עסקים פיננסים; עסקי בנקאות; עסקי כספים; אספקת שירותי
העברת תשלום ושירותים פיננסים דרך רשתות מחשב

גלובליות; הנפקת כרטיסי אשראי וכסף אלקטרוני נתמך-כרטיס
(כרטיס כסף) וכסף אלקטרוני מבוסס-תוכנה (כסף רשת); עסקי
כספים המערבים העברה של הליכי תשלום דרך האינטרנט;
ניהול תביעות, במיוחד נשייה, זיכוי תשלום אשראי, קבלה

בחזרה של חוב; דירוג אשראי; חקירות ומידע פיננסי, במיוחד
אימות חשבון בנק, בדיקה חוזרת, אישור כרטיס אשראי, קווי
אשראי של משתמש, אימות מספר זיהוי אישי (PIN) לטלפון
נייד; הפעלת מערכות חשבונאות מיקרו ומאקרו (מערכות
חשבונאות מבוססות תכנה) עבור אספקת שירותים ושימוש
בשירותים באינטרנט ועל ידי אמצעים של טלפוני רשת ניידים

וקבועים (שירותים פיננסים); הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Click&Buy International AG

Address: Industriestrasse 18  , Zug, Switzerland

Identification No.: 66278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203032 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 5831/07/2009



European Community Trade Mark , 
22/02/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 22/02/2007

Priority Date דין קדימה

Added value telecommunications services, included 
in class 38; sending of information, for a fee, to 
mobile receiving units, including mobile telephones; 
all included in class 38.

שירותי תקשורת רחק עם ערך מוסף, הנכללים בסוג 38;
שליחת מידע, תמורת תשלום, ליחידות קליטה ניידות, כולל

טלפונים ניידים; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Click&Buy International AG

Address: Industriestrasse 18  , Zug, Switzerland

Identification No.: 66278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203033 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 5931/07/2009



י' אב תשס"ט - 6031/07/2009



European Community Trade Mark , 
22/02/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 22/02/2007

Priority Date דין קדימה

Software development, in particular of programs for 
handling accounting systems and payment flows on 
the Internet; exploitation and transfer of copyright and 
ancillary copyright, in particular in the fields of music, 
film, text, images and art, in particular via the Internet 
and decoders; consultancy with regard to the design 
of homepages and Internet pages; data management 
on servers; development, implementation and further 
development of micro and macro-accounting systems 
(software-based accounting systems) for service 
provision and the use of services on the Internet and 
by means of mobile and fixed network telephones; 
providing platforms on the Internet, in particular tariff-
based Internet platform for marketing digital content, 
in particular MP3 files, information files, MPEG files, 
information on publishing products; all included in 
class 42.

פיתוח תוכנה, במיוחד של תוכניות לטיפול במערכות חשבונאות
ותזרים תשלומים באינטרנט; ניצול והעברה של זכויות יוצרים
וזכויות יוצרים משניות, במיוחד בתחום המוסיקה, סרטים,
טקסט, דמויות ואומנות, במיוחד דרך האינטרנט ומפענחים;
ייעוץ בהתייחס לעיצוב של אתרי בית ודפי אינטרנט; ניהול

נתונים על שרתים; פיתוח, יישום ופיתוח המשכי של מערכות
חשבונאות מיקרו ומאקרו (מערכות חשבונאות מבוססות

תוכנה) עבור אספקת שירותים ושימוש בשירותים באינטרנט
ועל ידי אמצעים של טלפוני רשת ניידים וקבועים; אספקת

פלטפורמות באינטרנט, במיוחד פלטפורמת אינטרנט מבוססת
תעריף לשיווק תוכן דיגיטלי, במיוחד קבצי MP3, קבצי מידע,
קבצי MPEG, מידע על מוצרי הוצאה לאור; הנכללים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Click&Buy International AG

Address: Industriestrasse 18  , Zug, Switzerland

Identification No.: 66278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203034 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 6131/07/2009



European Community Trade Mark , 
22/02/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 22/02/2007

Priority Date דין קדימה

Data-processing equipment and computers; 
computer peripheral devices; computer software 
(recorded and downloadable), apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers; encoded service 
cards; credit cards; cash cards; all included in class 
9.

ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים; התקנים הקפיים למחשב; תוכנת
מחשב (מוקלטת וניתנת להורדה), מכשיר להקלטה, העברה או
שחזור של צליל או תמונות; נשאי נתונים מגנטיים; כרטיסי

שירות מקודדים; כרטיסי אשראי; כרטיסי מזומן; הנכללים כולם
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Click&Buy International AG

Address: Industriestrasse 18  , Zug, Switzerland

Identification No.: 66278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203035 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 6231/07/2009



European Community Trade Mark , 
22/02/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 22/02/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising and business administration; business 
management and organisation consultancy, in 
particular with regard to e-commerce, and invoice 
management for electronic ordering systems; e-
commerce provider services, namely order 
placement and order delivery services and invoice 
management for electronic ordering systems; 
marketing for accounting systems and electronic data 
processing products on the Internet; marketing of 
accounting systems for service provision and the use 
of services on the Internet and by means of mobile 
and fixed network telephones; retail services in 
relation to, and marketing of, computers, personal 
computers, notebooks, computer peripheral devices, 
computer accessories, software, sound carriers, 
downloadable music products and print and print pre-
stage products, including via direct sales channels 
and via the Internet; business investigations and 
information, in particular address verification, e-mail 
verification, telephone number verification; all 
included in class 35.

מנהל עסקים ופרסום; ניהול עסקים ויעוץ ארגוני, במיוחד
בהתייחס לסחר אלקטרוני, וניהול חשבוניות מס עבור מערכת
הזמנות אלקטרונית; שירותי ספק מסחר אלקטרוני , דהיינו
שירותי העמדת הזמנה ומסירת הזמנה וניהול חשבוניות מס
עבור מערכת הזמנות אלקטרונית; שיווק עבור מערכות

חשבונאות ומוצרי עיבוד נתונים אלקטרוניים באינטרנט; שיווק
של מערכות חשבונאות עבור אספקת שירותים ושימוש

בשירותים באינטרנט ועל ידי אמצעים של טלפוני רשת ניידים
וקבועים; שירותי קמעונאות הקשורים אל, ושיווק של, מחשבים,
מחשבים אישיים, מחשבי מחברת, התקנים היקפיים למחשב,
אביזרי מחשב, תוכנות, נשאי צליל, מוצרי מוסיקה הניתנים

להורדה ומוצרי דפוס ודפוס פרי-סטייג', כולל דרך ערוצי מכירה
ישירים ודרך האינטרנט; חקירות ומידע עסקי, במיוחד אימות
כתובת, אימות דואר אלקטרוני, אימות מספר טלפון; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203036 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 6331/07/2009



Owners

Name: Click&Buy International AG

Address: Industriestrasse 18  , Zug, Switzerland

Identification No.: 66278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' אב תשס"ט - 6431/07/2009



י' אב תשס"ט - 6531/07/2009



European Community Trade Mark , 
22/02/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 22/02/2007

Priority Date דין קדימה

Financial affairs; banking business; monetary affairs; 
providing payment transaction services and financial 
services via global computer networks; issuing credit 
cards and card-supported e-money (card money) and 
software-based e-money (network money); monetary 
affairs involving the transfer of payment proceedings 
via the Internet; claims management, in particular 
dunning, chargebacks, debt recovery; credit rating; 
financial investigations and information, in particular 
bank account verification, double checking, credit 
card validation, user credit lines, mobile phone PIN 
authentication; operating of micro and macro-
accounting systems (software-based accounting 
systems) for service provision and the use of 
services on the Internet and by means of mobile and 
fixed network telephones (financial services); all 
included in class 36.

עסקים פיננסים; עסקי בנקאות; עסקי כספים; אספקת שירותי
העברת תשלום ושירותים פיננסים דרך רשתות מחשב

גלובליות; הנפקת כרטיסי אשראי וכסף אלקטרוני נתמך-כרטיס
(כרטיס כסף) וכסף אלקטרוני מבוסס-תוכנה (כסף רשת); עסקי
כספים המערבים העברה של הליכי תשלום דרך האינטרנט;
ניהול תביעות, במיוחד נשייה, זיכוי תשלום אשראי, קבלה

בחזרה של חוב; דירוג אשראי; חקירות ומידע פיננסי, במיוחד
אימות חשבון בנק, בדיקה חוזרת, אישור כרטיס אשראי, קווי
אשראי של משתמש, אימות מספר זיהוי אישי (PIN) לטלפון
נייד; הפעלת מערכות חשבונאות מיקרו ומאקרו (מערכות
חשבונאות מבוססות תכנה) עבור אספקת שירותים ושימוש
בשירותים באינטרנט ועל ידי אמצעים של טלפוני רשת ניידים

וקבועים (שירותים פיננסים); הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Click&Buy International AG

Address: Industriestrasse 18  , Zug, Switzerland

Identification No.: 66278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203037 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 6631/07/2009



European Community Trade Mark , 
22/02/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 22/02/2007

Priority Date דין קדימה

Added value telecommunications services, included 
in class 38; sending of information, for a fee, to 
mobile receiving units, including mobile telephones; 
all included in class 38.

שירותי תקשורת רחק עם ערך מוסף, הנכללים בסוג 38;
שליחת מידע, תמורת תשלום, ליחידות קליטה ניידות, כולל

טלפונים ניידים; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Click&Buy International AG

Address: Industriestrasse 18  , Zug, Switzerland

Identification No.: 66278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203038 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 6731/07/2009



י' אב תשס"ט - 6831/07/2009



European Community Trade Mark , 
22/02/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 22/02/2007

Priority Date דין קדימה

Software development, in particular of programs for 
handling accounting systems and payment flows on 
the Internet; exploitation and transfer of copyright and 
ancillary copyright, in particular in the fields of music, 
film, text, images and art, in particular via the Internet 
and decoders; consultancy with regard to the design 
of homepages and Internet pages; data management 
on servers; development, implementation and further 
development of micro and macro-accounting systems 
(software-based accounting systems) for service 
provision and the use of services on the Internet and 
by means of mobile and fixed network telephones; 
providing platforms on the Internet, in particular tariff-
based Internet platform for marketing digital content, 
in particular MP3 files, information files, MPEG files, 
information on publishing products; all included in 
class 42.

פיתוח תוכנה, במיוחד של תוכניות לטיפול במערכות חשבונאות
ותזרים תשלומים באינטרנט; ניצול והעברה של זכויות יוצרים
וזכויות יוצרים משניות, במיוחד בתחום המוסיקה, סרטים,
טקסט, דמויות ואומנות, במיוחד דרך האינטרנט ומפענחים;
ייעוץ בהתייחס לעיצוב של אתרי בית ודפי אינטרנט; ניהול

נתונים על שרתים; פיתוח, יישום ופיתוח המשכי של מערכות
חשבונאות מיקרו ומאקרו (מערכות חשבונאות מבוססות

תוכנה) עבור אספקת שירותים ושימוש בשירותים באינטרנט
ועל ידי אמצעים של טלפוני רשת ניידים וקבועים; אספקת

פלטפורמות באינטרנט, במיוחד פלטפורמת אינטרנט מבוססת
תעריף לשיווק תוכן דיגיטלי, במיוחד קבצי MP3, קבצי מידע,
קבצי MPEG, מידע על מוצרי הוצאה לאור; הנכללים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Click&Buy International AG

Address: Industriestrasse 18  , Zug, Switzerland

Identification No.: 66278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203039 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 6931/07/2009



Advertising and marketing of ecological products; all 
included in class 35.

שירותי פרסום ושיווק למוצרים אקולוגים; הנכללים כולם בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ido Cohen שם: עידו כהן

Address: 37 Hanizanim St., Petach Tikva, Israel כתובת : הניצנים 37  , פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 4070425מספר זיהוי: 4070425

Application Date 09/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203080 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 7031/07/2009



Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; all 
included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או
מצופים בהם); מסרקות וספוגים; מברשות (פרט למכחולים);
חומרים לעשיית מברשות; פריטים לצורכי ניקוי, צמר פלדה;

זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (םרט לזכוכית לצורכי
בניה); כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים

אחרים; כולם נכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: B.Z.T EXPORT IMPORT 2007 LTD. שם: ב.צ.ת יבוא ושיווק 2007 בע"מ

Address: 18 Ashtori Hapirchi Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אשתורי הפרחי 18  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514002252מספר זיהוי: 514002252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Roy Nageris, Adv.

Address: 111 Arlozorov  , Tel Aviv, 62098, Israel

שם: רואי נגריס, עו"ד

כתובת : ארלוזורוב 111  , תל אביב, 62098, ישראל

Application Date 14/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203214 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 7131/07/2009



Tehina; included in class 29. טחינה; הנכלל בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520026063מספר זיהוי: 520026063

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Osem Investments Ltd.

Address: The legal department, Shoham, P.O.B 934, 
60850, Israel

שם: אסם השקעות בע"מ

כתובת : המחלקה המשפטית, שוהם, ת.ד.934, 60850, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words מטעמי המזרח, טחינה
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מטעמי
המזרח, טחינה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203291 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 7231/07/2009



Printed publications, namely, brochures, booklets, 
posters, instruction sheets, manuals, pamphlets and 
printed educational materials in the fields of 
orthopaedics and orthopaedic surgery; all included in 
class 16.

פרסומים מודפסים, שהם, עלונים, ספרונים, כרזות, הוראות
הפעלה,  מדריכים, חוברות וחומרים חינוכיים מודפסים

בתחומים של אורטופדיה וניתוח אורטופדי; הנכללים כולם בסוג
.16

Class: 16 סוג: 16

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, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

KNEE 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

My Knee. My Life.

Application Date 05/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203615 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 7331/07/2009



Orthopaedic joint implants; all included in class 10. שתלי מפרק אורטופדיים; 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, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

KNEE 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

My Knee. My Life.

Application Date 05/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203617 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 7431/07/2009



Eyeglass frames and parts thereof; sunglasses; and 
eyeglass and sunglass cases; all included in class 9.

מסגרות למשקפיים וחלקיהם; משקפי שמש; ונרתיקים
למשקפיים ולמשקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The H Company IP, LLC

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

Identification No.: 65571

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HALSTON

Application Date 12/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203829 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 7531/07/2009



Pet food; included in class 31. מזון לחיות מחמד; הנכללים בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204002 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 7631/07/2009



Mugs, included in class 21. ספלים, הכלולים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Research In Motion Limited

Address: Waterloo, Ontario, Canada

Identification No.: 60046

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

BLACKBERRY CURVE

Application Date 23/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204129 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 7731/07/2009



Mugs, included in class 21. ספלים, הכלולים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Research In Motion Limited

Address: Waterloo, Ontario, Canada

Identification No.: 60046

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

CURVE

Application Date 23/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204144 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 7831/07/2009



Dermatological preparations, namely antibiotic, 
antibacterial, D-vitamin derivatives for medical 
purposes, anti-inflammatory preparations, 
antiproliferative preparations; all included in class 5.

תכשירים דרמטולוגיים, דהיינו נגזרות אנטיביוטיקה, נגזרות
אנטיבקטריאליות, נגזרות ויטמין D לשימוש רפואי, תכשירים
אנטי-דלקתיים, תכשירים למניעת התפשטות תאים; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Ballerup, Denmark

Identification No.: 2532

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

XAMIOL

Application Date 01/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204324 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 7931/07/2009



Pharmaceutical preparations used to treat benign 
prostate hyperplasia (enlarged prostate); included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בהיפרפלזיה של בלוטת ערמונית
שפיר (בלוטת ערמונית מוגדלת); הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Taro Pharmaceutical Industries Ltd. שם: תרו תעשיה רוקחית בע"מ

Address: Italy Building Euro Park, Yakum, 60972, Israel כתובת : בנין איטליה פארק אורו, יקום, 60972, ישראל

Identification No.: 520022906מספר זיהוי: 520022906

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PROMNIX

פרומניקס

Application Date 16/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204739 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 8031/07/2009



Bottled drinking water; included in class 32. מים מינרליים בבקבוקים; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PURE FUN CONFECTIONS, Inc.

Address: 490 Midwest Road  , Scarborough, Ontario, 
Canada

Identification No.: 66745

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

PURE FUN

Application Date 18/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204760 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 8131/07/2009



Switzerland , 27/04/2007 שוויץ , 27/04/2007

Priority Date דין קדימה

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; especially freeflowing cleaning gel; gel-
type cleaning preparations; all products not for the 
use with reference to the human body, and not for 
personal care; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; במיוחד ג'ל לניקוי
במרקם משתנה; תכשירי ניקוי מסוג ג'ל; כל המוצרים לא

לשימוש בקשר לגוף האדם, ולא לטיפוח אישי; הנכללים כולם
בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JOKER AG/SA

Address: Kerzers, Switzerland

Identification No.: 38181

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CYBER CLEAN

Application Date 22/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204830 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 8231/07/2009



Switzerland , 27/04/2007 שוויץ , 27/04/2007

Priority Date דין קדימה

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; all 
included in Class 21.

כלים ומיכלים למשק בית או למטבח (אשר אינם ממתכת יקרה
או מצופים בה); מסרקים וספוגים; מברשות (למעט מברשות
צבע); חומרים לעשיית מברשות; פריטים למטרות ניקוי; צמר

פלדה; זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת-למחצה (למעט זכוכית
המשמשת לבניה); כלי זכוכית, חרסינה וכלי חרס אשר אינם

נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JOKER AG/SA

Address: Kerzers, Switzerland

Identification No.: 38181

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CYBER CLEAN

Application Date 22/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204831 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 8331/07/2009



Motorized land vehicles and their parts, trailers for 
vehicles and their parts included in class 12, engines 
for land vehicles, tires for vehicle wheels, rims for 
vehicle wheels, complete vehicle wheels and their 
parts, motorized scooter (vehicles for children) and 
motorized automobiles for children (vehicles for 
children); all included in class 12.

כלי רכב יבשתיים ממונעים וחלקיהם, נגררים לכלי רכב
וחלקיהם הנכללים בסוג 12, מנועים לכלי רכב יבשתיים, צמיגים

לגלגלי כלי רכב, חישוקים לגלגלי כלי רכב, גלגלי כלי רכב
בשלמותם וחלקיהם, קורקינטים ממונעים (כלי רכב לילדים)
ומכוניות ממונעות לילדים (כלי רכב לילדים); הנכללים כולם

בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Volkswagen Aktiengesellschaft

Address: Wolfsburg, Germany

Identification No.: 19264

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

,SPORT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
STYLE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SPORT & STYLE

Application Date 22/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204838 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 8431/07/2009



Scale model vehicles, scale model automobiles and 
toy automobiles; non-motorized vehicles for children, 
non-motorized scooter (vehicles for children); playing 
cards, stuffed toy animals and other stuffed toys, 
apparatus for electronic games including apparatus 
for video games, other than those adapted for use 
with external screens or monitors; all included in 
class 28.

דגמי כלי רכב בקנה מידה, דגמי מכוניות ומכוניות צעצוע בקנה
מידה; כלי רכב לא ממונעים לילדים, קורקינטים לא ממונעים

(כלי רכב לילדים); קלפי משחק, חיות צעצוע ממולאות וצעצועים
ממולאים אחרים, מכשירים למשחקים אלקטרוניים כולל

מכשירים למשחקי וידיאו, למעט כאלה המותאמים לשימוש עם
מסכים או מוניטורים חיצוניים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Volkswagen Aktiengesellschaft

Address: Wolfsburg, Germany

Identification No.: 19264

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

,SPORT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
STYLE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SPORT & STYLE

Application Date 22/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204839 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 8531/07/2009



Retail and wholesale services concerning motor 
vehicles and their parts and fittings, retail and  
wholesale services for mail-order business 
concerning motor vehicles and their parts and fittings, 
retail and wholesale services via internet concerning 
motor vehicles and their parts and fittings, retail and  
wholesale services via teleshopping concerning 
motor vehicles and their parts and fittings; bringing 
together, but not transporting, a variety of motor 
vehicles and parts and fittings therefore for the 
benefit of others, thereby enabling customers to view 
and purchase the goods in a retail outlet; negotiation 
of contracts for the benefit of others about sale and 
purchase of motor vehicles and their parts and 
fittings; consultancy and assistance in organization 
and management of retail and business companies; 
all included in class 35.

שירותי קמעונאות וסיטונאות בנוגע לרכבים ממונעים וחלקיהם
ומתאמיהם, שירותי קמעונאות וסיטונאות לעסקים בהזמנה
בדואר בנוגע לרכבים ממונעים וחלקיהם ומתאמיהם, שירותי
קמעונאות וסיטונאות באמצעות האינטרנט בנוגע לרכבים

ממונעים וחלקיהם ומתאמיהם, שירותי קמעונאות וסיטונאות
באמצעות רכישה בטלפון בנוגע לרכבים ממונעים וחלקיהם
ומתאמיהם; הבאה יחד, אבל לא הובלה, של מגוון רכבים
ממונעים וחלקיהם ומתאמיהם לטובת אחרים, בשל כך

המאפשרת ללקוחות לראות ולרכש סחורות  במכירה קמעונית;
משא ומתן לחוזים לטובת אחרים בנוגע למכירה ורכישה של
רכבים ממונעים וחלקיהם ומתאמיהם; ייעוץ ועזרה בארגון
וניהול חברות קמעונות ועסקים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Volkswagen Aktiengesellschaft

Address: Wolfsburg, Germany

Identification No.: 19264

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

,SPORT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
STYLE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SPORT & STYLE

Application Date 22/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204840 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 8631/07/2009



A bowel evacuant; included in class 5. חומר משלשל; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Taro Pharmaceutical Industries Ltd. שם: תרו תעשיה רוקחית בע"מ

Address: Italy Building Euro Park, Yakum, 60972, Israel כתובת : בנין איטליה פארק אורו, יקום, 60972, ישראל

Identification No.: 520022906מספר זיהוי: 520022906

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MEROKEN NEW

מרוקן חדש

Application Date 23/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204907 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 8731/07/2009



Germany , 24/04/2007 גרמניה , 24/04/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; gathering, systematisation, 
compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; retail services 
(also via internet and other communication networks) 
of photographic, cinematographic, optical apparatus 
and instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data, magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisims for 
coin-operated apparatus, calculating machines, data 
processing equipment and computers, recorded and 
unrecorded data carriers, computer programs 
(saved), electronically recorded data (downlodable), 
electronic publications (downloadable), printed 
matter, photographs, office requisites (except 
furniture), instructional and teaching material (except 
apparatus); electronic data storage; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; איסוף, ארגון,
קומפילציה וניתוח כלכלי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של
מחשב; שירותי קמעונות (גם באמצעות האינטרנט ורשתות
תקשורת אחרות) של התקנים ומכשירים לצילום, לקולנוע,

אופטיים, התקנים ומכשירים להזרמה, מיתוג, המרה, צבירה,
ויסות או שליטה של חשמל, התקנים להקלטה, העברה או
שחזור של קול, תמונות או נתונים, נשאי נתונים מגנטיים,

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור התקנים המופעלים
על יד מטבע, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים,
נשאי נתונים מוקלטים ושאינם מוקלטים; תוכנות מחשב

(שמורות), נתונים מוקלטים אלקטרוניים (להורדה), פרסומים
אלקטרוניים (הניתנים להורדה), דברי דפוס; תמונות, צרכי
משרד (למעט רהיטים), חומרי הדרכה והוראה (למעט

התקנים); אחסון נתונים אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות T ובמילה
MOBILE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204966 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 8831/07/2009



Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' אב תשס"ט - 8931/07/2009



Germany , 24/04/2007 גרמניה , 24/04/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; gathering, systematisation, 
compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; retail services 
(also via internet and other communication networks) 
of photographic, cinematographic, optical apparatus 
and instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data, magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisims for 
coin-operated apparatus, calculating machines, data 
processing equipment and computers, recorded and 
unrecorded data carriers, computer programs 
(saved), electronically recorded data (downlodable), 
electronic publications (downloadable), printed 
matter, photographs, office requisites (except 
furniture), instructional and teaching material (except 
apparatus); electronic data storage; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; איסוף, ארגון,
קומפילציה וניתוח כלכלי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של
מחשב; שירותי קמעונות (גם באמצעות האינטרנט ורשתות
תקשורת אחרות) של התקנים ומכשירים לצילום, לקולנוע,

אופטיים, התקנים ומכשירים להזרמה, מיתוג, המרה, צבירה,
ויסות או שליטה של חשמל, התקנים להקלטה, העברה או
שחזור של קול, תמונות או נתונים, נשאי נתונים מגנטיים,

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור התקנים המופעלים
על יד מטבע, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים,
נשאי נתונים מוקלטים ושאינם מוקלטים; תוכנות מחשב

(שמורות), נתונים מוקלטים אלקטרוניים (להורדה), פרסומים
אלקטרוניים (הניתנים להורדה), דברי דפוס; תמונות, צרכי
משרד (למעט רהיטים), חומרי הדרכה והוראה (למעט

התקנים); אחסון נתונים אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות T ובמילה
HOME בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204975 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 9031/07/2009



Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' אב תשס"ט - 9131/07/2009



Germany , 24/04/2007 גרמניה , 24/04/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; gathering, systematisation, 
compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; retail services 
(also via internet and other communication networks) 
of photographic, cinematographic, optical apparatus 
and instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data, magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisims for 
coin-operated apparatus, calculating machines, data 
processing equipment and computers, recorded and 
unrecorded data carriers, computer programs 
(saved), electronically recorded data (downlodable), 
electronic publications (downloadable), printed 
matter, photographs, office requisites (except 
furniture), instructional and teaching material (except 
apparatus); electronic data storage; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; איסוף, ארגון,
קומפילציה וניתוח כלכלי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של
מחשב; שירותי קמעונות (גם באמצעות האינטרנט ורשתות
תקשורת אחרות) של התקנים ומכשירים לצילום, לקולנוע,

אופטיים, התקנים ומכשירים להזרמה, מיתוג, המרה, צבירה,
ויסות או שליטה של חשמל, התקנים להקלטה, העברה או
שחזור של קול, תמונות או נתונים, נשאי נתונים מגנטיים,

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור התקנים המופעלים
על יד מטבע, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים,
נשאי נתונים מוקלטים ושאינם מוקלטים; תוכנות מחשב

(שמורות), נתונים מוקלטים אלקטרוניים (להורדה), פרסומים
אלקטרוניים (הניתנים להורדה), דברי דפוס; תמונות, צרכי
משרד (למעט רהיטים), חומרי הדרכה והוראה (למעט

התקנים); אחסון נתונים אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות T ובמילה
SYSTEMS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204984 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 9231/07/2009



Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' אב תשס"ט - 9331/07/2009



Certificates; paper, cardboard and goods made from 
these materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding materials; photographs; 
stationary; publications, journal, newsletters, 
magazines and books in the field of jewelry, precious 
metals, ornament and fashion, collector albums, gift 
boxes; wrapping papers; greeting cards; included in 
class 16.

תעודות; נייר, נייר קרטון וטובין עשויים מחומרים אלה, שאינם
נכללים בסוגים אחרים; חומר מודפס; חומר לכריכה; צילומים;
נייר כתיבה; פרסומים; יומן,  עלונים,  כתבי-עת וספרים בתחום
התכשיטים, מתכות יקרות, קישוטים ואופנה, אלבומי אספנות ,
אריזות למתנות; ניירות עטיפה; כרטיסי ברכה; הנכללים בסוג

.16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GUY MARGEL (TRADING AS EUROPEAN 
GEMOLOGICAL LABORATORY EGL)

Address: Antwerp, Belgium

Identification No.: 17839

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words GEMOLOGICAL 
LABORATORY, EUROPEAN separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
GEMOLOGICAL LABORATORY, EUROPEAN בנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 31/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205197 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 9431/07/2009



Laboratory services for the examination of precious 
stones, jewellery, diamonds, antiques, valuables, 
artistic craftsmanship and works of art; certification 
services relating to precious stones, jewelry, 
diamonds, antiques, valuables, artistic craftsmanship 
and works of art; included in class 42.

שירותי מעבדה לבדיקה של אבנים יקרות, תכשיטים, יהלומים,
עתיקות, חפצים בעלי ערך, אומנות ויצירות אומנות; שירותי

הכנת תעודות המתייחסים לאבנים יקרות, תכשיטים, יהלומים,
עתיקות, חפצים בעלי ערך, אומנות ויצירות אומנות; הנכללים

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GUY MARGEL (TRADING AS EUROPEAN 
GEMOLOGICAL LABORATORY EGL)

Address: Antwerp, Belgium

Identification No.: 17839

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words GEMOLOGICAL 
LABORATORY, EUROPEAN separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
GEMOLOGICAL LABORATORY, EUROPEAN בנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 31/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205198 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 9531/07/2009



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, diamonds, precious stones; 
horological and chronometric instruments; all 
included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים,
יהלומים, אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטריים; כולם

כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yoram Tsvi Berenstein שם: יורם צבי ברנשטיין

Address: 88 Levi Eshkol St., Tel Aviv, 69361, Israel כתובת : 88 לוי אשכול, תל אביב-יפו, 69361, ישראל

Identification No.: 053592051מספר זיהוי: 053592051

Name: RUVEN GERSH שם: ראובן גרש

Address: 2/54 Kehilat Venetzia Street  , Tel Aviv, 69400, 
Israel

כתובת : רחוב קהילת ונציה 2/54  , תל אביב, 69400, ישראל

Identification No.: 66914מספר זיהוי: 66914

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

CrossCut

Application Date 04/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205479 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 9631/07/2009



Advertising services, advertisements, billboards, 
advertising on buildings and other structures, 
advertising on scaffolding; interactive advertising 
services; radio and television advertising services; all 
included in class 35.

שירותי פרסום, מודעות פרסום, שילוט חוצות, שילוט על גבי
מבנים, שילוט על גבי פיגומים; שירותי פרסום אינטראקטיביים;

שירותי פרסום ברדיו וטלוויזיה.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G Media Ltd. שם: ג'י מדיה בע"מ

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

Identification No.: 513754622מספר זיהוי: 513754622

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Balter, Guth, Aloni & Co., Advs.

Address: 96 Yigal Alon  , Tel Aviv, 67891, Israel

שם: בלטר, גוט, אלוני ושות', עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 96  , תל אביב, 67891, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205507 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 9731/07/2009



Office and accounting services; all included in class 
35.

שרותים משרדיים וחשבונאיים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KPMG Somech Haikin שם: KPMG סומך חייקין ושות' רו"ח

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

Identification No.: 540002383מספר זיהוי: 540002383

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Caspi & Co., Advs.

Address: 33 Yavetz St.  , Tel Aviv, 65258, Israel

שם: כספי ושות', עו"ד

כתובת : רח' יעבץ 33  , תל אביב, 65258, 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.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACIsrael

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205550 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 9831/07/2009



Software for the production of signs; included in class 
9.

תוכנה להפקת שלטים; הנכללת בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tadmit identity systems LTD. שם: תדמית מערכות זהות בע"מ

Address: 15 Kineret St.  , Bnei Brak, 51201, Israel כתובת : רח' כנרת 15  , בני ברק, 51201, ישראל

Identification No.: 511214108מספר זיהוי: 511214108

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words BRANDING BY 
SIGNAGE separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי מילים
BRANDING BY SIGNAGE? בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205746 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 9931/07/2009



Trinidad and Tobago , 21/05/2007 טרינידד וטובגו , 21/05/2007

Priority Date דין קדימה

computers; notebook computers; computer 
hardware; computer software; computer operating 
system software; computer utility software; computer 
peripherals; computer batteries; remote controls; disk 
drives; power cords; power converters; hard drives 
for computers; video cameras; speakers for 
computers; microprocessors; computer memory 
boards; keyboards; computer servers; computer 
docking stations; computer terminals; printers; 
cellular telephones; electronic games; video game 
machines; set top boxes; video projectors; radios; 
microphones; headphones; earphones; tuners; 
automatic vending machines; fax machines; 
scanners; computer displays and monitors; 
touchscreens; computer mice; trackballs; trackpads; 
light pens; joysticks; game controllers; graphics 
tablets; digitizers; cables and connectors; flash 
memory drives; network interfaces; modems; cable 
modems; routers, bridges, gateways, and hubs; 
wireless routers, cards, and access points; 
telephones; personal digital assistants; video 
recorders; televisions; stereo receivers; video disc 
players; audio disc players; digital audio players and 
recorders; audio amplifiers; music synthesizers; 
video special effects generators; still cameras; digital 
cameras; semiconductors; integrated circuits; video 
game cartridges; magnetic discs, optical discs; 
instructional manuals packaged in association with 
the above; all included in class 9.

מחשבים; מחשבים ניידים; חומרת מחשב; תוכנת מחשב;
תוכנת מערכת הפעלה למחשבים; תוכנת שירות למחשב; ציוד
היקפי למחשבים; סוללות למחשבים; שלטי רחק; כונני מחשב;
כבלי מתח; ממירי מתח; כוננים קשיחים למחשבים; מצלמות
וידאו; רמקולים למחשבים; מיקרו-מעבדים; לוחות זיכרון
למחשבים; מקלדות; שרתים למחשבים; תחנות עגינה
למחשבים; מסופי מחשב; מדפסות; טלפונים סלולרים;

משחקים אלקטרונים; מכונות למשחקי וידאו; ממירים; מקריני
וידאו; מכשירי רדיו; מיקרופונים; אוזניות ראש; אוזניות; כווננים;
מכונות מכירה אוטומטיות; מכונות פקס; סורקים; צגי מחשב

ומוניטורים; מסכי מגע; עכברים למחשב; כדורי עקיבה; משטחי
עקיבה; עטי אור; ידיות היגוי; שלטים למשחק; לוחות שירטוט;
ממירים דיגיטלים; כבלים ומחברים; כונני זיכרון הבזק; ממשקי
רשת; מודמים; מודמים של כבלים; נתבים, גשרים, שערים,

ומרכזי פעילות; נתבים אלחוטיים, כרטיסים אלחוטיים, ונקודות
גישה אלחוטיות; טלפונים; עזרה אישית דיגיטלית; מקלטי וידאו;
טלוויזיות; מקלטי סטריאו; נגני וידאו דיסק; נגני אודיו דיסק; נגני

אודיו דיגיטליים ומקלטים; מגברי אודיו; סינתיסייזרים של
מוזיקה; מחוללי אפקטים מיוחדים בוידאו; מצלמות סטילס;

מצלמות דיגיטליות; מוליכים למחצה; מעגלים משולבים; התקן
לאחסון קלטות של משחקי וידאו; דיסקים מגנטים; דיסקים
אופטיים; מדריכי למשתמש הארוזים יחד עם הנזכרים לעיל;

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

MACBOOK AIR

Application Date 19/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205766 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 10031/07/2009



Owners

Name: APPLE INC.

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

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

י' אב תשס"ט - 10131/07/2009



Trinidad and Tobago , 21/05/2007 טרינידד וטובגו , 21/05/2007

Priority Date דין קדימה

Printed materials and publications, user guides, 
instructional manuals, magazines, data sheets, white 
papers, newsletters, catalogs, pamphlets, periodicals 
and magazines concerning computers, computer 
software, computer peripherals, and consumer 
electronic devices; all included in class 16.

חומרים ופרסומים מודפסים, מדריכים למשתמש, ספרי הדרכה,
מגזינים, גיליונות מידע, ניירות לבנים, עלוני מידע, קטלוגים,

חוברות, כתבי עת ומגזינים הנוגעים למחשבים, תוכנות מחשב,
ציוד היקפי למחשבים, ומתקנים אלקטרוניים לצרכן; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

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: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

MACBOOK AIR

Application Date 19/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205767 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 10231/07/2009



Trinidad and Tobago , 21/05/2007 טרינידד וטובגו , 21/05/2007

Priority Date דין קדימה

installation, maintenance, and repair of computers, 
computer hardware, computer peripherals and 
consumer electronic devices; consultancy services in 
relation to installation, maintenance and repair of 
computers, computer hardware, computer 
peripherals and consumer electronic devices; all 
included in class 37.

התקנה, אחזקה, ותיקון של מחשבים, חומרת מחשב, ציוד
היקפי למחשבים ומתקנים אלקטרוניים לצרכן; שירותי יעוץ
בנוגע להתקנה, אחזקה, ותיקון של מחשבים, חומרת מחשב,
ציוד היקפי למחשבים ומתקנים אלקטרוניים לצרכן; הנכללים

כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

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: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

MACBOOK AIR

Application Date 19/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205768 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 10331/07/2009



Trinidad and Tobago , 21/05/2007 טרינידד וטובגו , 21/05/2007

Priority Date דין קדימה

Computer programming for others; designing and 
implementing web sites for others; computer project 
management services; design of computers for 
others; design of new products for others; software 
design, development, and programming for others; 
research in the field of computer software for others; 
consulting services relating to software; providing 
access to digital images via the Internet; 
maintenance, installation and repair of computer 
software; updating of computer software; technical 
support, maintenance, and consulting services 
pertaining to computer software and consumer 
electronics; computer diagnostic services; consulting 
services in the field of selection, implementation and 
use of computer hardware and software systems for 
others; computer data recovery; all included in class 
42.

תכנות מחשבים עבור אחרים; תכנון והטמעה של אתרי
אינטרנט עבור אחרים; שירותי ניהול פרויקטים של מחשב;
תכנון מחשבים עבור אחרים; תכנון מוצרים חדשים עבור

אחרים; תכנון, פיתוח ותכנות של תוכנות עבור אחרים; מחקר
בתחום של תוכנות מחשבים עבור אחרים; שירותי יעוץ
הקשורים לתוכנה; מתן גישה לתמונות דיגיטליות דרך

האינטרנט; אחזקה, התקנה ותיקון של תוכנות מחשב; עדכון
של תוכנות מחשב; תמיכה טכנית, אחזקה ושירותי יעוץ

הקשורים לתוכנות מחשב ואלקטרוניקה לצרכן; שירותי אבחון
של מחשב; שירותי יעוץ בתחום בחירה, הטמעה ושימוש

במערכות חומרה ותוכנה של מחשב עבור אחרים; שיחזור מידע
מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

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: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

MACBOOK AIR

Application Date 19/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205769 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 10431/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Computers; computer hardware and computer 
software; adapters for computers; computer network 
adapters; components and peripherals for 
computers; computer memories; interfaces for 
computers; computer interface boards; data 
processing equipment; printers; integrated circuits; 
printed circuits; computer chips; semiconductors; 
machine readable media; magnetic disks; disk drives; 
blank hard and floppy compact discs; optical discs; 
magnetic tapes; tape recorders; calculating 
machines; pocket calculators; cash registers; 
facsimile; video games; video screens; video 
recorders; video tapes; computer programs; 
documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers 
or computer programs; computer programs for 
application and operating system functions for use in 
commercial interaction, namely, software to allow 
users to perform electronic business transactions via 
a global computer network; computer software for 
use in commercial interaction, namely, software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; all sold 
with electronic instruction manuals as a unit; all 
included in class 9.

מחשבים; חומרת מחשב ותוכנת מחשב; מתאמים למחשבים;
מתאמי רשת למחשב; רכיבים וציוד הקיפי למחשבים; זיכרונות

מחשב; ממשקים למחשבים; לוחות ממשק למחשב; ציוד
לעיבוד מידע; מדפסות; מעגלים משולבים; מעגלים מודפסים;
שבבי מחשב; מוליכים למחצה; מדיה הניתנת לקריאה ע"י

מכונה; דיסקים מגנטים; כונני דיסק; דיסקים קשיחים וגמישים
ריקים למחשב; דיסקים אופטיים; סרטים מגנטים; רשמי קול;
מכונות חישוב; מחשבי כיס; קופות רושמות; פקסימיליה;
משחקי ווידאו; מסכי ווידאו; מקליטי ווידאו; קלטות ווידאו;
תוכנות מחשב; מדריכי תיעוד והדרכה המוקלטים על מדיה
הניתנת לקריאה ע"י מכונות והקשורים למחשבים או לתוכנות
מחשב; תוכנות מחשב לפונקציות אפליקציה והפעלת מערכת
לשימוש באינטראקציה מסחרית, דהיינו, תוכנה המאפשרת

למשתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות באמצעות רשת מחשב
גלובלית; תוכנת מחשב לשימוש באינטראקציה מסחרית,
דהיינו, תוכנה המאפשרת למשתמשים לבצע עסקאות

אלקטרוניות באמצעות רשת מחשב גלובלית; הנמכרים כולם
עם חוברות הדרכה אלקטרוניות כיחידה אחת; 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER6

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205824 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 10531/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Instructional and teaching material; documentation 
and publication relating to computers or computer 
programs; manuals; printed publications; books; 
magazines; periodicals; newspapers; printed matter; 
printed matter relating to computer hardware, 
software and services; instruction manuals for 
computer hardware and computer software for server 
systems and workstations; all included in class 16.

חומרי למידה והוראה; תיעוד ופרסום הקשורים למחשבים או
תוכנות מחשב; מדריכים; פרסומים מודפסים; ספרים; מגזינים;
כתבי עת; עיתונים; דברי דפוס; דברי דפוס הקשורים לחומרת
מחשב, תוכנה ושירותי מחשב; חוברות הדרכה לחומרת מחשב
ותוכנת מחשב למערכות שרת ותחנות עבודה; 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER6

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205825 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 10631/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Building construction; repair; installations services; 
maintenance of computer hardware; information 
relating to network installation; installation of network; 
installation of computer hardware; all included in 
class 37.

הקמת מבנים; תיקון; שירותי התקנה; תחזוקה של חומרת
מחשב; מידע בנוגע להתקנת רשת; התקנה של רשת; התקנה

של חומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER6

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205826 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 10731/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Computer programming; design, installation, 
updating and maintenance of computer software; 
conducting technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consulting services 
in the field of computer hardware; computer systems 
analysis; technical advice and consulting services 
relating to use of internet; rental of computers and 
computer software; computer services, namely, 
design, interconnection and testing of computer 
hardware and software for others; scientific and 
industrial research; installation, updating and 
maintenance of computer software; providing 
computer data security services for use in 
commercial interaction in the field of global computer 
networks; computer programming for others; all 
included in class 42.

תכנות מחשב; עיצוב, התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת
מחשב; ניהול לימודי פרויקט טכני בתחום של חומרת ותוכנת
מחשב; שרותי ייעוץ בתחום חומרת מחשב; ניתוח מערכות
מחשב; שירותי ייעץ טכני ויעוץ בנוגע לשימוש באינטרנט;

השכרת מחשבים ותוכנת מחשב; שירותי מחשב, דהיינו, עיצוב,
חיווט ובדיקה של חומרת ותוכנת מחשב לאחרים; מחקר מדעי
ותעשייתי; התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת מחשב; אספקת
שירותי אבטחת בסיס נתונים לשימוש באינטראקציה מסחרית
בתחום רשתות מחשב גלובליות; תכנות מחשב לאחרים;

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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER6

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205827 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 10831/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Computers; computer hardware and computer 
software; adapters for computers; computer network 
adapters; components and peripherals for 
computers; computer memories; interfaces for 
computers; computer interface boards; data 
processing equipment; printers; integrated circuits; 
printed circuits; computer chips; semiconductors; 
machine readable media; magnetic disks; disk drives; 
blank hard and floppy compact discs; optical discs; 
magnetic tapes; tape recorders; calculating 
machines; pocket calculators; cash registers; 
facsimile; video games; video screens; video 
recorders; video tapes; computer programs; 
documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers 
or computer programs; computer programs for 
application and operating system functions for use in 
commercial interaction, namely, software to allow 
users to perform electronic business transactions via 
a global computer network; computer software for 
use in commercial interaction, namely, software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; all sold 
with instruction manuals as a unit; all included in 
class 9.

מחשבים; חומרת מחשב ותוכנת מחשב; מתאמים למחשבים;
מתאמי רשת למחשב; רכיבים וציוד הקיפי למחשבים; זיכרונות

מחשב; ממשקים למחשבים; לוחות ממשק למחשב; ציוד
לעיבוד מידע; מדפסות; מעגלים משולבים; מעגלים מודפסים;
שבבי מחשב; מוליכים למחצה; מדיה הניתנת לקריאה ע"י

מכונה; דיסקים מגנטים; כונני דיסק; דיסקים קשיחים וגמישים
ריקים למחשב; דיסקים אופטיים; סרטים מגנטים; רשמי קול;
מכונות חישוב; מחשבי כיס; קופות רושמות; פקסימיליה;
משחקי ווידאו; מסכי ווידאו; מקליטי ווידאו; קלטות ווידאו;
תוכנות מחשב; מדריכי תיעוד והדרכה המוקלטים על מדיה
הניתנת לקריאה ע"י מכונות והקשורים למחשבים או לתוכנות
מחשב; תוכנות מחשב לפונקציות אפליקציה והפעלת מערכת
לשימוש באינטראקציה מסחרית, דהיינו, תוכנה המאפשרת

למשתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות באמצעות רשת מחשב
גלובלית; תוכנת מחשב לשימוש באינטראקציה מסחרית,
דהיינו, תוכנה המאפשרת למשתמשים לבצע עסקאות

אלקטרוניות באמצעות רשת מחשב גלובלית; הנמכרים כולם
עם חוברות הדרכה כיחידה אחת; 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER7

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205828 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 10931/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Instructional and teaching material; documentation 
and publication relating to computers or computer 
programs; manuals; printed publications; books; 
magazines; periodicals; newspapers; printed matter; 
printed matter relating to computer hardware, 
software and services; instruction manuals for 
computer hardware and computer software for server 
systems and workstations; all included in class 16.

חומרי למידה והוראה; תיעוד ופרסום הקשורים למחשבים או
תוכנות מחשב; מדריכים; פרסומים מודפסים; ספרים; מגזינים;
כתבי עת; עיתונים; דברי דפוס; דברי דפוס הקשורים לחומרת
מחשב, תוכנה ושירותי מחשב; חוברות הדרכה לחומרת מחשב
ותוכנת מחשב למערכות שרת ותחנות עבודה; 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER7

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205829 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 11031/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Computer programming; design, installation, 
updating and maintenance of computer software; 
conducting technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consulting services 
in the field of computer hardware; computer systems 
analysis; advice and consulting services relating to 
use of internet; rental of computers and computer 
software; computer services, namely, design, 
interconnection and testing of computer hardware 
and software for others; scientific and industrial 
research; installation, updating and maintenance of 
computer software; providing computer data security 
services for use in commercial interaction in the field 
of global computer networks; computer programming 
for others; all included in class 42.

תכנות מחשב; עיצוב, התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת
מחשב; ניהול לימודי פרויקט טכני בתחום של חומרת ותוכנת
מחשב; שרותי ייעוץ בתחום חומרת מחשב; ניתוח מערכות
מחשב; שירותי ייעץ ויעוץ בנוגע לשימוש באינטרנט; השכרת
מחשבים ותוכנת מחשב; שירותי מחשב, דהיינו, עיצוב, חיווט
ובדיקה של חומרת ותוכנת מחשב לאחרים; מחקר מדעי

ותעשייתי; התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת מחשב; אספקת
שירותי אבטחת בסיס נתונים לשימוש באינטראקציה מסחרית
בתחום רשתות מחשב גלובליות; תכנות מחשב לאחרים;

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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER7

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205831 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 11131/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Computers; computer hardware and computer 
software; adapters for computers; computer network 
adapters; components and peripherals for 
computers; computer memories; interfaces for 
computers; computer interface boards; data 
processing equipment; printers; integrated circuits; 
printed circuits; computer chips; semiconductors; 
machine readable media; magnetic disks; disk drives; 
blank hard and floppy compact discs; optical discs; 
magnetic tapes; tape recorders; calculating 
machines; pocket calculators; cash registers; 
facsimile; video games; video screens; video 
recorders; video tapes; computer programs; 
documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers 
or computer programs; computer programs for 
application and operating system functions for use in 
commercial interaction, namely, software to allow 
users to perform electronic business transactions via 
a global computer network; computer software for 
use in commercial interaction, namely, software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; all sold 
with instruction manuals as a unit; all included in 
class 9.

מחשבים; חומרת מחשב ותוכנת מחשב; מתאמים למחשבים;
מתאמי רשת למחשב; רכיבים וציוד הקיפי למחשבים; זיכרונות

מחשב; ממשקים למחשבים; לוחות ממשק למחשב; ציוד
לעיבוד מידע; מדפסות; מעגלים משולבים; מעגלים מודפסים;
שבבי מחשב; מוליכים למחצה; מדיה הניתנת לקריאה ע"י

מכונה; דיסקים מגנטים; כונני דיסק; דיסקים קשיחים וגמישים
ריקים למחשב; דיסקים אופטיים; סרטים מגנטים; רשמי קול;
מכונות חישוב; מחשבי כיס; קופות רושמות; פקסימיליה;
משחקי ווידאו; מסכי ווידאו; מקליטי ווידאו; קלטות ווידאו;
תוכנות מחשב; מדריכי תיעוד והדרכה המוקלטים על מדיה
הניתנת לקריאה ע"י מכונות והקשורים למחשבים או לתוכנות
מחשב; תוכנות מחשב לפונקציות אפליקציה והפעלת מערכת
לשימוש באינטראקציה מסחרית, דהיינו, תוכנה המאפשרת

למשתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות באמצעות רשת מחשב
גלובלית; תוכנת מחשב לשימוש באינטראקציה מסחרית,
דהיינו, תוכנה המאפשרת למשתמשים לבצע עסקאות

אלקטרוניות באמצעות רשת מחשב גלובלית; הנמכרים כולם
עם חוברות הדרכה כיחידה אחת; 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER8

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205832 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 11231/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Instructional and teaching material; documentation 
and publication relating to computers or computer 
programs; manuals; printed publications; books; 
magazines; periodicals; newspapers; printed matter; 
printed matter relating to computer hardware, 
software and services; instruction manuals for 
computer hardware and computer software for server 
systems and workstations; all included in class 16.

חומרי למידה והוראה; תיעוד ופרסום הקשורים למחשבים או
תוכנות מחשב; מדריכים; פרסומים מודפסים; ספרים; מגזינים;
כתבי עת; עיתונים; דברי דפוס; דברי דפוס הקשורים לחומרת
מחשב, תוכנה ושירותי מחשב; חוברות הדרכה לחומרת מחשב
ותוכנת מחשב למערכות שרת ותחנות עבודה; 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER8

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205833 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 11331/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Computer programming; design, installation, 
updating and maintenance of computer software; 
conducting technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consulting services 
in the field of computer hardware; computer systems 
analysis; advice and consulting services relating to 
use of internet; rental of computers and computer 
software; computer services, namely, design, 
interconnection and testing of computer hardware 
and software for others; scientific and industrial 
research; installation, updating and maintenance of 
computer software; providing computer data security 
services for use in commercial interaction in the field 
of global computer networks; computer programming 
for others; all included in class 42.

תכנות מחשב; עיצוב, התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת
מחשב; ניהול לימודי פרויקט טכני בתחום של חומרת ותוכנת
מחשב; שרותי ייעוץ בתחום חומרת מחשב; ניתוח מערכות
מחשב; שירותי ייעץ ויעוץ בנוגע לשימוש באינטרנט; השכרת
מחשבים ותוכנת מחשב; שירותי מחשב, דהיינו, עיצוב, חיווט
ובדיקה של חומרת ותוכנת מחשב לאחרים; מחקר מדעי

ותעשייתי; התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת מחשב; אספקת
שירותי אבטחת בסיס נתונים לשימוש באינטראקציה מסחרית
בתחום רשתות מחשב גלובליות; תכנות מחשב לאחרים;

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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER8

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205835 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 11431/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Computers; computer hardware and computer 
software; adapters for computers; computer network 
adapters; components and peripherals for 
computers; computer memories; interfaces for 
computers; computer interface boards; data 
processing equipment; printers; integrated circuits; 
printed circuits; computer chips; semiconductors; 
machine readable media; magnetic disks; disk drives; 
blank hard and floppy compact discs; optical discs; 
magnetic tapes; tape recorders; calculating 
machines; pocket calculators; cash registers; 
facsimile; video games; video screens; video 
recorders; video tapes; computer programs; 
documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers 
or computer programs; computer programs for 
application and operating system functions for use in 
commercial interaction, namely, software to allow 
users to perform electronic business transactions via 
a global computer network; computer software for 
use in commercial interaction, namely, software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; all sold 
with instruction manuals as a unit; all included in 
class 9.

מחשבים; חומרת מחשב ותוכנת מחשב; מתאמים למחשבים;
מתאמי רשת למחשב; רכיבים וציוד הקיפי למחשבים; זיכרונות

מחשב; ממשקים למחשבים; לוחות ממשק למחשב; ציוד
לעיבוד מידע; מדפסות; מעגלים משולבים; מעגלים מודפסים;
שבבי מחשב; מוליכים למחצה; מדיה הניתנת לקריאה ע"י

מכונה; דיסקים מגנטים; כונני דיסק; דיסקים קשיחים וגמישים
ריקים למחשב; דיסקים אופטיים; סרטים מגנטים; רשמי קול;
מכונות חישוב; מחשבי כיס; קופות רושמות; פקסימיליה;
משחקי ווידאו; מסכי ווידאו; מקליטי ווידאו; קלטות ווידאו;
תוכנות מחשב; מדריכי תיעוד והדרכה המוקלטים על מדיה
הניתנת לקריאה ע"י מכונות והקשורים למחשבים או לתוכנות
מחשב; תוכנות מחשב לפונקציות אפליקציה והפעלת מערכת
לשימוש באינטראקציה מסחרית, דהיינו, תוכנה המאפשרת

למשתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות באמצעות רשת מחשב
גלובלית; תוכנת מחשב לשימוש באינטראקציה מסחרית,
דהיינו, תוכנה המאפשרת למשתמשים לבצע עסקאות

אלקטרוניות באמצעות רשת מחשב גלובלית; הנמכרים כולם
עם חוברות הדרכה כיחידה אחת; 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER9

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205836 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 11531/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Instructional and teaching material; documentation 
and publication relating to computers or computer 
programs; manuals; printed publications; books; 
magazines; periodicals; newspapers; printed matter; 
printed matter relating to computer hardware, 
software and services; instruction manuals for 
computer hardware and computer software for server 
systems and workstations; all included in class 16.

חומרי למידה והוראה; תיעוד ופרסום הקשורים למחשבים או
תוכנות מחשב; מדריכים; פרסומים מודפסים; ספרים; מגזינים;
כתבי עת; עיתונים; דברי דפוס; דברי דפוס הקשורים לחומרת
מחשב, תוכנה ושירותי מחשב; חוברות הדרכה לחומרת מחשב
ותוכנת מחשב למערכות שרת ותחנות עבודה; 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER9

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205837 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 11631/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Computer programming; design, installation, 
updating and maintenance of computer software; 
conducting technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consulting services 
in the field of computer hardware; computer systems 
analysis; advice and consulting services relating to 
use of internet; rental of computers and computer 
software; computer services, namely, design, 
interconnection and testing of computer hardware 
and software for others; scientific and industrial 
research; installation, updating and maintenance of 
computer software; providing computer data security 
services for use in commercial interaction in the field 
of global computer networks; computer programming 
for others; all included in class 42.

תכנות מחשב; עיצוב, התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת
מחשב; ניהול לימודי פרויקט טכני בתחום של חומרת ותוכנת
מחשב; שרותי ייעוץ בתחום חומרת מחשב; ניתוח מערכות
מחשב; שירותי ייעץ ויעוץ בנוגע לשימוש באינטרנט; השכרת
מחשבים ותוכנת מחשב; שירותי מחשב, דהיינו, עיצוב, חיווט
ובדיקה של חומרת ותוכנת מחשב לאחרים; מחקר מדעי

ותעשייתי; התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת מחשב; אספקת
שירותי אבטחת בסיס נתונים לשימוש באינטראקציה מסחרית
בתחום רשתות מחשב גלובליות; תכנות מחשב לאחרים;

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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER9

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205839 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 11731/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Computers; computer hardware and computer 
software; adapters for computers; computer network 
adapters; components and peripherals for 
computers; computer memories; interfaces for 
computers; computer interface boards; data 
processing equipment; printers; integrated circuits; 
printed circuits; computer chips; semiconductors; 
machine readable media; magnetic disks; disk drives; 
blank hard and floppy compact discs; optical discs; 
magnetic tapes; tape recorders; calculating 
machines; pocket calculators; cash registers; 
facsimile; video games; video screens; video 
recorders; video tapes; computer programs; 
documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers 
or computer programs; computer programs for 
application and operating system functions for use in 
commercial interaction, namely, software to allow 
users to perform electronic business transactions via 
a global computer network; computer software for 
use in commercial interaction, namely, software to 
allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; all sold 
with instruction manuals as a unit; all included in 
class 9.

מחשבים; חומרת מחשב ותוכנת מחשב; מתאמים למחשבים;
מתאמי רשת למחשב; רכיבים וציוד הקיפי למחשבים; זיכרונות

מחשב; ממשקים למחשבים; לוחות ממשק למחשב; ציוד
לעיבוד מידע; מדפסות; מעגלים משולבים; מעגלים מודפסים;
שבבי מחשב; מוליכים למחצה; מדיה הניתנת לקריאה ע"י

מכונה; דיסקים מגנטים; כונני דיסק; דיסקים קשיחים וגמישים
ריקים למחשב; דיסקים אופטיים; סרטים מגנטים; רשמי קול;
מכונות חישוב; מחשבי כיס; קופות רושמות; פקסימיליה;
משחקי ווידאו; מסכי ווידאו; מקליטי ווידאו; קלטות ווידאו;
תוכנות מחשב; מדריכי תיעוד והדרכה המוקלטים על מדיה
הניתנת לקריאה ע"י מכונות והקשורים למחשבים או לתוכנות
מחשב; תוכנות מחשב לפונקציות אפליקציה והפעלת מערכת
לשימוש באינטראקציה מסחרית, דהיינו, תוכנה המאפשרת

למשתמשים לבצע עסקאות אלקטרוניות באמצעות רשת מחשב
גלובלית; תוכנת מחשב לשימוש באינטראקציה מסחרית,
דהיינו, תוכנה המאפשרת למשתמשים לבצע עסקאות

אלקטרוניות באמצעות רשת מחשב גלובלית; הנמכרים כולם
עם חוברות הדרכה כיחידה אחת; 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER10

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205840 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 11831/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Printed matter, namely, user guides and instruction 
manuals relating to designing and developing a 
computer hardware architecture and computer 
software applications and programs; all included in 
class 16.

חומרים מודפסים, דהיינו, מדריכים למשתמש וחוברות הדרכה
הקשורים לעיצוב ופיתוח של ארכיטקטורת חומרת מחשב ושל
יישומי תוכנת מחשב ושל תוכנות; 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER10

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205841 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 11931/07/2009



Mauritius , 25/05/2007 מאוריציוס , 25/05/2007

Priority Date דין קדימה

Computer programming; design, installation, 
updating and maintenance of computer software; 
conducting technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consulting services 
in the field of computer hardware; computer systems 
analysis; advice and consulting services relating to 
use of internet; rental of computers and computer 
software; computer services, namely, design, 
interconnection and testing of computer hardware 
and software for others; scientific and industrial 
research; installation, updating and maintenance of 
computer software; providing computer data security 
services for use in commercial interaction in the field 
of global computer networks; computer programming 
for others; all included in class 42.

תכנות מחשב; עיצוב, התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת
מחשב; ניהול לימודי פרויקט טכני בתחום של חומרת ותוכנת
מחשב; שרותי ייעוץ בתחום חומרת מחשב; ניתוח מערכות
מחשב; שירותי ייעץ ויעוץ בנוגע לשימוש באינטרנט; השכרת
מחשבים ותוכנת מחשב; שירותי מחשב, דהיינו, עיצוב, חיווט
ובדיקה של חומרת ותוכנת מחשב לאחרים; מחקר מדעי

ותעשייתי; התקנה, עדכון ותחזוקה של תוכנת מחשב; אספקת
שירותי אבטחת בסיס נתונים לשימוש באינטראקציה מסחרית
בתחום רשתות מחשב גלובליות; תכנות מחשב לאחרים;

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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

POWER10

Application Date 21/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205843 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 12031/07/2009



Crackers included in class 30. קרקרים הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים קרקר ו-
ראש פינה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206013 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 12131/07/2009



Ownersבעלים

Name: Hasade Natural and Organic Products Ltd. שם: השדה מוצרים טבעיים ואורגנים בע"מ

Address: Hadahun Street, Moshav Adanim, P.O.B 3028, 
45241, Israel

כתובת : רח' הרהון, מושב עדנים, הוד השרון, ת.ד.3029,
45241, ישראל

Identification No.: 512104241מספר זיהוי: 512104241

Name: Shelly-Anne Ltd. שם: שלי-אן בע"מ

Address: 2 Shoham St., Tel Aviv-Yafo, Israel כתובת : שוהם 2, תל אביב-יפו, ישראל

Identification No.: 512739558מספר זיהוי: 512739558

Name: Amira Katz Weil שם: אמירה כץ וויל

Address: 18 Habustanim Rd., Rosh Pina, P.O.B 1400, 
12000, Israel

כתובת : דרך הבוסתנים 18, ראש פינה, ת.ד.1400, 12000,
ישראל

Identification No.: 5387428מספר זיהוי: 5387428

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Berenholtz - Horovitz, Adv.

Address: South Africa Bld. 12 Menachem Begin, Ramat 
Gan, 52521, Israel

שם: י. ברנהולץ - הורוביץ, עו"ד

כתובת : בית דרום אפריקה מנחם בגין 12, רמת גן, 52521,
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Berenholtz - Horovitz, Adv.

Address: South Africa Bld. 12 Menachem Begin, Ramat 
Gan, 52521, Israel

שם: י. ברנהולץ - הורוביץ, עו"ד

כתובת : בית דרום אפריקה מנחם בגין 12, רמת גן, 52521,
ישראל

י' אב תשס"ט - 12231/07/2009



Settlers for water purifying plants; water deaerators; 
all included in class 7.

מושבים לציוד טיהור מים; מכשירים להוצאת אוויר ממים;
הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AQUASYSTEMS INTERNATIONAL N.V.

Address: Halle, Belgium

Identification No.: 67065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

AQUA 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

AQUA DECANT

Application Date 27/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206045 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 12331/07/2009



Wines, included in Class 33 יינות, הנכללים בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון
וזכרון יעקב בע"מ

Address: Richon Le Zion, P.O.B 2, Israel כתובת : ראשון לציון, ת.ד.2, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARMEL APPELLATION

Application Date 28/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206072 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 12431/07/2009



Electric apparatus for heating and ventilating; electric 
fans for personal use, electric heaters, electric hot air 
apparatus, reflectors, electric ventilation apparatus, 
ceiling ventilators, stand ventilators, table ventilators, 
and parts and fitings thereof; all included in class 11.

התקנים חשמליים לחימום ולאיוורור, מאווררים חשמליים
לשימוש אישי, מחממים חשמליים, התקנים חשמליים לאוורור
חם, מחזירים, התקנים חשמליים לאוורור, מאווררי תקרה,
מאווררים שולחניים, מאווררים עומדים, ואביזרים וחלקים

עבורם; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Concept Trade Solutions, Ltd. שם: קונספט טרייד פתרונות בע"מ

Address: Bat Hefer, Israel כתובת : בת חפר, ישראל

Identification No.: 513912816מספר זיהוי: 513912816

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blum, Gador & Co., Adv.

Address: 53 Derech Hashalom  , Givatayim, 53454, 
Israel

שם: בלום, גדור ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53  , גבעתיים, 53454, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MAGIC FAN

Application Date 26/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206209 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 12531/07/2009



Small hand-operated household and kitchen utensils 
(not of precious metal or coated therewith), namely 
food cutters, peelers, graters, blade guards, noodle 
presses, garlic presses, grippers, spoons, barbecue 
grippers, pepper mills, manual juice squeezers; 
containers for household or kitchen use not made of 
precious metal, particularly food containers and juice 
containers; glassware for household and kitchen use; 
mugs, plates and dinnerware of porcelain for 
household and kitchen use; mugs, plates and 
dinnerware of stoneware for household and kitchen 
use; wall-mounted holders for the aforesaid kitchen 
and household items; all included in class 21.

מכשירים קטנים המופעלים ידנית למשק בית ולמטבח (לא
ממתכת יקרה או מצופים בה), דהיינו חותכי מזון, מקלפים,

מגררים, מגני להבות, מכבשי אטריות, מכבשי שום, תופסנים,
כפות, תופסני ברביקיו, מטחנות פלפל, סוחטי מיץ ידניים;

מיכלים לשימוש במשק בית או במטבח שאינם עשויים ממתכת
יקרה, במיוחד מיכלי מזון ומכלי מיצים; כלי זכוכית לשימוש
במשק בית ובמטבח; ספלים, צלחות וכלי אוכל מחרסינה

לשימוש במשק בית ובמטבח; ספלים, צלחות וכלי אוכל מכלי
חרס לשימוש במשק בית ובמטבח; מאחסנים לתלייה על קיר
לפריטי מטבח ומשק בית הנאמרים לעיל; הנכללים כולם בסוג

.21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Boerner Kunststoff- und Metallwarenfabrik 
GmbH

Address: Industriegebiet Boerner 1  , Landscheid-
Niederkail, 54526, Germany

Identification No.: 67165

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

The mark is in block letters הסימן הוא באותיות דפוס רגילות

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206399 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 12631/07/2009



U.S.A. , 15/06/2007 ארה"ב , 15/06/2007

Priority Date דין קדימה

Trucks, buses and structural parts therefor; engines 
for motor vehicles; included in class 12.

משאיות, אוטובוסים וחלקים תבניתיים עבורם; מנועים עבור כלי
רכב; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Navistar International Corporation

Address: 4201 Winfield Road  , Warrenville, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 67170

(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

Application Date 09/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206415 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 12731/07/2009



Clothing, namely blouses, tops, jackets, capris, 
pants, shorts, bodysuits and athletic shoes; all 
included in class 25.

דברי הלבשה, דהיינו חולצות, הלבשה עליונה, ז'קטים, מכנסי
שלושת-רבעי, מכנסיים, מכנסיים קצרים, חליפות אימון ונעלי

ספורט; כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BODY UP FITNESS LLC

Address: Miami, Florida, U.S.A.

Identification No.: 67232

(Florida Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206638 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 12831/07/2009



Meat, fish, chicken and game; eggs; all included in 
class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; ביצים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Burger Ranch Merkaz (1983) Limited. שם: בורגר ראנץ מרכז (1983) בע"מ

Address: 33 Lazarov Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב לזרוב 33 איזור התעשיה החדש, ראשון לציון,
ישראל

Identification No.: 510975204מספר זיהוי: 510975204

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Orgad H.S.N. LTD

Address:

שם: אורגד ח.ש.ן בע"מ - בורגראנץ'

כתובת : הצורן 1, נתניה, ת.ד.8803, 42504, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206679 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 12931/07/2009



Bread and sauces; all included in class 30. לחם ורטבים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Burger Ranch Merkaz (1983) Limited. שם: בורגר ראנץ מרכז (1983) בע"מ

Address: 33 Lazarov Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב לזרוב 33 איזור התעשיה החדש, ראשון לציון,
ישראל

Identification No.: 510975204מספר זיהוי: 510975204

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Orgad H.S.N. LTD

Address:

שם: אורגד ח.ש.ן בע"מ - בורגראנץ'

כתובת : הצורן 1, נתניה, ת.ד.8803, 42504, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206680 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 13031/07/2009



Supply of food and drinks; all included in class 43. הספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Burger Ranch Merkaz (1983) Limited. שם: בורגר ראנץ מרכז (1983) בע"מ

Address: 33 Lazarov Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב לזרוב 33 איזור התעשיה החדש, ראשון לציון,
ישראל

Identification No.: 510975204מספר זיהוי: 510975204

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Orgad H.S.N. LTD

Address:

שם: אורגד ח.ש.ן בע"מ - בורגראנץ'

כתובת : הצורן 1, נתניה, ת.ד.8803, 42504, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206681 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 13131/07/2009



Malta , 18/07/2007 מלטה , 18/07/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
air freshening preparations; air purifying 
preparations; preparations for neutralising odours; 
disinfectants; disinfectants for household use or for 
hygiene or sanitary purposes; all purpose disinfecting 
preparations; anti-bacterial preparations; antiseptic 
preparations; germicides; fungicides; articles 
impregnated with disinfectant, anti-bacterial or 
antiseptic preparations; all included in calss 5.

תכשירי רוקחות, וטרינריה וסניטציה; תכשירים לרענון האוויר;
תכשירים לטיהור האוויר; תכשירים לנטרול ריחות; חומרי חיטוי;
תכשירי חיטוי לשימוש ביתי או למטרות הגיינה או סניטציה;
תכשירי חיטוי לכל מטרה; תכשירים אנטי בקטריאליים;

תכשירים אנטיספטיים; קוטלי חיידקים; קוטלי פטריות; פריטים
ממולאים בחומרי חיטוי; תכשירים אנטי בקטריאליים או

אנטיספטיים; הנכלים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane  , Hull, 87, United Kingdom

Identification No.: 39

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 Floor, 
Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VEO

Application Date 18/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206719 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 13231/07/2009



Germany , 28/06/2007 גרמניה , 28/06/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations; chemical preparations 
for pharmaceutical purposes; chemical-
pharmaceutical preparations; chemical preparations 
for research and development of pharmaceutical 
preparations; included in class 5.

תכשירי רוקחות; תכשירים כימיים למטרות של רוקחות;
תכשירים כימיים-רוקחיים; תכשירים כימיים לחקר ופיתוח של

תכשירי רוקחות;הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH

Address: Elisabethstrasse 91  , Muenchen, 80797, 
Germany

Identification No.: 67278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206798 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 13331/07/2009



Common metals and their alloys for use in medical 
and industrial applications; shape-memory metals 
and their alloys for use in medical and industrial 
applications; included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן לשימוש באפליקציות רפואיות
ותעשייתיות; מתכות עם זיכרון של צורה וסגסוגותיהן לשימוש

באפליקציות רפואיות ותעשייתיות; הנכללים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NiTi Surgical Solutions Ltd.

Address: 4A Hatzoran St. Sappir Business & Tech. Park, 
Netanya, 42506, Israel

Identification No.: 67313

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SURGICAL SOLUTIONS  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206984 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 13431/07/2009



י' אב תשס"ט - 13531/07/2009



Surgical apparatus and instruments for use in 
general surgery, colorectal surgery, bariatric surgery, 
gastro-intestinal surgery, orthopedic surgery, 
maxillofacial surgery, pediatric surgery, 
cardiovascular surgery, gastroenterology and 
urology; surgical and medical apparatus and 
instruments for use in dental surgery; surgical and 
medical apparatus and instruments for use in 
veterinary surgery; Surgical and medical apparatus 
and instruments made of common metals and their 
alloys for use in surgical procedures, compression 
anastomosis procedures, intestinal resections and 
tissue closure; sutures; included in class 10.

מכשירים כירורגיים וכלים עבור ניתוחים כלליים, ניתוחים של
המעי הגס ופי הטבעת, ניתוחים שקשורים להשמנה, ניתוחים
מערכת העיכול, ניתוחים אורטופדיים, כירורגיית פה ולסת,

ניתוחי ילדים, ניתוחי לב וכלי דם, ניתוחי קיבה מעיים
ואורולוגיה, מתקנים ניתוחיים ורפואיים ומכשירים לשימוש

בניתוחי שיניים, מתקנים ניתוחיים ורפואיים ומכשירים לשימוש
בניתוחים וטרינריים, מכשירים וכלים כירורגיים ורפואיים עשויים
מתכת מצויה וסגסוגותיה לשימוש בהליכים ניתוחיים, תהליכי
דחיסה אנסטומוסית, קיטועי מעיים וסגירת רקמות; תפרים;

הכלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NiTi Surgical Solutions Ltd.

Address: 4A Hatzoran St. Sappir Business & Tech. Park, 
Netanya, 42506, Israel

Identification No.: 67313

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SURGICAL SOLUTIONS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206985 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 13631/07/2009



Manufacturing and processing of shape-memory 
metals and metal alloys for use in medical and 
industrial applications; included in class 40.

ייצור ועיבוד של מתכות עם זיכרון של צורה וסגסוגותיהן
לשימוש באפליקציות רפואיות ותעשייתיות; הנכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NiTi Surgical Solutions Ltd.

Address: 4A Hatzoran St. Sappir Business & Tech. Park, 
Netanya, 42506, Israel

Identification No.: 67313

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SURGICAL SOLUTIONS  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206986 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 13731/07/2009



Germany , 26/06/2007 גרמניה , 26/06/2007

Priority Date דין קדימה

Photographic, cinematographic, oprtical apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data; magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; calculating machines, data 
processing equipment and computers; recorded and 
unrecorded data carriers (as far as included in class 
9); computer programs (saved); electronically 
recorded data (downloadable); electronic publications 
[downloadable]; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לצילום, לקולנוע, אופטיים; התקנים
ומכשירים להזרמה, מיתוג, המרה, צבירה, ויסות או שליטה של
חשמל; התקנים להקלטה, העברה או שחזור של קול, תמונות
או נתונים; נשאי נתונים מגנטיים, מכונות מכירה אוטומטיות
ומנגנונים עבור התקנים המופעלים על ידי מטבע; מכונות

חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; נשאי נתונים מוקלטים
ושאינם מוקלטים (ככל שנכללים בסוג 9); תוכנות מחשב

(שמורות); נתונים מוקלטים אלקטרוניים (להורדה); פרסומים
אלקטרוניים (הניתנים להורדה); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206994 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 13831/07/2009



Germany , 26/06/2007 גרמניה , 26/06/2007

Priority Date דין קדימה

Printed matter; photographs; office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); all included in class 16.

דברי דפוס; תמונות; צרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי
הדרכה והוראה (למעט התקנים); הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206996 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 13931/07/2009



Germany , 26/06/2007 גרמניה , 26/06/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; gathering, systematisation, 
compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; retail services 
(also via internet and other communication networks) 
of photographic, cinematographic, optical apparatus 
and instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data, magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisims for 
coin-operated apparatus, calculating machines, data 
processing equipment and computers, recorded and 
unrecorded data carriers, computer programs 
(saved), electronically recorded data (downlodable), 
electronic publications (downloadable), printed 
matter, photographs, office requisites (except 
furniture), instructional and teaching material (except 
apparatus); electronic data storage; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; איסוף, ארגון,
קומפילציה וניתוח כלכלי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של
מחשב; שירותי קמעונות (גם באמצעות האינטרנט ורשתות
תקשורת אחרות) של התקנים ומכשירים לצילום, לקולנוע,

אופטיים, התקנים ומכשירים להזרמה, מיתוג, המרה, צבירה,
ויסות או שליטה של חשמל, התקנים להקלטה, העברה או
שחזור של קול, תמונות או נתונים, נשאי נתונים מגנטיים,

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור התקנים המופעלים
על יד מטבע, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים,
נשאי נתונים מוקלטים ושאינם מוקלטים; תוכנות מחשב

(שמורות), נתונים מוקלטים אלקטרוניים (להורדה), פרסומים
אלקטרוניים (הניתנים להורדה), דברי דפוס; תמונות, צרכי
משרד (למעט רהיטים), חומרי הדרכה והוראה (למעט

התקנים); אחסון נתונים אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206997 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 14031/07/2009



Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' אב תשס"ט - 14131/07/2009



Germany , 26/06/2007 גרמניה , 26/06/2007

Priority Date דין קדימה

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; all included in class 36.

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207002 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 14231/07/2009



Germany , 26/06/2007 גרמניה , 26/06/2007

Priority Date דין קדימה

Building construction; installation services; repair and 
maintenance of computer- and telecommunications 
equipment; all included in class 37.

הקמת מבנים; שירותי התקנה; תיקון ותחזוקה של ציוד מחשב
ותקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207003 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 14331/07/2009



Germany , 26/06/2007 גרמניה , 26/06/2007

Priority Date דין קדימה

Telecommunications; news agencies; rental of 
telecommunications equipment; information on 
telecommunications; all included in class 38.

תקשורת רחק; סוכנויות של חדשות; השכרת ציוד של תקשורת
רחק; מידע על תקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207004 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 14431/07/2009



Germany , 26/06/2007 גרמניה , 26/06/2007

Priority Date דין קדימה

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware, -software and data bases: 
maintenance of software; technical consultancy; 
electronic data storage services; rental of data 
processing equipment; website design for others; all 
included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם;
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חמרת
מחשב, תכנה ובסיסי נתונים: תחזוקה של תכנה; יעוץ טכני;
שירותי אחסון לנתונים אלקטרוניים; השכרת ציוד לעיבוד

נתונים; עיצוב אתרי אינטרנט עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג
.42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207005 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 14531/07/2009



Germany , 26/06/2007 גרמניה , 26/06/2007

Priority Date דין קדימה

Licensing of industrial property rights; all included in 
class 45.

רישוי לזכויות קניין תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207007 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 14631/07/2009



U.S.A. , 02/07/2007 ארה"ב , 02/07/2007

Priority Date דין קדימה

Encoded smart cords containing programming used 
to control access to and authenticate data, 
communications, and transactions; encoded smart 
cards containing programming to authenticate 
identities; magnetically encoded credit, debit, and key 
cards; electronic and magnetic and wireless ID cards 
for use in connection with payment of services and 
with gaining access to secured data, funds and 
locations; software and hardware in fields of 
authenticated identification, access control, secure 
communications, transaction integrity, and data 
security; electronic locks; integrated circuits; 
biometric sensors; and microprocessors; all included 
in class 9.

כרטיסים חכמים מקודדים הכוללים תכנות המשמשים לבקרת
גישה ולנתונים מאומתים, תקשורות, ועסקאות; כרטיסים
חכמים מקודדים הכוללים תכנות לאימות זהויות; כרטיסי
אשראי, חיוב ומפתח מקודדים מגנטית; כרטיסי זיהוי

אלקטרונים ומגנטיים ואלחוטיים לשימוש בהקשר לתשלום של
שירותי ולהגשת גישה לנתונים מאובטחים, קרנות ומיקומים;
תוכנות וחומרות בתחומים של אימות זיהוי, בקרת גישה,

תקשורות מאובטחות, כשרות עסקה ובטיחות נתונים; מנעולים
אלקטרוניים; מעגלים סוכמים; חיישנים ביומטריים; ומעבדים

זעירים; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: e-Smart Technologies, Inc.

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

Identification No.: 67382

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

I AM

Application Date 30/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207206 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 14731/07/2009



U.S.A. , 02/07/2007 ארה"ב , 02/07/2007

Priority Date דין קדימה

Financial services; included in class 36. שירותי פיננסיים; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: e-Smart Technologies, Inc.

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

Identification No.: 67382

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

I AM

Application Date 30/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207207 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 14831/07/2009



U.S.A. , 02/07/2007 ארה"ב , 02/07/2007

Priority Date דין קדימה

Providing secure communications over wired and 
wireless computer networks, telecommunication 
networks, and radio links; all included in class 38.

הענקת תקשורות מאובטחות ברשתות מחשב מבוססות כבל
ואלחוטיות, רשתות טלקומיוניקציה, וקישורי רדיו; כולם נכללים

בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: e-Smart Technologies, Inc.

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

Identification No.: 67382

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

I AM

Application Date 30/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207208 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 14931/07/2009



U.S.A. , 02/07/2007 ארה"ב , 02/07/2007

Priority Date דין קדימה

Computer security services in the fields of 
authenticated identification, data protection, access 
control, and transaction integrity; monitoring of 
computer systems for security purposes; computer 
security services, namely, restricting access to 
computers and computer networks; all included in 
class 45.

שירותי אבטחת מחשב בתחומים של אימות זיהוי, הגנת
נתונים, בקרת גישה, וכשרות עסקה; השגחה של מערכות
מחשב למטרות בטיחות; שירותי אבטחת מחשב, דהיינו,

הגבלת גישה למחשבים ולרשתות מחשב; כולם נכללים בסוג
.45

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: e-Smart Technologies, Inc.

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

Identification No.: 67382

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

I AM

Application Date 30/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207209 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 15031/07/2009



י' אב תשס"ט - 15131/07/2009



Germany , 04/07/2007 גרמניה , 04/07/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; gathering, systematisation, 
compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; retail services 
(also via internet and other communication networks) 
of photographic, cinematographic, optical apparatus 
and instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data, magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisims for 
coin-operated apparatus, calculating machines, data 
processing equipment and computers, recorded and 
unrecorded data carriers, computer programs 
(saved), electronically recorded data (downlodable), 
electronic publications (downloadable), printed 
matter, photographs, office requisites (except 
furniture), instructional and teaching material (except 
apparatus); electronic data storage; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; איסוף, ארגון,
קומפילציה וניתוח כלכלי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של
מחשב; שירותי קמעונות (גם באמצעות האינטרנט ורשתות
תקשורת אחרות) של התקנים ומכשירים לצילום, לקולנוע,

אופטיים, התקנים ומכשירים להזרמה, מיתוג, המרה, צבירה,
ויסות או שליטה של חשמל, התקנים להקלטה, העברה או
שחזור של קול, תמונות או נתונים, נשאי נתונים מגנטיים,

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור התקנים המופעלים
על יד מטבע, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים,
נשאי נתונים מוקלטים ושאינם מוקלטים; תוכנות מחשב

(שמורות), נתונים מוקלטים אלקטרוניים (להורדה), פרסומים
אלקטרוניים (הניתנים להורדה), דברי דפוס; תמונות, צרכי
משרד (למעט רהיטים), חומרי הדרכה והוראה (למעט

התקנים); אחסון נתונים אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 06/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207285 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 15231/07/2009



Germany , 04/07/2007 גרמניה , 04/07/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; gathering, systematisation, 
compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; retail services 
(also via internet and other communication networks) 
of photographic, cinematographic, optical apparatus 
and instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data, magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisims for 
coin-operated apparatus, calculating machines, data 
processing equipment and computers, recorded and 
unrecorded data carriers, computer programs 
(saved), electronically recorded data (downlodable), 
electronic publications (downloadable), printed 
matter, photographs, office requisites (except 
furniture), instructional and teaching material (except 
apparatus); electronic data storage; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; איסוף, ארגון,
קומפילציה וניתוח כלכלי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של
מחשב; שירותי קמעונות (גם באמצעות האינטרנט ורשתות
תקשורת אחרות) של התקנים ומכשירים לצילום, לקולנוע,

אופטיים, התקנים ומכשירים להזרמה, מיתוג, המרה, צבירה,
ויסות או שליטה של חשמל, התקנים להקלטה, העברה או
שחזור של קול, תמונות או נתונים, נשאי נתונים מגנטיים,

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור התקנים המופעלים
על יד מטבע, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים,
נשאי נתונים מוקלטים ושאינם מוקלטים; תוכנות מחשב

(שמורות), נתונים מוקלטים אלקטרוניים (להורדה), פרסומים
אלקטרוניים (הניתנים להורדה), דברי דפוס; תמונות, צרכי
משרד (למעט רהיטים), חומרי הדרכה והוראה (למעט

התקנים); אחסון נתונים אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207291 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 15331/07/2009



Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' אב תשס"ט - 15431/07/2009



Germany , 12/07/2007 גרמניה , 12/07/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; gathering, systematisation, 
compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; retail services 
(also via internet and other communication networks) 
of photographic, cinematographic, optical apparatus 
and instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data, magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisims for 
coin-operated apparatus, calculating machines, data 
processing equipment and computers, recorded and 
unrecorded data carriers, computer programs 
(saved), electronically recorded data (downlodable), 
electronic publications (downloadable), printed 
matter, photographs, office requisites (except 
furniture), instructional and teaching material (except 
apparatus); electronic data storage; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; איסוף, ארגון,
קומפילציה וניתוח כלכלי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של
מחשב; שירותי קמעונות (גם באמצעות האינטרנט ורשתות
תקשורת אחרות) של התקנים ומכשירים לצילום, לקולנוע,

אופטיים, התקנים ומכשירים להזרמה, מיתוג, המרה, צבירה,
ויסות או שליטה של חשמל, התקנים להקלטה, העברה או
שחזור של קול, תמונות או נתונים, נשאי נתונים מגנטיים,

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור התקנים המופעלים
על יד מטבע, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים,
נשאי נתונים מוקלטים ושאינם מוקלטים; תוכנות מחשב

(שמורות), נתונים מוקלטים אלקטרוניים (להורדה), פרסומים
אלקטרוניים (הניתנים להורדה), דברי דפוס; תמונות, צרכי
משרד (למעט רהיטים), חומרי הדרכה והוראה (למעט

התקנים); אחסון נתונים אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207299 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 15531/07/2009



Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' אב תשס"ט - 15631/07/2009



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

Priority Date דין קדימה

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 07/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207307 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 15731/07/2009



Telecommunications; communication and 
telecommunication services; providing access to web 
sites on the Internet; delivery of digital music, video 
and other multimedia works by telecommunications; 
providing wireless telecommunications via electronic 
communications networks; wireless digital 
messaging, paging services, and electronic mail 
services, including services that enable a user to 
send and/or receive messages through a wireless 
data network; one-way and two-way paging services; 
communication by computer, computer 
intercommunication; telex, telegram and telephone 
services; rental, hire and leasing of communications 
apparatus and of electronic mailboxes; electronic 
bulletin board services; electronic communications 
consultancy; facsimile, message collection and 
transmission services; transmission of data and of 
information by electronic means, computer, cable, 
radio, teleprinter, teleletter, telephone, mobile phone, 
electronic mail, telecopier, television, microwave, 
laser beam, communications satellite or electronic 
communication means; transmission of data by audio
-visual apparatus controlled by data processing 
apparatus or computers; broadcasting or 
transmission of radio and television programmes; 
time sharing services for communication apparatus; 
provision of telecommunications access and links to 
computer databases and the Internet; electronic 
transmission of streamed and downloadable audio 
and video files via computer and other 
communications networks; web casting services; 
delivery of messages by electronic transmission; 
provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks, for transmission 
or reception of audio, video or multimedia content; 
providing access to digital music web sites on the 
Internet; providing access to MP3 web sites on the 
Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; operating search engines; 
providing telecommunications connections to the 
Internet or databases; providing user access to the 
Internet (service providers); electronic mail services; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
video broadcasting, broadcasting prerecorded videos 
featuring music and entertainment, television 
programs, motion pictures, news, sports, games, 
cultural events, and entertainment-related programs 
of all kinds, via a global computer network; streaming 
of video content via a global computer network; 
subscription audio broadcasting via a global 
computer network; audio broadcasting, broadcasting 
music, concerts, and radio programs, via a global 
computer network, streaming of audio content via a 
global computer network; electronic transmission of 
audio and video files via communications networks; 
providing search engines for obtaining data on a 
global computer network; communication services in 
the form of matching users for the transfer of music, 
video and audio recordings via communication 
networks; providing on-line bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users 
concerning entertainment, music, concerts, videos, 
radio, television, film, news, sports, games and 
cultural events; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid; all 
included in class 38.

תקשורת מרחוק; שירותי תקשורת ותקשורת מרחוק; אספקת
גישה לאתרים באינטרנט; העברה דיגיטאלית של מוזיקה ,
וידיאו  ועבודות מולטימדיה אחרות על ידי תקשורת מרחוק;
אספקת תקשורת מרחוק אלחוטית דרך רשתות תקשורת
אלקטרוניות; העברת הודעות בדרך אלקטרונית דיגיטלית,
שירותי איתור, ושירותי דואר אלקטרוני, כולל שירותים

המאפשרים למשתמש לשלוח ו/או לקבל הודעות דרך רשת
מידע אלחוטית; שירותי איתור חד ודו כיווניים; התקשרויות על
ידי מחשב, תקשורת פנים במחשב; טלקס, מברק ושירותי
טלפון; החכרה, השכרה וליסינג של מערכות תקשורת ושל

תיבות דואר אלקטרוניות; שירותי לוח מודעות אלקטרוני; יעוץ
תקשורת אלקטרונית; פקסימיליה, שירותי איסוף ומסירת

הודעות; העברת נתונים ואינפורמציה באמצעים אלקטרוניים,
מחשב, כבל, רדיו, טלפרינטר, דואר טלפוני, טלפון, טלפון נייד,
דואר אלקטרוני, מכונת פקס, טלוויזיה, מיקרוגל, קרן לייזר,

לוויין תקשורת או אמצעי תקשורת אלקטרוניים; העברת נתונים
על ידי מערכת אור קולית הנשלטת על ידי מערכת או מחשבים
מעבדי נתונים. שידור או העברה של תכניות רדיו וטלוויזיה;

שירותי שיתוף זמן למערכות תקשורת; אספקת גישה
לתקשורת רחק (תקשורת אלקטרונית), קישורים לנתונים של
מחשב ואינטרנט; העברה אלקטרונית של זרימה והורדת תיקי
וידאו ושמע דרך מחשב ודרך רשתות תקשורת שונות; שרותי

עריכת אתרי אינטרנט; שליחת הודעות על ידי העברה
אלקטרונית; אספקת שירות של אמצעי קישורים וגישה לרשתות

תקשורות אלקטרוניות למטרת העברה או קבלת תכולת
מולטימדיה של שמע או וידאו; מתן גישה לאתרי מוסיקה

באינטרנט; מתן גישה לאתרי MP3 באינטרנט; העברת מוסיקה
דיגיטאלית באמצעות  תקשורת רחק ; תפעול חיפוש מנועים;
מתן קישור לאינטרנט או לנתונים על ידי תקשורת רחק ; מתן
גישת משתמש לאינטרנט; שרותי דואר אלקטרוני ; תקשורת
רחק של מידע (כולל עמודי אתרים), תוכנות מחשב וכל מידע
אחר; שידורי וידאו, שידורי וידאו המוקלטים מראש  המציגים
מוסיקה ובידור, תוכניות טלוויזיה, תמונות נעות, חדשות,

ספורט, משחקים, אירועים תרבותיים וכל המתקשר לתוכניות
בידור מכל סוג שהוא, באמצעות רשת מחשבים כלל עולמית

(גלובלית), מנוי לשידורי תקשורת באמצעות רשת מחשבים כלל
עולמית;שידורי שמע, שידורי מוסיקה, קונצרטים ותוכניות רדיו,
באמצעות רשת מחשבים כלל עולמית, זרם של תכני תקשורת
באמצעות רשת מחשבים כלל עולמית; העברה אלקטרונית של
תיקי תקשורת רחק (אודיו) ווידאו באמצעות אמצעי תקשורת
רשתיות ; אספקת מנועי חיפוש לשמירת מידע בתוך רשת

מחשבים כלל עולמית; שירותי תקשורת בצורה של משתמשים
תואמים לשם העברת מוסיקה, וידאו או תקשורת רחק

המוקלטים באמצעות רשת תקשורתית; מתן לוחות עלונים און -
ליין להעברת הודעות בקרב משתמשי מחשב בנוגע לבידור,
מוסיקה, קונצרטים, וידאו, רדיו, טלוויזיה, סרטים, חדשות,

ספורט, משחקים ואירועים תרבותיים ; מידע, שירותי ייעוץ לכל
הנוגע לנאמר לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.

י' אב תשס"ט - 15831/07/2009



Owners

Name: APPLE INC.

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

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' אב תשס"ט - 15931/07/2009



Funding and monetary businesses, raising of funds 
for education purposes.

עסקי מימון, כספים וגיוס תרומות לצורכי חינוך.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ORT ISRAEL שם: אורט ישראל

Address: 39 Hamelech David Street  , Tel Aviv, 64954, 
Israel

כתובת : רחוב המלך דוד 39  , תל אביב, 64954, ישראל

Identification No.: 520017245מספר זיהוי: 520017245

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 words  FRIENDS, ISRAEL,  SCI-
TECH, SCHOOL Sseparately, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FRIENDS ,ISRAEL, SCI-TECH, SCHOOLS בנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207319 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 16031/07/2009



Education. חינוך.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ORT ISRAEL שם: אורט ישראל

Address: 39 Hamelech David Street  , Tel Aviv, 64954, 
Israel

כתובת : רחוב המלך דוד 39  , תל אביב, 64954, ישראל

Identification No.: 520017245מספר זיהוי: 520017245

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 words  FRIENDS, ISRAEL,  SCI-
TECH, SCHOOL Sseparately, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FRIENDS, ISRAEL,  SCI-TECH, SCHOOL בנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207320 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 16131/07/2009



Agricultural weighing systems and farmhouse climate 
control systems, feed weighing systems and feeding 
system controls; all included in class 9.

מערכות שקילה חקלאיות, מערכות בקרת אקלים למשקים,
מערכות שקילת מזון ומערכות בקרת הזנה; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yan Agro Logic (1988) Ltd. שם: יאן אגרו לוג'יק (1988) בע"מ

Address: 3 Haazmaut St.  , Haifa, 33033, Israel כתובת : העצמאות 3  , חיפה, 33033, ישראל

Identification No.: 511279168מספר זיהוי: 511279168

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207345 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 16231/07/2009



Germany , 12/07/2007 גרמניה , 12/07/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; gathering, systematisation, 
compilation and economic analysis of data and 
information in computer data bases; retail services 
(also via internet and other communication networks) 
of photographic, cinematographic, optical apparatus 
and instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data, magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisims for 
coin-operated apparatus, calculating machines, data 
processing equipment and computers, recorded and 
unrecorded data carriers, computer programs 
(saved), electronically recorded data (downlodable), 
electronic publications (downloadable), printed 
matter, photographs, office requisites (except 
furniture), instructional and teaching material (except 
apparatus); electronic data storage; all included in 
class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; איסוף, ארגון,
קומפילציה וניתוח כלכלי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של
מחשב; שירותי קמעונות (גם באמצעות האינטרנט ורשתות
תקשורת אחרות) של התקנים ומכשירים לצילום, לקולנוע,

אופטיים, התקנים ומכשירים להזרמה, מיתוג, המרה, צבירה,
ויסות או שליטה של חשמל, התקנים להקלטה, העברה או
שחזור של קול, תמונות או נתונים, נשאי נתונים מגנטיים,

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור התקנים המופעלים
על יד מטבע, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים,
נשאי נתונים מוקלטים ושאינם מוקלטים; תוכנות מחשב

(שמורות), נתונים מוקלטים אלקטרוניים (להורדה), פרסומים
אלקטרוניים (הניתנים להורדה), דברי דפוס; תמונות, צרכי
משרד (למעט רהיטים), חומרי הדרכה והוראה (למעט

התקנים); אחסון נתונים אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207382 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 16331/07/2009



Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' אב תשס"ט - 16431/07/2009



Non-alcoholic cola beverages, and syrups, 
concentrates, and extracts for preparation thereof; All 
included in  Class 32.

משקאות קולה לא כוהליים, וסירופים, תרכיזים ותמציות
להכנתם; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cott Beverages Inc.

Address: 5405 Cypress Center Drive  , Tampa, Florida, 
U.S.A.

Identification No.: 53347

(Georgia 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

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

,ONE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
COLA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RC COLA ONE

Application Date 13/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207427 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 16531/07/2009



Electrical and electronic devices for switching on, 
switching off and adjusting lighting, electrical and 
electronic devices for irrigation management and 
control; electrical and electronic devices for opening 
and closing mosquito nets, doors, gates, barriers, 
shutters, roller shutters, curtains, door and window 
frames, skylights and door and window frames for 
industrial use; proximity readers for cards and 
transponders, handheld programming units, time 
programming units, flashing indicator lights, software 
for measuring impact force, devices for the electrical 
connection of sensitive safety edges, digital 
keyboards, mechanical sensitive edges, radio 
transmitters and receivers for remote controls, radio 
controls, receiving antennas for radio receivers, 
photocells for detecting the passage of vehicles and 
people, transformers for supplying power to remote 
control units, digital selectors, devices for 
programming and checking codes, channel code 
cards capable of learning said codes, relays for 
interfacing radio receivers and control centers of 
motors and actuators in general, software for 
managing codes of control and automation systems, 
control units, electrical panels for receivers and 
control centers, electronic devices for remote 
activation, management and control of devices and 
systems for domestic, industrial and commercial 
uses; all the aforementioned goods are in connection 
only with automation systems for doors, gates, 
barriers, awnings, shutters and exclude any 
connection with security detection systems, cameras 
and videos, logging and recording systems, video 
analytic systems, IP networking, including but not 
limited to photocells per se and movement detectors 
for people or moving vehicles per se, access control 
systems per se, mobile phone apparatus, alarms 
systems and modems; all included in class 9.

מכשירים חשמליים ואלקטרוניים להפעיל, לכבות ולכיוון תאורה,
מכשירים חשמליים ואלקטרוניים לבקרה וניהול השקיה;

מכשירים חשמליים ואלקטרוניים לפתיחה וסגירה של כילות נגד
יתושים, דלתות, שערים, מחסומים, תריסים, תריסים נגללים,
וילונות, מסגרות דלת וחלון, צהרים ומסגרות דלת וחלון לשימוש
תעשייתי; קוראי קרבה עבור כרטיסים ומשדר משיב, יחידות

תכנות ניידות, יחידות לחיצי תכנות, נוריות חיווי, תוכנה למדידת
כוח הבלימה, מכשירים לחיבור חשמלי של קצוות בטיחותיות
רגישות, לוח מקשים דיגיטלי, קצוות רגישות מכניות, משדרי
ומקלטי רדיו לשלט רחוק, בקרת רדיו, אנטנות למקלטי רדיו,
עיניים אלקטרוניות לגילוי מעבר של כלי רכב ובני-אדם, שנאים

לאספקת כוח ליחידות שלט רחוק, בוררים דיגיטאליים,
מכשירים לתכנות ובדיקה של קודים, כרטיסים קודי ערוצים
מסוגלים ללמוד אותם קודים, ממסרים למשק מקלטי רדיו
ומרכזי בקרה של מנועים ואקטואטורים באופן כללי, תוכנה
לניהול קודי בקרה ומערכות אוטומציה, יחידות בקרה, פנלים
חשמליים למקלטים ומרכזי בקרה, מכשירים אלקטרוניים
להפעלה מרחוק, ניהול ובקרה של מכשירים ומערכות

לשימושים ביתיים, תעשייתיים ומסחריים; כל הסחורות דלעיל
הם בקשר למערכות אוטומציה עבור דלתות, שערים, מחסומים,

גגונים, תריסים, ושוללים כל קשר עם מערכות אבטחה,
מצלמות ווידאו, מערכות הקלטה ושמירת שיחות בין מחשבים,
מערכות וידאו אנליטיים, רשתות IP לרבות אבל לא מוגבל

לעיניים אלקטרוניות כשלעצמן וגלאי תנועה של בני אדם או כלי
רכב נעים כשלעצמם, מערכות בקרת גישה לכשלעצמן, מערכת
טלפון סלולרי, מערכת התרעה ומודמים; 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

Application Date 10/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207459 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 16631/07/2009



Owners

Name: NICE S.P.A

Address: Oderzo, Frazione Rustigne (Treviso), Italy

Identification No.: 67453

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' אב תשס"ט - 16731/07/2009



Lawnmowers; electrical lawnmowers; plows; tractor-
towed fertilizer applicators; tractor towed agricultural 
implements, namely, harrows, rollers, mowers, 
reapers; internal combustion engines for machine 
operation and replacement parts therefor; engines 
not for land vehicles; transmissions for machines; 
transmission gears for machines; continuous variable 
transmission; boat engines; jet engines other than for 
land vehicles; motors other than for land vehicles; 
generators of electricity; couplings for machines; 
shaft couplings, not for land vehicles; sleeve gear 
couplings; machine fly-wheels; vehicle parts, namely, 
cams; connecting rods for motors, engines and 
machines; pistons, parts of machines or engines; 
piston rings; cylinder heads for engines; cylinder 
block; engine hood; camshafts for vehicle engines; 
gear boxes other than for land vehicles; driving 
chains other than for land vehicles; brake linings for 
machines; machine parts, namely, work holding 
fixtures for precision machining applications; pulleys 
being parts of machines; air filters for mechanical 
purposes; oil filters; machines parts, namely, 
cylinders; fuel filters; gas filters for motors and 
engines; air cylinder; fuel injectors; fuel injection 
nozzles; clutches for machines; pistons for cylinders; 
exhaust manifold for engines; pistons for engines; 
radiators (cooling) for motors and engines; mufflers 
for motors and engines; catalytic converters for 
motors and engines; crank shafts; shock absorbers 
for machines; power transmission belts for machines, 
motors and engines used in industrial applications; 
fan belts for motors and engines; all included in class 
7.

מכסחות דשא; מכסחות דשא חשמליות; מחרשות; מכשירי
הזרעה הנגררים ע"י טרקטור; כלים חקלאים הנגררים ע"י
טרקטור, כלומר, משדדה, מכבש, מכסחה, מקצרה; מנוע

בעירה פנימי למכונות וחלקים; מנועים (לא לכלי רכב יבשתיים);
תמסורת למכונות; גיר תמסורות למכונות; תמסורות; מנועים
לסירות; מנועי סילון (לא לכלי רכב יבשתיים); גנראטורים;
מצמדים למכונות; מצמדי מוטות (shaft), לא לכלי רכב

יבשתיים; מצמדי גיר;  גלגלי תנופה למכונות; חלקי מכונות,
כלומר, זיזים ומסבים; מוטות חיבור למנועים ולמכונות; בוכנות,
חלקי מכונה ומנוע; טבעות בוכנה; ראשי צילינדר למנועים;

עוצרי צילינדרים; מכסי מנוע; גל פיקות למנועי רכבים; קופסאות
גיר לא לכלי רכב יבשתיים; שרשראות הינע שלא לכלי רכב
יבשתיים; רפידות בלימה למכונות; חלקי מכונות, כלומר,
מקבעים למכונות; גלגלות, כשהן חלק ממכונה; מסנני אויר
לשימוש מכני; מסנני שמן; חלקי מכונות, כלומר, צילינדרים;
מסנני דלק; מסנני דלק למנועים; צילינדרי אויר; מזרקי דלק;
זרבוביות הזרקת דלק; מצמדים למכונות; בוכנות לצילינדרים;
סעפת פליטה למנועים; בוכנות למנועים; רדיאטורים למנועים;
עמם-קול למנועים; ממירים קטליטיים למנועים; גל ארכובה;
בולמי זעזועים למכונות; חגורות העברה למכונות ומנועים

לשימוש תעשייתי; חגורות למאווררים למנועים; כולם נכללים
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207561 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 16831/07/2009



Owners

Name: SANYANG INDUSTRY CO., LTD

Address: Taipe, Taiwan

Identification No.: 67066

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

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

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

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

י' אב תשס"ט - 16931/07/2009



Stickers; cards; envelopes; letter paper, finished 
products; note papers; books; notebooks; manuals; 
pictorial prints; calendars; photograph stands; paper 
bags; boxes of paper or cardboard; glue for 
stationery or household purposes; pens; pen cases; 
advertising boards of paper; flags of paper; all 
included in class 16.

מדבקות; כרטיסים; מעטפות; נייר מכתבים; מוצרים מלוטשים;
ניירות לפתקים; ספרים; מחברות; מדריכים; הדפסת איורים;
לוחות שנה; מעמדי תמונות; שקיות נייר; קופסאות מנייר או
קרטון; דבק לשימוש ביתי; עטים; קופסאות לעטים; לוחות

פרסומת נייר; דגלים מנייר; כולם נכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANYANG INDUSTRY CO., LTD

Address: Taipe, Taiwan

Identification No.: 67066

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

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

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207562 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 17031/07/2009



Clothing; swimsuits; shirts; beachwear; vests; Tee-
shirts; coveralls; coats; liveries; footwear; scarves; 
neckties; headwear; earmuffs; socks; mittens; 
waistbands; all included in class 25.

ביגוד; בגדי ים; חולצות; לבוש חוף; וסטים; חולצות טי; סרבלים;
מעילים; בגדי שרד; הנעלה; צעיפים; עניבות;  כיסוי ראש;

מחממי אוזניים; גרביים; כפפות; חגורות; כולם נכללים בסוג 25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANYANG INDUSTRY CO., LTD

Address: Taipe, Taiwan

Identification No.: 67066

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

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

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207563 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 17131/07/2009



Design of advertising materials for others; design of 
product information; advertising services, namely, 
creating corporate and brand identity for others; 
import and export agencies; merchandise packaging; 
retail department stores; mail order catalog services 
featuring automobiles, motorcycles and their 
accessories; providing home shopping services in the 
fields of automobiles, motorcycles and their 
accessories by means of television; on-line retail 
store services featuring automobiles, motorcycles 
and their accessories; retail stores featuring clothing, 
textiles, and clothing accessories; retail furniture 
stores;  retail store services in the field of eyeglasses; 
retail store services featuring electronic appliances 
and electronic materials; automobile dealerships; 
retail automobile parts and accessories stores; 
vending in the fields of jewellery and precious stones; 
bicycle dealerships; retail bicycle parts and 
accessories stores; retail store services featuring 
machinery and equipments; motorcycle dealerships; 
retail motorcycle parts and accessories stores; all 
included in class 35.

עיצוב פרסומות לאחרים; עיצוב מידע למוצרים; שרותי פרסום,
כלומר, יצירת זהות ומותג לאחרים; שירותי יבוא ויצוא; אריזת

מוצרים; חנויות כל בו; שירותי הזמנה בדואר למכוניות,
אופנועים ועזריהם; אספקת שירותי קנייה בתחום הרכבים,
אופנועים ועזריהם באמצעות הטלויזיה; חנויות אינטרנטיות
שבהן רכבים, אופנועים ועזריהם; חנויות לממכר בגדים,

טקסטיל ומוצרים משלימים; חנויות לממכר רהיטים; חנויות
שמספקות שירותים בתחום המשקפיים; חנויות שמספקות
שירותים בתחום המכשירים החשמליים והאלקטרוניים;

סוכנויות רכב; חנויות לממכר חלקי רכב ועזרים;  מכר בתחום
התכשיטים והאבנים היקרות; סוכנויות למכירת אופנים; חנויות

לממכר חלקי אופניים ועזרים; חנויות המספקות שירותים
בתחום המכונאות וציוד מכונאות; סוכנויות אופנועים; חנויות

לממכר חלקי אופנועים וציוד; כולם נכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207564 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 17231/07/2009



Owners

Name: SANYANG INDUSTRY CO., LTD

Address: Taipe, Taiwan

Identification No.: 67066

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

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

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

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

י' אב תשס"ט - 17331/07/2009



Lawnmowers; electrical lawnmowers; plows; tractor-
towed fertilizer applicators; tractor towed agricultural 
implements, namely, harrows, rollers, mowers, 
reapers; internal combustion engines for machine 
operation and replacement parts therefor; engines 
not for land vehicles; transmissions for machines; 
transmission gears for machines; continuous variable 
transmission; boat engines; jet engines other than for 
land vehicles; motors other than for land vehicles; 
generators of electricity; couplings for machines; 
shaft couplings, not for land vehicles; sleeve gear 
couplings; machine fly-wheels; vehicle parts, namely, 
cams; connecting rods for motors, engines and 
machines; pistons, parts of machines or engines; 
piston rings; cylinder heads for engines; cylinder 
block; engine hood; camshafts for vehicle engines; 
gear boxes other than for land vehicles; driving 
chains other than for land vehicles; brake linings for 
machines; machine parts, namely, work holding 
fixtures for precision machining applications; pulleys 
being parts of machines; air filters for mechanical 
purposes; oil filters; machines parts, namely, 
cylinders; fuel filters; gas filters for motors and 
engines; air cylinder; fuel injectors; fuel injection 
nozzles; clutches for machines; pistons for cylinders; 
exhaust manifold for engines; pistons for engines; 
radiators (cooling) for motors and engines; mufflers 
for motors and engines; catalytic converters for 
motors and engines; crank shafts; shock absorbers 
for machines; power transmission belts for machines, 
motors and engines used in industrial applications; 
fan belts for motors and engines; all included in class 
7.

מכסחות דשא; מכסחות דשא חשמליות; מחרשות; מכשירי
הזרעה הנגררים ע"י טרקטור; כלים חקלאים הנגררים ע"י
טרקטור, כלומר, משדדה, מכבש, מכסחה, מקצרה; מנוע

בעירה פנימי למכונות וחלקים; מנועים (לא לכלי רכב יבשתיים);
תמסורת למכונות; גיר תמסורות למכונות; תמסורות; מנועים
לסירות; מנועי סילון (לא לכלי רכב יבשתיים); גנראטורים;
מצמדים למכונות; מצמדי מוטות (shaft), לא לכלי רכב

יבשתיים; מצמדי גיר;  גלגלי תנופה למכונות; חלקי מכונות,
כלומר, זיזים ומסבים; מוטות חיבור למנועים ולמכונות; בוכנות,
חלקי מכונה ומנוע; טבעות בוכנה; ראשי צילינדר למנועים;

עוצרי צילינדרים; מכסי מנוע; גל פיקות למנועי רכבים; קופסאות
גיר לא לכלי רכב יבשתיים; שרשראות הינע שלא לכלי רכב
יבשתיים; רפידות בלימה למכונות; חלקי מכונות, כלומר,
מקבעים למכונות; גלגלות, כשהן חלק ממכונה; מסנני אויר
לשימוש מכני; מסנני שמן; חלקי מכונות, כלומר, צילינדרים;
מסנני דלק; מסנני דלק למנועים; צילינדרי אויר; מזרקי דלק;
זרבוביות הזרקת דלק; מצמדים למכונות; בוכנות לצילינדרים;
סעפת פליטה למנועים; בוכנות למנועים; רדיאטורים למנועים;
עמם-קול למנועים; ממירים קטליטיים למנועים; גל ארכובה;
בולמי זעזועים למכונות; חגורות העברה למכונות ומנועים

לשימוש תעשייתי; חגורות למאווררים למנועים; כולם נכללים
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207565 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 17431/07/2009



Owners

Name: SANYANG INDUSTRY CO., LTD

Address: Taipe, Taiwan

Identification No.: 67066

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

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

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

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

י' אב תשס"ט - 17531/07/2009



Stickers; cards; envelopes; letter paper, finished 
products; note papers; books; notebooks; manuals; 
pictorial prints; calendars; photograph stands; paper 
bags; boxes of paper or cardboard; glue for 
stationery or household purposes; pens; pen cases; 
advertising boards of paper; flags of paper; all 
included in class 16.

מדבקות; כרטיסים; מעטפות; נייר מכתבים; מוצרים מלוטשים;
ניירות לפתקים; ספרים; מחברות; מדריכים; הדפסת איורים;
לוחות שנה; מעמדי תמונות; שקיות נייר; קופסאות מנייר או
קרטון; דבק לשימוש ביתי; עטים; קופסאות לעטים; לוחות

פרסומת נייר; דגלים מנייר; כולם נכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANYANG INDUSTRY CO., LTD

Address: Taipe, Taiwan

Identification No.: 67066

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

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

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207566 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 17631/07/2009



Advertising and marketing; information and 
consultancy services in the field of marketing and 
advertising; statistical evaluation of market research 
data; market research; market analysis; distribution 
of catalogues, mailing lists and goods for advertising 
purposes; radio, television and cinema advertising; 
public relations; sales promotion, negotiating and 
concluding commercial transactions for others, 
arranging contracts for the buying and selling of 
goods, all the aforementioned services included in 
Class 35 and also in combination with 
communications networks; arranging and allocating 
of user passwords for users of various 
communication networks; marketing of advertising 
time and advertising space for audio-visual, 
electronic and other media; gathering market 
research data (including useing electronic means 
and/or by computer); all included in class 35.

פרסום ושיווק; שירותי מידע ויעוץ בתחום השיווק והפרסום;
הערכה סטטיסטית של נתוני מחקר שוק; מחקר שוק; ניתוח
שוק; הפצה של קטלוגים, רשימות דיוור וסחורות למטרות
פרסום; פרסום לרדיו, טלוויזיה וקולנוע; יחסי ציבור; קידום
מכירות, ניהול משא ומתן וסיכום עסקאות מסחריות עבור
אחרים, הסדרת חוזים עבור קניה ומכירה של סחורות, כל
השירותים הנזכרים לעיל כלולים בסוג 35 וגם בשילוב עם
רשתות תקשורות; הסדרה והקצאה של סיסמאות משתמש

עבור משתמשים במגוון רשתות תקשורת; שיווק של זמן פרסום
ומקום פרסום עבור מדיה אורקולית, אלקטרונית ואחרת; איסוף
נתוני מחקר שוק (כולל שימוש באמצעים אלקטרוניים ו'או על

ידי מחשב); הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kidsco Limited

Address: 234A King's Road  , London, 35, United 
Kingdom

Identification No.: 67483

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

KIDSCO

Application Date 17/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207589 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 17731/07/2009



Chemical preparations for curative and sanitary use, 
desinfectants, preparations for air purification 
including deodorant room purifying sprays, 
preparations for destroying parasites; all included in 
class 5.

תכשירים כימיקלים לשימוש ריפויי ולשימוש סניטרי, חומרי
חיטוי, תכשירים לטיהור אוויר לרבות תרסיסים מפיגי ריח

לטיהור חדר, תכשירים להשמדת טפילים; הנכללים כולם בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Henkel  AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67  , Dusseldorf, 40589, 
Germany

Identification No.: 7745

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 20/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207631 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 17831/07/2009



Education training for high school final exams; 
qualifying teachers as coaches for exams and final 
exams in particular; final exams (bagrut)) coaching; 
all included in class 41.

אימון חינוכי לבחינות בגרות; הכשרת מורים כמאמנים להצלחה
בבחינות ובבחינות בגרות בפרט; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shoshana Bar On שם: שושנה בר און

Address: 27 Yigal Alon Street  , Kiryat Tivon, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 27  , קרית טבעון, ישראל

Identification No.: 50632900מספר זיהוי: 50632900

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amnon M. Sheeloh, Adv.

Address: 12 Hashoshanim St.  , Kiryat Tivon, 36056, 
Israel

שם: אמנון מ' שילה, עו"ד

כתובת : רח' השושנים 12  , קרית טבעון, 36056, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בגרות,
קואצ'ינג בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207643 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 17931/07/2009



Selling services of souvenirs and ornaments and all 
other merchandise attached to Dona Gracia image; 
included in class 35.

שירותי מכירת מזכרות וחפצי נוי וכל סחורה אחרת הקשורה
בדמות של דונה גרציה; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hotel Donna Gracia Ltd. שם: מלון דונה גרציה בע"מ

Address: כתובת : רחוב הפרחים 3, טבריה, ת.ד.2410, 14100, ישראל

Identification No.: 512195272מספר זיהוי: 512195272

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aslan-Morad, Adv.

Address: 1 Eilat, Teiberia, P.O.B 119, Israel

שם: אסלן-מורד, עו"ד

כתובת : אילת 1, טבריה, ת.ד.119, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words CASA and הבית של, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הבית של ו
-CASA, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207664 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 18031/07/2009



U.S.A. , 27/11/2007 ארה"ב , 27/11/2007

Priority Date דין קדימה

Creme puffs; included in class 30. פחזניות שמנת; הכלולות בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CVC Financial, L.P.

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

Identification No.: 64826

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

CREME רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PUFF, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SHOUX SHOUX CREME PUFF

Application Date 20/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207716 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 18131/07/2009



Guidance and/or education services given also by 
means of radio programs, television, internet sites, 
blogs and portals in the following fields: 
breastfeeding, men and women's fertility, pregnancy, 
birth, circumcision and birth, surrogacy (surrogate 
motherhood), parenting; operations and activities for 
babies and children (educational and/or social); 
operation of kinder gardens, day-cares, pre-nursery 
play groups, nursery schools; birth preparation 
courses and seminars; photography studio for 
pregnant women and/or children and/or babies; 
placement services for nannies and/or care-takers 
and/or Au pairs for children and babies including 
mediation for such services; consultancy related to all 
these services; all included in class 41.

שירותי הדרכה ו/או חינוך, הניתנים גם באמצעות תכניות רדיו,
טלוויזיה, אתרי אינטרנט, בלוגים ופורטלים בתחומים הבאים:
הנקה, פוריות הגבר והאישה, הריון, לידה, מילה וברית מילה,
פונדקאות, הורות; שירותי הפעלות לילדים ולתינוקות (הפעלות

חינוכיות ו/או חברתיות); הפעלת גני ילדים, מעונות יום,
משפחתונים, פעוטונים; קורסי הכנה ללידה; סטודיו לצילום
נשים בהריון ו/או תינוקות ו/או ילדים; שירותי השמת מטפלות
לילדים ולתינוקות, כולל תיווך לשירות מסוג זה; ייעוץ בנוגע לכל

השירותים לעיל; הנכללים כולם בסוג 41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: דן נחמיאס

כתובת : רח' קדושי קהיר 20  , חולון, 58361, ישראל

מספר זיהוי: 40397408

גוזלים

Application Date 20/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207722 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 18231/07/2009



Germany , 26/07/2007 גרמניה , 26/07/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה וטיפול בסרטן; 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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrases TUMOR CELL, 
IMMUNE SYSTEM and TUMOR ENVIRONMENT, 
separately, but in the combination of the mark.

TUMOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופים
TUMOR-ו CELL, IMMUNE SYSTEM

ENVIRONMENT, בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207739 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 18331/07/2009



Germany , 26/07/2007 גרמניה , 26/07/2007

Priority Date דין קדימה

Education; providing of training; all included in class 
41.

חינוך; אספקה של הכשרה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrases TUMOR CELL, 
IMMUNE SYSTEM and TUMOR ENVIRONMENT, 
separately, but in the combination of the mark.

TUMOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופים
TUMOR-ו CELL, IMMUNE SYSTEM

ENVIRONMENT, בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207740 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 18431/07/2009



Germany , 26/07/2007 גרמניה , 26/07/2007

Priority Date דין קדימה

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; all included 
in class 44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולי הגיינה ויופי לבני
אדם או בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrases TUMOR CELL, 
IMMUNE SYSTEM and TUMOR ENVIRONMENT, 
separately, but in the combination of the mark.

TUMOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופים
TUMOR-ו CELL, IMMUNE SYSTEM

ENVIRONMENT, בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207741 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 18531/07/2009



Germany , 26/07/2007 גרמניה , 26/07/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה וטיפול בסרטן; 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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207742 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 18631/07/2009



Germany , 26/07/2007 גרמניה , 26/07/2007

Priority Date דין קדימה

Education; providing of training; all included in class 
41.

חינוך; אספקה של הכשרה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207743 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 18731/07/2009



Germany , 26/07/2007 גרמניה , 26/07/2007

Priority Date דין קדימה

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; all included 
in class 44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולי הגיינה ויופי לבני
אדם או בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207744 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 18831/07/2009



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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrases TUMOR CELL, 
IMMUNE SYSTEM and TUMOR ENVIRONMENT, 
separately, but in the combination of the mark.

TUMOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופים
TUMOR-ו CELL, IMMUNE SYSTEM

ENVIRONMENT, בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207745 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 18931/07/2009



Germany , 26/07/2007 גרמניה , 26/07/2007

Priority Date דין קדימה

Education; providing of training; all included in class 
41.

חינוך; אספקה של הכשרה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrases TUMOR CELL, 
IMMUNE SYSTEM and TUMOR ENVIRONMENT, 
separately, but in the combination of the mark.

TUMOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופים
TUMOR-ו CELL, IMMUNE SYSTEM

ENVIRONMENT, בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207746 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 19031/07/2009



Germany , 26/07/2007 גרמניה , 26/07/2007

Priority Date דין קדימה

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; all included 
in class 44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולי הגיינה ויופי לבני
אדם או בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrases TUMOR CELL, 
IMMUNE SYSTEM and TUMOR ENVIRONMENT, 
separately, but in the combination of the mark.

TUMOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופים
TUMOR-ו CELL, IMMUNE SYSTEM

ENVIRONMENT, בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207747 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 19131/07/2009



Germany , 26/07/2007 גרמניה , 26/07/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה וטיפול בסרטן; 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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207748 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 19231/07/2009



Germany , 26/07/2007 גרמניה , 26/07/2007

Priority Date דין קדימה

Education; providing of training; all included in class 
41.

חינוך; אספקה של הכשרה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207749 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 19331/07/2009



Germany , 26/07/2007 גרמניה , 26/07/2007

Priority Date דין קדימה

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; all included 
in class 44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולי הגיינה ויופי לבני
אדם או בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207750 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 19431/07/2009



Germany , 06/09/2007 גרמניה , 06/09/2007

Priority Date דין קדימה

Telecommunications; news agencies; rental of 
telecommunications equipment; information on 
telecommunications; all included in class 38.

תקשורת רחק; סוכנויות של חדשות; השכרת ציוד של תקשורת
רחק; מידע על תקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

T-Search

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207758 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 19531/07/2009



Chewy sweets and chewy bars; all included in class 
30.

סוכריות לעיסה וחטיפים ללעיסה; הכל כלול בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SWIZZELS MATLOW LIMITED

Address: High Peak, Derbyshire, United Kingdom

Identification No.: 36431

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

MATLOW'S REFRESHERS

Application Date 24/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207794 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 19631/07/2009



U.S.A. , 20/12/2007 ארה"ב , 20/12/2007

Priority Date דין קדימה

Cost management services for health care benefit 
and disability plans of others; cost management of 
pre-paid vision benefit plans of others; cost 
management services for pharmacy benefit and 
prescription drug benefit plans of others; cost 
management through appropriateness and 
technology assessment for transplantation plan 
benefits; health care utilization and review services; 
health care cost containment; managed care 
services, namely, electronic processing of health 
care information; employee assistance programs 
consisting of referral services to assist employees 
with personal problems; employee assistance 
services, namely, providing online, telephonic, and in
-person referral services for physical, and mental 
health, and substance abuse and providing 
consultation, information and assessments in 
connection therewith, and referral services for legal 
and financial issues and work and family problems; 
cost management services for health care benefit 
plans of others provided via a global computer 
network; health care utilization and review services 
provided via a global computer network; invoicing 
services in the field of health care provided via a 
global computer network; organizing and 
administering networks of health care providers and 
health care specialists; administration of pharmacy 
reimbursement programs and services; drug 
utilization review services; medical case 
management services, namely, medical referral of 
individuals to appropriate health management 
programs; medication management services for cost 
containment purposes, namely, assessing 
medication use history and providing information 
regarding medication use, options, and cost 
management; business consultation services in the 
fields of health care, health benefits and health care 
systems; retail pharmacy services provided via a 
network of retail pharmacies; providing human 
resources services for others; employee assistance 
services, namely, providing on-line, telephonic, and 
in-person consultation, information and assessment 
for work and employment-related problems; all 
included in class 35.

שירותי ניהול הוצאות לתכניות לטיפול בריאותי ונכות של
אחרים; ניהול הוצאות של תכניות ביטוח ראיה של אחרים

המשולמות מראש; שירותי ניהול הוצאות לתכניות ביטוח בבתי
מרקחת ושל תרופות במרשם של אחרים; ניהול הוצאות

באמצעות הערכת התאמה וטכנולוגיה לתכניות ביטוחי השתלה;
שירותי ניצול טיפול בריאותי וסקירה; הכלת הוצאות טיפול

בריאות; שירותי טיפול שמנוהלים, דהיינו, עיבוד אלקטרוני של
מידע על טיפול בריאותי; תכניות סיוע לעובד הכוללות שירותי
הפניה לסייע לעובדים עם בעיות אישיות; שירותי סיוע לעובד,
דהיינו, מתן שירותי הפניה מקוונים, טלפוניים, ואישיים למתן
ייעוץ, מידע והערכות בקשר עם בריאות פיזית ונפשית, ושימוש
בחומרים ממכרים, ושירותי הפניה לסוגיות משפטיות וכספיות
ובעיות עבודה ומשפחה; שירותי ניהול הוצאות לתכניות טיפול

בריאותי של אחרים המסופקים באמצעות רשת מחשב
גלובלית; שירותי ניצול וסקירה של טיפול בריאותי הניתן

באמצעות רשת מחשב גלובלית; שירותי הוצאות חשבוניות
בתחום הטיפול הבריאותי המסופקים באמצעות רשת מחשב

גלובלית; ארגון וניהול רשתות של ספקי טיפול בריאותי ומומחים
בתחום מתן טיפול בריאותי; ניהול תכניות ושירותים למתן החזר
בבתי מרקחת; שירותי סקירה של ניצול תרופות; שירותי ניהול
תיקים רפואיים, דהיינו, הפניית יחידים לתוכניות ניהול בריאותי

מתאימות; שירותי ניהול תרופות למטרות הכלת הוצאות,
דהיינו, הערכת היסטוריה של שימוש בתרופות ואספקת מידע
המתייחס לשימוש, אופציות וניהול עלות של תרופות; שירותי
יעוץ עסקי בתחומים של טיפול בריאותי, הטבות בריאות

ומערכות לטיפול בריאותי; שירותי בית מרקחת בקמעונאות
המסופקים באמצעות רשת של בתי מרקחת קמעונאים; אספקת

שירותי משאבי אנוש לאחרים; שרותי סיוע לעובד, דהיינו,
אספקת יעוץ, מידע והערכות מקוונים, טלפוניים ואישיים לבעיות

הקשורות לעבודה ותעסוקה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

UNITEDHEALTH INTERNATIONAL

Application Date 24/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207807 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 19731/07/2009



Owners

Name: UnitedHealth Group Incorporated

Address: 9900 Bren Road East, MN008-T202 , 
Minnetonka, Minnesota, 55343, U.S.A.

Identification No.: 64929

(Minnesota Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' אב תשס"ט - 19831/07/2009



U.S.A. , 20/12/2007 ארה"ב , 20/12/2007

Priority Date דין קדימה

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

UNITEDHEALTH INTERNATIONAL

Application Date 24/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207808 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 19931/07/2009



Administration of employee benefit plans; 
administration of pre-paid health care plans; 
administration of health care benefit plans; 
administration of pre-paid vision care plans; 
administration of pre-paid health care plans in the 
fields of chiropractic, physical medicine, and 
complementary and alternative medicines; 
administration and management of pharmacy benefit 
and prescription drug benefit programs; 
administration of pre-paid pharmacy benefit plans; 
pharmacy benefit management services; claims 
administration services for disability benefit plans of 
others; reinsurance for disability plans; stop-loss 
insurance for self-funded health benefit plans of 
others; insurance underwriting in the fields of health 
and healthcare insurance; insurance underwriting 
and administration in the field of disability insurance; 
electronic processing of insurance claims and 
payment data, including disability claims; dental 
health insurance underwriting and administration; 
dental health insurance underwriting and 
administration via a global computer network; 
administration of pre-paid dental health plans; 
administration of employee benefit dental health 
plans; administration of preferred provider plans in 
the field of health care; insurance actuarial services 
in the field of health and disability insurance; 
providing life, accident and critical illness benefit 
plans; health care insurance underwriting and 
administration provided via a global computer 
network; insurance administration and insurance 
claims administration in the field of health care; 
insurance administration services, namely, repricing 
of managed care insurance claims; administering 
health care provider networks featuring access to 
health care plans and programs outside of the 
member plan network; venture capital funding 
services to emerging and start-up companies; 
venture capital services, namely, providing financing 
to emerging and start-up companies; providing 
benefits administration services for others; venture 
capital funding services to emerging and start-up 
companies; employee assistance services, namely, 
providing on-line, telephonic, and in-person 
consultation, information and assessment for 
financial issues; third-party administration of health 
insurance claims; third-party administration of health 
care benefit plans; third-party administration of 
employee benefit plans; all included in Class 36.

מנהל של תכניות קצבאות לשכירים; מנהל של תכניות טיפול
בריאותי משולמות מראש; מנהל של תכניות קצבאות טיפול
בריאותי; מנהל של תכניות טיפול בבריאות עיניים משולמות
מראש; מנהל של תכניות טיפול בריאותי משולמות מראש
בתחומי כירופרקטיקה, רפואה פיזית ורפואה משלימה

ואלטרנטיבית; מנהל וניהול של קצבאות בתי מרקחת ותכניות
קצבאות של תרופות מרשם; מנהל של תכניות קצבאות בתי
מרקחת משולמות מראש; שירות ניהול קצבאות בתי מרקחת;
שירותי מנהל תביעות לתכניות קצבאות נכים לאחרים; ביטוח
משנה לתכניות לנכים; ביטוח הגנה מפני הפסד עצמאי לתכניות
קצבאות בריאותיות הממומנות עצמאית עבור אחרים; חיתום
ביטוח בתחומים של בריאות וטיפול בריאותי; חיתום ומנהל

ביטוח בתחום ביטוח נכות; עיבוד אלקטרוני של תביעות ביטוח
ונתוני תשלומים, כולל תביעות נכות; חיתום ומנהל ביטוח
לבריאות השיניים; חיתום ומנהל ביטוח לבריאות השיניים

באמצעות רשת מחשבים גלובלית; מנהל של תכניות בריאות
שיניים משולמות מראש; מנהל של תכניות הטבה לשכירים

בבריאות שיניים; מנהל של תכניות ספקים מועדפים בתחום של
טיפול בריאותי; שירותי ביטוח אקטוארי בתחום הבריאות

וביטוח נכות; אספקת תכניות קצבאות לביטוח חיים, תאונות
ומחלה אנושה; חיתום ומנהל ביטוח טיפול בריאותי המסופקים
באמצעות רשת מחשבים גלובלית; מנהל ביטוח ומנהל תביעות
ביטוח בתחום של טיפול בריאותי; שירותי מנהל ביטוח, דהיינו,
תמחור מחדש של תביעות ביטוח בריאות מנוהלות; ניהול

רשתות ספקי טיפול בריאותי, המציגות גישה לתוכניות ותכנונים
של טיפול בריאותי מחוץ לרשת תוכנית חברים; שירותי מימון
הון סיכון לחברות מתחילות ולחברות סטארט-אפ; שירותי הון

סיכון, דהיינו, אספקת מימון לחברות מתחילות ולחברות
סטארט-אפ; אספקת שירותי מנהל קצבאות לאחרים; שירותי
השקעות הון סיכון לחברות מתחילות ולחברות סטארט-אפ;
שירותי סיוע לשכירים, דהיינו, אספקת שירותים מקוונים,
טלפוניים ואישיים של ייעוץ, מידע והערכות לגבי נושאים

כלכליים; מנהל תביעות ביטוח בריאות עבור צד שלישי; מנהל
תכניות קצבאות של טיפול בריאותי עבור צד שלישי; מנהל של
תכניות קצבאות לשכירים עבור צד שלישי; הנכללים כולם בסוג

.36

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' אב תשס"ט - 20031/07/2009



Owners

Name: UnitedHealth Group Incorporated

Address: 9900 Bren Road East, MN008-T202 , 
Minnetonka, Minnesota, 55343, U.S.A.

Identification No.: 64929

(Minnesota Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' אב תשס"ט - 20131/07/2009



U.S.A. , 20/12/2007 ארה"ב , 20/12/2007

Priority Date דין קדימה

Managed health care services; managed health care 
services provided via a global computer network; 
managed vision care services provided through a 
network of vision care providers; managed health 
care services in the field of vision care; managed 
health care services in the field of disability care; 
managed health care services in the field of dental 
care; managed health care services in the field of 
dental care via a global computer network; managed 
dental health care services provided through a 
network of dental care providers; managed physical 
therapy services provided through a network of 
physical therapy providers; complementary and 
alternative medicine services; managed 
complementary and alternative medicine services 
provided through a network of complementary and 
alternative medicine providers to health plans and 
self-insured companies; nurse triage and nurse call 
centers providing information regarding the 
identification of specific health-related concerns and 
general health issues; pre-transplant medical review 
program for reinsurance and insurance companies, 
self-funded employers and health maintenance 
organizations, HMOs, to assess transplant-related 
technology and provide recommendations for 
transplants; providing health care information on care 
giving services, care management services, and 
pharmacy and over-the-counter products and 
services; health care in the nature of health 
maintenance organizations, HMOs, and preferred 
provider organizations, PPOs; home health care 
services; hospice services; employee assistance 
services, namely, providing online, telephonic, and in
-person medical consultation, medical information 
and medical assessment for physical, and mental 
health, and substance abuse; arranging for medical 
care for nursing home residents; all included in Class 
44.

שירותי טיפול בריאותי מנוהלים; שירותי טיפול בריאותי
מנוהלים המסופקים באמצעות רשת מחשבים גלובלית;

שירותים מנוהלים של טיפול בראייה המסופקים באמצעות רשת
של ספקי טיפול בראייה; שירותי טיפול בריאותי מנוהלים

בתחום טיפול בראייה; שירותי טיפול בריאותי מנוהלים בתחום
של טיפול בנכים; שירותי טיפול בריאותי מנוהלים בתחום

טיפולי שיניים; שירותי טיפול בריאותי מנוהלים בתחום טיפולי
שיניים באמצעות רשת מחשבים גלובלית; שירותים מנוהלים
לטיפול בריאות השן המסופקים באמצעות רשת של ספקי

טיפולי השן; שירותי פיזיותרפיה מנוהלים המסופקים באמצעות
רשת של ספקי פיזיותרפיה; שירותי רפואה משלימה
ואלטרנטיבית; שירותים מנוהלים של רפואה משלימה

ואלטרנטיבית המסופקים באמצעות רשת של ספקי רפואה
משלימה ואלטרנטיבית לתכניות בריאות ולחברות המבטחות
את עצמן; מיון ראשוני ומרכזי שיחות עם אחיות המספקים

מידע לגבי זיהוי של בעיות בריאותיות ספציפיות ונושאי בריאות
כלליים; תכניות סקירה רפואית טרום-השתלה   לחברות ביטוח
וביטוח משנה, מעסיקים במימון-עצמי וארגוני תחזוקת בריאות,
HMOs, להערכה של טכנולוגיה הקשורה להשתלה ולאספקת
המלצות לגבי השתלות; אספקת מידע על טיפול בריאותי לגבי
שירותים הניתנים בטיפול, שירותי ניהול טיפול, ושרותי בתי
מרקחת ומוצרים ושירותים ללא מרשם רופא; טיפול בריאותי
בצורת ארגונים לתחזוקת בריאות, HMOs, וארגונים לספקים
מועדפים, PPOs; שירותי טיפול בריאותי ביתיים; שירותי

הוספיס; שירותי סיוע לשכירים, דהיינו, אספקה של שירותים
מקוונים, טלפוניים ואישיים לגבי ייעוץ, מידע, הערכה רפואיים
של בריאות פיזית ומנטאלית ושימוש בסמים; ארגון של טיפול

רפואי לדיירי בית סיעודי; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UNITEDHEALTH INTERNATIONAL

Application Date 24/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207809 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 20231/07/2009



Owners

Name: UnitedHealth Group Incorporated

Address: 9900 Bren Road East, MN008-T202 , 
Minnetonka, Minnesota, 55343, U.S.A.

Identification No.: 64929

(Minnesota Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י' אב תשס"ט - 20331/07/2009



Material for repairing teeth and for dental crowns and 
bridges, material for odontologcal and dental implant 
systems; porcelain, titanium, metal alloys, ceramic 
materials, precious metal material for dental 
purposes and other material, including biocompatible 
material, for dental restorations and filling teeth; 
dental wax; included in class 5.

חומרים לתיקון שיניים ועבור כתרים וגשרים, חומרים עבור
ומערכות ריפוי שיניים ושתלים דנטליים; פורצלן, טיטניום,

מתכות וסגסוגותיהן, חומרים קרמיים, מתכות יקרות למטרות
דנטליות וחומרים אחרים, הכוללים חומרים תואמי ביו, לשיחזור

דנטלי ומילוי שיניים; שעוה דנטלית; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOBEL BIOCARE SERVICES AG

Address: Balt Zimmreman-Strasse 7  , Kloten, 
Switzerland

Identification No.: 63614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NobelPerfect

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207817 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 20431/07/2009



Surgical, medical, orthopeadic and odontological 
implants; orthopedic articles, dental crowns and 
bridges; instruments and apparatus for reconstruction 
and rehabilitation within the odontological, medical, 
orthopedic and surgical field; surgical, medical, and 
odontological instruments and apparatus; artificial 
joints, teeth, eyes, limbs and other prosthesis; parts 
and fittings for all aforesaid goods.

שתלים לניתוח, רפואיים' אורטופדיים ואודונטולוגיים; פריטים
אורטופדיים, כתרים וגשרים דנטליים; מכשירים והתקנים

לשחזור וריהיביליטציה התחום האודונטולוגי, רפואי, אורטופדי
וניתוחי; מכשירים והתקנים לניתוח רפואה ואודונטולוגיה; גפיים
מלאכותיים, שיניים, עיניים, גפיים ופרותזות אחרות; חלקים

ומתאמים עבור כל הטובין הנזכרים לעיל.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOBEL BIOCARE SERVICES AG

Address: Balt Zimmreman-Strasse 7  , Kloten, 
Switzerland

Identification No.: 63614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NobelPerfect

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207818 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 20531/07/2009



Material for repairing teeth and for dental crowns and 
bridges, material for odontologcal and dental implant 
systems; porcelain, titanium, metal alloys, ceramic 
materials, precious metal material for dental 
purposes and other material, including biocompatible 
material, for dental restorations and filling teeth; 
dental wax; included in class 5.

חומרים לתיקון שיניים ועבור כתרים וגשרים, חומרים עבור
ומערכות ריפוי שיניים ושתלים דנטליים; פורצלן, טיטניום,

מתכות וסגסוגותיהן, חומרים קרמיים, מתכות יקרות למטרות
דנטליות וחומרים אחרים, הכוללים חומרים תואמי ביו, לשיחזור

דנטלי ומילוי שיניים; שעוה דנטלית; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOBEL BIOCARE SERVICES AG

Address: Balt Zimmreman-Strasse 7  , Kloten, 
Switzerland

Identification No.: 63614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NobelDirect

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207824 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 20631/07/2009



Surgical, medical, orthopeadic and odontological 
implants; orthopedic articles, dental crowns and 
bridges; instruments and apparatus for reconstruction 
and rehabilitation within the odontological, medical, 
orthopedic and surgical field; surgical, medical, and 
odontological instruments and apparatus; artificial 
joints, teeth, eyes, limbs and other prosthesis; parts 
and fittings for all aforesaid goods.

שתלים לניתוח, רפואיים' אורטופדיים ואודונטולוגיים; פריטים
אורטופדיים, כתרים וגשרים דנטליים; מכשירים והתקנים

לשחזור וריהיביליטציה התחום האודונטולוגי, רפואי, אורטופדי
וניתוחי; מכשירים והתקנים לניתוח רפואה ואודונטולוגיה; גפיים
מלאכותיים, שיניים, עיניים, גפיים ופרותזות אחרות; חלקים

ומתאמים עבור כל הטובין הנזכרים לעיל.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOBEL BIOCARE SERVICES AG

Address: Balt Zimmreman-Strasse 7  , Kloten, 
Switzerland

Identification No.: 63614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NobelDirect

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207825 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 20731/07/2009



On-line retail services; retail store services; mail 
order, catalogue and distributorship services; 
providing consumer product information via the 
Internet; all including camping and outdoor gear and 
equipment, hardware, clothing, sportwear, footwear, 
headgear, sports equipment and related accessories; 
all included in class 35.

שירותים קמעוניים מקוונים, שירותי חנויות קמעוניות, הזמנות
באמצעות הדואר, שירותי קטלוג וזיכיון הפצה, מתן מידע על
מוצרים באמצעות האינטרנט ללקוח, הכוללים ציוד וכלים
למחנאות וחוץ, חומרה, לבוש, בגדי ספורט, הנעלה, כיסויי
ראש, ציוד ספורט ועזרים נלווים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The North Face Apparel Corp.

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

Identification No.: 56514

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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 שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THE NORTH FACE

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207826 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 20831/07/2009



On-line retail services; retail store services; mail 
order, catalogue and distributorship services; 
providing consumer product information via the 
Internet; all including camping and outdoor gear and 
equipment, hardware, clothing, sportwear, footwear, 
headgear, sports equipment and related accessories; 
all included in class 35.

שירותים קמעוניים מקוונים, שירותי חנויות קמעוניות, הזמנות
באמצעות הדואר, שירותי קטלוג וזיכיון הפצה, מתן מידע על
מוצרים באמצעות האינטרנט ללקוח, הכוללים ציוד וכלים
למחנאות וחוץ, חומרה, לבוש, בגדי ספורט, הנעלה, כיסויי
ראש, ציוד ספורט ועזרים נלווים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The North Face Apparel Corp.

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

Identification No.: 56514

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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 שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207827 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 20931/07/2009



On-line retail services; retail store services; mail 
order, catalogue and distributorship services; 
providing consumer product information via the 
Internet; all including camping and outdoor gear and 
equipment, hardware, clothing, sportwear, footwear, 
headgear, sports equipment and related accessories; 
all included in class 35.

שירותים קמעוניים מקוונים, שירותי חנויות קמעוניות, הזמנות
באמצעות הדואר, שירותי קטלוג וזיכיון הפצה, מתן מידע על
מוצרים באמצעות האינטרנט ללקוח, הכוללים ציוד וכלים
למחנאות וחוץ, חומרה, לבוש, בגדי ספורט, הנעלה, כיסויי
ראש, ציוד ספורט ועזרים נלווים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The North Face Apparel Corp.

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

Identification No.: 56514

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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 שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207828 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 21031/07/2009



Sweden , 04/12/2007 שבדיה , 04/12/2007

Priority Date דין קדימה

Apparatus for recording, transmitting and reproducing 
of sound and pictures, especially loudspeakers, 
amplifiers, equalizers, processors for sound, 
crossovers, cables and contacts for the mentioned 
products and damping materials, included in Class 9.

התקנים להקלטה, שידור ושעתוק של צליל ותמונות, במיוחד
רמקולים, מגברים, שוינים, מעבדים עבור צליל, מפסחים,
כבלים ומגעים עבור המוצרים הנ"ל וחומרי שיכוך, הנכללים

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DLS Svenska AB

Address: Goteborg, Sweden

Identification No.: 66680

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
PROGRAM 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

Application Date 29/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207857 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 21131/07/2009



Soaps, perfumery, preparations for body and beauty 
care, included in Class 3.

סבונים, בשמים ותכשירים 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, Tel Aviv, P.O.B 1426, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן למעט המילה NIVEA, אלא בהרכב הסימן.

The mark is limited to the colours: dark blue, light 
blue, silver and white as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: כחול, תכלת, כסף ולבן הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207858 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 21231/07/2009



Production, namely custom manufacture of picture 
albums for others; all included in Class 40.

הפקה, דהיינו ייצור בהתאמה אישית של אלבומי תמונות עבור
אחרים; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ProAlbum Ltd. שם: פרואלבום בע"מ

Address: 4 Maase Choshev Street Talpiyot, Jerusalem, 
93420, Israel

כתובת : רחוב מעשה חושב 4 תלפיות, ירושלים, 93420, ישראל

Identification No.: 513608299מספר זיהוי: 513608299

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

MEMADOR

Application Date 29/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207882 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 21331/07/2009



Contraceptives; included in class 5. אמצעי מניעה; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LABORATOIRE THERAMEX

Address: 6 Avenue Albert II  , Monaco, Monaco

Identification No.: 67586

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

IOA

Application Date 29/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207885 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 21431/07/2009



Belgium , 08/08/2007 בלגיה , 08/08/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical and veterinary preparations; 
preparations for destroying vermin, including 
nematicides; included in class 5.

תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים להשמדת רמשים, כולל
קוטלי תולעים; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Devgen N.V.

Address: Technologiepark 30  , Zwijnaarde, 9052, 
Belgium

Identification No.: 67587

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DEVGUARD

Application Date 29/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207887 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 21531/07/2009



Computers; computer cases; personal computers; 
couplers (data processing equipment); cable 
connectors; CPU fans; CPU cools; internal cooling 
fans for computers; power supplies (electrical); card 
readers, namely chip card readers, magnetic coded 
card readers, card readers for credit cards; included 
in class 9.

מחשבים; מארזי מחשב; מחשבים אישיים; מצמדים (ציוד
לעיבוד נתונים); מחברים; מאווררים למעבדים; מתקני קירור
למעבדים; מאווררים פנימיים למחשבים; ספקי כח (חשמליים);

קוראי כרטיסים, כלומר, קוראי מעגלים משולבים, קוראי
כרטיסים מגנטיים, קוראי כרטיסי אשראי; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JSP-TECH ENTERPRISE CO., LTD.

Address: Taiwan

Identification No.: 67591

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207899 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 21631/07/2009



Alcoholic beverages (except beer). משקאות כוהליים (למעט בירה).

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: רם סופר

כתובת : צפת הרצל 9/5  , רמת גן, ישראל

מספר זיהוי: 62884762

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shimoni & Co., Adv.

Address: 4 Wayzman St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: שמעוני ושות' עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word יקבי and the device of
bunch of grapes separately, but in the combination of
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה יקבי ובדמות
של אשכול ענבים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207949 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 21731/07/2009



Real esatate management; brokerage/intermediary 
services; included in class 36.

ניהול נכסי דלא ניידי; שירותי תיווך; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Jacques .C. Menahem שם: ז'ק מנחם

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

Identification No.: 69903888מספר זיהוי: 69903888

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Weiss, Adv.

Address: S.A.P. House 3 Hayetzira St., Ramat Gan, 
52521, Israel

שם: ארז וייס, עו"ד

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

Application Date 24/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207973 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 21831/07/2009



Products for heating, desiccation adn sanitary 
products; all included in class 11.

מוצרים לחימום, לייבוש ולמטרות סניטריות; הנכללים כולם
בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BANBAT LTD שם: בנבת בע"מ

Address: Kibbutz Shfaim, P.O.B 402, 90990, Israel כתובת : קעבוץ שפיים, ת.ד.402, 90990, ישראל

Identification No.: 514037506מספר זיהוי: 514037506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Granot & Co., Advs.

Address: 7 Menahem Begin St.  , Ramat Gan, 52521, 
Israel

שם: גרנות שות', עו"ד

כתובת : רחוב מנחם בגין 7  , רמת גן, 52521, ישראל

WARMERZ

וורמרז

Application Date 24/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207975 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 21931/07/2009



Footwear; headgear, namely, caps, hats, headbands, 
visors, bandannas; clothing, namely, aprons, sleeve 
garters, t-shirts, golf shirts, baseball shirts, polo 
shirts, shirts, tops, tank tops, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, pants, jackets, coats, 
belts, neckties, neckwear, scarves, suspenders, 
braces, leather jackets; all included in class 25.

הנעלה; כיסויי ראש, שהם, כומתות, כובעים, סרטי מצח,
מצחיות, בנדנות; הלבשה שהיא, סינרים, ביריות שרוול, חולצות

טי, חולצות גולף, חולצות בייסבול, חולצות פולו, חולצות,
עליוניות, חולצות ללא שרוולים העשויים מבד קל-משקל,
מיזעים, מכנסי טרנינג, חליפות ג'וגינג, מכנסיים, ג'קטים,
מעילים, חגורות, עניבות, מלבושי צוואר, צעיפים, ביריות,

כותפות, ג'קטים מעור; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jack Daniel's Properties, Inc.

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

Identification No.: 43710

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים OLD ו-
BOND 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

Application Date 01/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207989 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 22031/07/2009



Footwear; headgear, namely, caps, hats, headbands, 
visors, bandannas; clothing, namely, aprons, sleeve 
garters, t-shirts, golf shirts, baseball shirts, polo 
shirts, shirts, tops, tank tops, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, pants, jackets, coats, 
belts, neckties, neckwear, scarves, suspenders, 
braces, leather jackets; all included in class 25.

הנעלה; כיסויי ראש, שהם, כומתות, כובעים, סרטי מצח,
מצחיות, בנדנות; הלבשה שהיא, סינרים, ביריות שרוול, חולצות

טי, חולצות גולף, חולצות בייסבול, חולצות פולו, חולצות,
עליוניות, חולצות ללא שרוולים העשויים מבד קל-משקל,
מיזעים, מכנסי טרנינג, חליפות ג'וגינג, מכנסיים, ג'קטים,
מעילים, חגורות, עניבות, מלבושי צוואר, צעיפים, ביריות,

כותפות, ג'קטים מעור; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jack Daniel's Properties, Inc.

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

Identification No.: 43710

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

JACK LIVES HERE

Application Date 01/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207990 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 22131/07/2009



Footwear; headgear, namely, caps, hats, headbands, 
visors, bandannas; clothing, namely, aprons, sleeve 
garters, t-shirts, golf shirts, baseball shirts, polo 
shirts, shirts, tops, tank tops, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, pants, jackets, coats, 
belts, neckties, neckwear, scarves, suspenders, 
braces, leather jackets; all included in class 25.

הנעלה; כיסויי ראש, שהם, כומתות, כובעים, סרטי מצח,
מצחיות, בנדנות; הלבשה שהיא, סינרים, ביריות שרוול, חולצות

טי, חולצות גולף, חולצות בייסבול, חולצות פולו, חולצות,
עליוניות, חולצות ללא שרוולים העשויים מבד קל-משקל,
מיזעים, מכנסי טרנינג, חליפות ג'וגינג, מכנסיים, ג'קטים,
מעילים, חגורות, עניבות, מלבושי צוואר, צעיפים, ביריות,

כותפות, ג'קטים מעור; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jack Daniel's Properties, Inc.

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

Identification No.: 43710

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים OLD ו-
BRAND 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

Application Date 01/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207991 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 22231/07/2009



Footwear; headgear, namely, caps, hats, headbands, 
visors, bandannas; clothing, namely, aprons, sleeve 
garters, t-shirts, golf shirts, baseball shirts, polo 
shirts, shirts, tops, tank tops, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, pants, jackets, coats, 
belts, neckties, neckwear, scarves, suspenders, 
braces, leather jackets; all included in class 25.

הנעלה; כיסויי ראש, שהם, כומתות, כובעים, סרטי מצח,
מצחיות, בנדנות; הלבשה שהיא, סינרים, ביריות שרוול, חולצות

טי, חולצות גולף, חולצות בייסבול, חולצות פולו, חולצות,
עליוניות, חולצות ללא שרוולים העשויים מבד קל-משקל,
מיזעים, מכנסי טרנינג, חליפות ג'וגינג, מכנסיים, ג'קטים,
מעילים, חגורות, עניבות, מלבושי צוואר, צעיפים, ביריות,

כותפות, ג'קטים מעור; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jack Daniel's Properties, Inc.

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

Identification No.: 43710

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words OLD, BRAND and 
TENNESSEE WHISKEY separately, but in the 
combination of the mark.

,OLD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BRAND and TENNESSEE WHISKEY 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

Application Date 01/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207992 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 22331/07/2009



Footwear; headgear, namely, caps, hats, headbands, 
visors, bandannas; clothing, namely, aprons, sleeve 
garters, t-shirts, golf shirts, baseball shirts, polo 
shirts, shirts, tops, tank tops, sweatshirts, 
sweatpants, jogging suits, pants, jackets, coats, 
belts, neckties, neckwear, scarves, suspenders, 
braces, leather jackets; all included in class 25.

הנעלה; כיסויי ראש, שהם, כומתות, כובעים, סרטי מצח,
מצחיות, בנדנות; הלבשה שהיא, סינרים, ביריות שרוול, חולצות

טי, חולצות גולף, חולצות בייסבול, חולצות פולו, חולצות,
עליוניות, חולצות ללא שרוולים העשויים מבד קל-משקל,
מיזעים, מכנסי טרנינג, חליפות ג'וגינג, מכנסיים, ג'קטים,
מעילים, חגורות, עניבות, מלבושי צוואר, צעיפים, ביריות,

כותפות, ג'קטים מעור; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jack Daniel's Properties, Inc.

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

Identification No.: 43710

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

JACK DANIEL'S

Application Date 01/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207993 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 22431/07/2009



Germany , 08/08/2007 גרמניה , 08/08/2007

Priority Date דין קדימה

Printed matter; photographs; office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); all included in class 16.

דברי דפוס; תמונות; צרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי
הדרכה והוראה (למעט התקנים); הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208022 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 22531/07/2009



Germany , 08/08/2007 גרמניה , 08/08/2007

Priority Date דין קדימה

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; all included in class 36.

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208024 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 22631/07/2009



Germany , 08/08/2007 גרמניה , 08/08/2007

Priority Date דין קדימה

Building construction; installation services; repair and 
maintenance of computer- and telecommunications 
equipment; all included in class 37.

הקמת מבנים; שירותי התקנה; תיקון ותחזוקה של ציוד מחשב
ותקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208025 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 22731/07/2009



Germany , 08/08/2007 גרמניה , 08/08/2007

Priority Date דין קדימה

Telecommunications; news agencies; rental of 
telecommunications equipment; information on 
telecommunications; all included in class 38.

תקשורת רחק; סוכנויות של חדשות; השכרת ציוד של תקשורת
רחק; מידע על תקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208026 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 22831/07/2009



Germany , 08/08/2007 גרמניה , 08/08/2007

Priority Date דין קדימה

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware, -software and data bases: 
maintenance of software; technical consultancy; 
rental of data processing equipment; website design 
for others; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם;
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חמרת
מחשב, תכנה ובסיסי נתונים: תחזוקה של תכנה; יעוץ טכני;

השכרת ציוד לעיבוד נתונים; עיצוב אתרי אינטרנט עבור אחרים;
הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208027 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 22931/07/2009



Germany , 08/08/2007 גרמניה , 08/08/2007

Priority Date דין קדימה

Licensing of industrial property rights; all included in 
class 45.

רישוי לזכויות קניין תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208028 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 23031/07/2009



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 מינראליים ומוגזים ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FONTE MARGHERITA S.P.A

Address: Via Fonte Margherita, 9  , Torrebelvicino (VI), 
36036, Italy

Identification No.: 67622

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 04/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208031 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 23131/07/2009



Shoes, boots, athletic footwear, athletic shoes, 
booties, beach shoes, sneakers, shirts, pants, belts, 
boxers, boxer briefs, caps, coats, beachwear; all 
included in class 25.

נעלים, מגפיים, הנעלה לספורטאים, נעלי חוף, נעלי צבא, נעלי
ספורט, חולצות, מכנסיים, חגורות, מכנסים קצרות, תחתוני
בוקסר, כובעים, מעילים, לבוש חוף; כולם נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RON KENIGSBERG

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

Identification No.: 67623

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

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

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MIZ MOOZ

מיז מוז

Application Date 04/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208034 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 23231/07/2009



Beverages; included in class 32. משקאות קלים; הנכללות בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Felix Nevo שם: פליקס נבו

Address: 15/45 Motte Gur Street  , Rehovot, 76634, Israel כתובת : רחוב מוטה גור 15/15  , רחובות, 76634, ישראל

Identification No.: 11622446מספר זיהוי: 11622446

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

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208042 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 23331/07/2009



Restaurant servcies being sushi bar; all included in 
clss 43

שירותי מסעדות ומסעדנות שהם סושי בר; הנכללים כולם בסוג
.43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MOSHE TEILER שם: משה טיילר

Address: 130 Moriah Blvd.  , Hifa, Israel כתובת : שדרות מוריה 130  , חיפה, ישראל

Identification No.: 031988371מספר זיהוי: 031988371

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Schindelhaim, Cohen & Co., Adv.

Address: 2 Pal-Yam Blv.  , Haifa, 33095, Israel

שם: שינדלהיים, כהן ושות', עו"ד

כתובת : שדרות פל-ים 2  , חיפה, 33095, ישראל

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

,BAR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SUSHI BAR בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208047 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 23431/07/2009



Cellular telephones and accessories therefore, 
monitors, video tape recorders; satellite receivers, 
antennas, batteries, battery chargers, power 
suppliers, carrying cases for communication 
apparatus and its accessories; holders, desktop 
stands, microphones, speakers, headsets, hands-
free devices, car kits for the adaptation of portable 
communication apparatus and instruments for 
vehicular cards for communications purposes, all for 
use with communications apparatus; all included in 
class 9.

טלפונים סלולריים ואביזרים עבורם; צגים, מקלטי וידאו, קולטי
לווינים אטנות, סולות, ספקי כח, נרתיקי נשיאה למתקני

תקשורת ואביזרים נלווים, מחזיקים, מעמדים לשולחן עבודה,
מיקרופונים, רמקולים, אוזניות, עזרים לשימוש ללא ידיים,

ערכות לרכב להתאמה של מתקנים ומערכות תקשורת ניידים
לשימוש ברכב, כרטיסים למטרות תקשורת, כולם לשימוש עם

מתקני תקשורת; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rampal Marketing and Communication Ltd. שם: רמפל שיווק ותקשורת בע"מ

Address: 168 Jabotinsky St.  , Beni Brak, 51361, Israel כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 168  , בני ברק, 51361, ישראל

Identification No.: 513090050מספר זיהוי: 513090050

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208049 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 23531/07/2009



Cellular telephone communication servcies; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת לטלפונים סלולריים; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rampal Marketing and Communication Ltd. שם: רמפל שיווק ותקשורת בע"מ

Address: 168 Jabotinsky St.  , Beni Brak, 51361, Israel כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 168  , בני ברק, 51361, ישראל

Identification No.: 513090050מספר זיהוי: 513090050

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208050 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 23631/07/2009



Wholesale distributing servcies featuring cellular 
teelphones and related accessories; retail outlets 
featuring cellular telephones, accessories for cellular 
telepones and cellular telephone subscription 
contracts; all included in class 35.

שירותי הפצה סיטונאית של טלפונים סלולריים ואביזרים
קשורים, נקודות מכירה קמעונאיות של טלפונים סלולריים,
אביזירם לטלפונים סלולריים וחוזי הרשמה לגבי טלפונים

סלולריים; הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rampal Marketing and Communication Ltd. שם: רמפל שיווק ותקשורת בע"מ

Address: 168 Jabotinsky St.  , Beni Brak, 51361, Israel כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 168  , בני ברק, 51361, ישראל

Identification No.: 513090050מספר זיהוי: 513090050

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208051 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 23731/07/2009



candels. included in class 4 נרות.כלולים בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HAIM CHARUSH שם: חיים הרוש

Address: 10 Rothchild St., Rishon Lezion, Israel כתובת : רחוב רוטשילד 10  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 52638848מספר זיהוי: 52638848

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: Israel

שם: שרביט אלי,עו"ד

כתובת : רח' רוטשילד 10  , ראשון לציון, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words נרות, שמנים, אווירה מפיץ ריח
.separately, but in the combination of the mark יסמין

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים  נרות,
שמנים, אווירה מפיץ ריח יסמין בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208052 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 23831/07/2009



Business consultancy services; business 
entrepreneurship; all included in class 35.

שירותי ייעוץ עסקי; יזמות עסקית; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ofer Furth שם: עופר פירט

Address: 25 Hashita Street  , Sade Hemed, Israel כתובת : רחוב השיטה 25  , שדי חמד, ישראל

Identification No.: 022893176מספר זיהוי: 022893176

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani,  Advs.

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, 41 Floor, 
Tel Aviv, 67021, Israel

שם: פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול קומה 41, תל אביב,
67021, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GO MILLION

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208055 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 23931/07/2009



Business training and learning services; conducting 
of educational courses in business management; all 
included in class 41.

שירותי הדרכה ולימוד עסקים, עריכת קורסים חינוכיים במנהל
עסקים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ofer Furth שם: עופר פירט

Address: 25 Hashita Street  , Sade Hemed, Israel כתובת : רחוב השיטה 25  , שדי חמד, ישראל

Identification No.: 022893176מספר זיהוי: 022893176

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani,  Advs.

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, 41 Floor, 
Tel Aviv, 67021, Israel

שם: פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול קומה 41, תל אביב,
67021, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GO MILLION

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208056 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 24031/07/2009



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

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

עולמית; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

כתובת : מרכז עזריאלי 2, תל אביב, ת.ד.62086, 61620, ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zysman, Aharoni, Gayer  & Ady Kaplan & Co., 
Law Of

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208061 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 24131/07/2009



Technical support services for telecommunication 
and communication services; all included in class 42.

שירותי תמיכה טכנית לשירותי טלקומוניקציה ותקשורת;
הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

כתובת : מרכז עזריאלי 2, תל אביב, ת.ד.62086, 61620, ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zysman, Aharoni, Gayer  & Ady Kaplan & Co., 
Law Of

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208062 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 24231/07/2009



Technical support services for telecommunication 
and communication services; all included in class 42.

שירותי תמיכה טכנית לשירותי טלקומוניקציה ותקשורת;
הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

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

כתובת : מרכז עזריאלי 2, תל אביב, ת.ד.62086, 61620, ישראל

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zysman, Aharoni, Gayer  & Ady Kaplan & Co., 
Law Of

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208064 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 24331/07/2009



Physiotherapy apparatus, physical exercise 
apparatus for medical purposes, device for 
preventing or relieving pain in the lower back, 
namely, equipment for movement and stretching of 
the lower back for medical and/or therapeutic 
purposes; all included in class 10.

מתקן פיזיותרפי, מתקן לתרגילי התעמלות לצרכים רפואיים,
מכשיר למניעת או להקלת כאב בגב התחתון, דהיינו, ציוד

המבצע תנועה ומתיחה של גב התחתון לצרכים רפואיים ו/או
טיפולים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Back in Five, LLC

Address: Sherman Oaks, California, U.S.A.

Identification No.: 67641

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words BACK, LIFE and the 
number 2 separately, but in the combination of the 
mark.

,BACK רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LIFE ובספרה 2 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BACK 2 LIFE

Application Date 29/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208069 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 24431/07/2009



Germany , 17/08/2007 גרמניה , 17/08/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations; included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Basilea Pharmaceutica AG

Address: Grenzacherstrasse 487  , Basel, 4005, 
Switzerland

Identification No.: 62639

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
ישראל

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

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

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

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BASILEA PHARMACEUTICALS

Application Date 05/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208133 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 24531/07/2009



Motorized land vehicles and their parts included in 
class 12, trailers for vehicles and their parts included 
in class 12, engines for land vehicles, tires for vehicle 
wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle 
wheels and their parts, motor vehicle alarm systems, 
anti-theft devices for motorized land vehicles; all 
included in class 12.

כלי רכב יבשתיים ממונעים וחלקיהם הכלולים בסוג 12, נגררים
לכלי רכב וחלקיהם הכלולים בסוג 12, מנועים לכלי רכב

יבשתיים, צמיגים לגלגלי כלי רכב, חישוקים לגלגלי כלי רכב,
גלגלי כלי רכב שלמים וחלקיהם, מערכות אזעקה לכלי רכב
ממונעים, התקנים נגד גניבות לכלי רכב יבשתיים ממונעים;

הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Volkswagen Aktiengesellschaft

Address: Wolfsburg, Germany

Identification No.: 19264

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

TREND & FUN

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208162 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 24631/07/2009



Packing, stopping and insulating materials; all 
included in class 17.

חומרי אריזה, מניעה ובידוד; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Strsse 1-11  , Essen, Germany

Identification No.: 67667

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CCFlex

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208165 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 24731/07/2009



Building materials (non-metallic); flexible ceramic wall 
coverings and flexible ceramic floor coverings for 
indoor rooms including damp rooms, included in this 
class; all included in class 19.

חומרי בניה (שאינם מתכתיים); כיסויי קירות קרמיים גמישים
וכיסויי רצפה קרמיים גמישים לחדרים פנימיים כולל חדרים

לחים, הנכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Strsse 1-11  , Essen, Germany

Identification No.: 67667

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CCFlex

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208166 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 24831/07/2009



Textiles and textile goods, included in this class; 
decorative wall coverings for indoor rooms including 
damp rooms, included in this class; all included in 
class 24.

טקסטילים וסחורות טקסטיל, הנכללים בסוג זה; כיסויי קירות
דקורטיביים לחדרים פנימיים כולל חדרים לחים, הנכללים בסוג

זה; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Strsse 1-11  , Essen, Germany

Identification No.: 67667

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CCFlex

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208167 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 24931/07/2009



Rugs, mats and other floor coverings; wall hangings 
(non-textile); floor coverings for indoor rooms 
including damp rooms, included in this class; 
decorative wall coverings for indoor rooms including 
damp rooms, included in this class; all included in 
class 27.

שטיחים, מחצלות וכיסויי רצפה אחרים; מתלי קיר (שאינם
מטקסטיל); כיסויי רצפה לחדרים פנימיים כולל חדרים לחים,

הנכללים בסוג זה; כיסויי קיר דקורטיביים לחדרים פנימיים כולל
חדרים לחים, הנכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Strsse 1-11  , Essen, Germany

Identification No.: 67667

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CCFlex

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208168 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 25031/07/2009



Packing, stopping and insulating materials; all 
included in class 17.

חומרי אריזה, מניעה ובידוד; הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Strsse 1-11  , Essen, Germany

Identification No.: 67667

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים FLEX ו
-FLEXIBLE CERAMIC בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208169 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 25131/07/2009



Building materials (non-metallic); flexible ceramic wall 
coverings and flexible ceramic floor coverings for 
indoor rooms including damp rooms, included in this 
class; all included in class 19.

חומרי בניה (שאינם מתכתיים); כיסויי קירות קרמיים גמישים
וכיסויי רצפה קרמיים גמישים לחדרים פנימיים כולל חדרים

לחים, הנכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Strsse 1-11  , Essen, Germany

Identification No.: 67667

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים FLEX ו
-FLEXIBLE CERAMIC בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208170 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 25231/07/2009



Textiles and textile goods, included in this class; 
decorative wall coverings for indoor rooms including 
damp rooms, included in this class; all included in 
class 24.

טקסטילים וסחורות טקסטיל, הנכללים בסוג זה; כיסויי קירות
דקורטיביים לחדרים פנימיים כולל חדרים לחים, הנכללים בסוג

זה; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Strsse 1-11  , Essen, Germany

Identification No.: 67667

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים FLEX ו
-FLEXIBLE CERAMIC בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208171 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 25331/07/2009



Rugs, mats and other floor coverings; wall hangings 
(non-textile); floor coverings for indoor rooms 
including damp rooms, included in this class; 
decorative wall coverings for indoor rooms including 
damp rooms, included in this class; all included in 
class 27.

שטיחים, מחצלות וכיסויי רצפה אחרים; מתלי קיר (שאינם
מטקסטיל); כיסויי רצפה לחדרים פנימיים כולל חדרים לחים,

הנכללים בסוג זה; כיסויי קיר דקורטיביים לחדרים פנימיים כולל
חדרים לחים, הנכללים בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Strsse 1-11  , Essen, Germany

Identification No.: 67667

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים FLEX ו
-FLEXIBLE CERAMIC בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208172 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 25431/07/2009



Ointment for treatment of diaper rash, sore & fissured 
nipples, dry and chapped lips and for use on irritated 
skin; cream for treatment of light burns; gel for relief 
of bites and irritations of the skin; all included in class 
5.

משחה לתפרחת חיתולים, לפטמות סדוקות, לשפתיים יבשות
וסדוקות, להקלה לעור אדמומי ומגורה; קרם טיפולי להלקה
בכוויות קלות; ג'ל לעקיצות וגירויים בעור; הנכללים כולם 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., Petach Tikva, P.O.B 7735, 
49170, Israel

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

Identification No.: 513071621מספר זיהוי: 513071621

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208182 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 25531/07/2009



Construction boards; included in class 19. לוחות בניה; הנכללות בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: M. ROTENBERG AND SONS LTD. שם: מ. רוטנברג ובניו בע"מ

Address: 9 Bareket Street  , Herzeliya Pituach, Israel כתובת : רחוב ברקת 9  , הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 510924905מספר זיהוי: 510924905

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avimor - Shadmy, Adv.

Address: 90 Hashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 20483, 
61204, Israel

שם: אבימור - שדמי, עו"ד

כתובת : רח' החשמונאים 90, תל אביב, ת.ד.20483, 61204,
ישראל

MASTERKIR

מאסטרקיר

Application Date 03/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208187 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 25631/07/2009



China , 21/08/2007 סין , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Computer software [recorded]; computer peripherals; 
scanners [data processing equipment] all included in 
class 9.

תוכנת מחשב [מוקלטת], ציוד היקפי למחשבים, סורקים [ציוד
לעיבוד מידע] הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LENOVO (BEIJING) LIMITED

Address: Haidian District, Beijing, China

Identification No.: 58929

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VeriFace

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208191 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 25731/07/2009



Benelux , 09/08/2007 בנלוקס , 09/08/2007

Priority Date דין קדימה

Offshore construction and installation services, all 
included in class 37.

שירותי בניה והתקנה הרחק מהחוף, הכל כלול בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Single Buoy Moorings Inc.

Address: Marly, Switzerland

Identification No.: 67681

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SBM OFFSHORE

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208197 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 25831/07/2009



Benelux , 09/08/2007 בנלוקס , 09/08/2007

Priority Date דין קדימה

Development of materials and means for 
displacement over water and of constructions for use 
in the offshore industry; all included in class 42.

פיתוח חומרים ואמצעים עבור העברה על פני מים ומבנים
לשימוש בתעשייה הרחוקה מהחוף; הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Single Buoy Moorings Inc.

Address: Marly, Switzerland

Identification No.: 67681

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SBM OFFSHORE

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208198 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 25931/07/2009



Non-alcoholic beverages, and syrups, concentrates, 
and extracts for preparation thereof; All included in 
class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, סירופים, תרכיזים ותמציות להכנתם;
הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cott Beverages Inc.

Address: 5405 Cypress Center Drive  , Tampa, Florida, 
U.S.A.

Identification No.: 53347

(Georgia 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

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

,FREE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
COLA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

RC COLA FREE

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208203 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 26031/07/2009



Hotel services; bar and restaurant services; services 
for the reservation of rooms; all included in class  43.

שירותי בית מלון; שרותי בר ומסעדה; שירותי הזמנה מראש
של חדרים; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Park Global Holdings, Inc.

Address: Carlson Parkway  , Minneapolis, MN, U.S.A.

Identification No.: 54535

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208205 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 26131/07/2009



Communications and telecommunications via 
satellite, computer terminals, optical fibres, 
telephone, radio and television; information services 
regarding telecommunications and communication 
via satellite; computer-aided transmission of 
messages and images; sending of messages; 
wireless telephone communications and telephone 
communications via computer networks; services 
relating to transmission and television and radio 
broadcasting, including radio, television and cable 
television programmes; telephone services; radio 
paging, mobile telephony, fax and telex services, 
providing access to information and global 
communications computer networks; services 
providing access to a telecommunications network 
portal, including by means of a computer, telephone 
or television; electronic data, image and document 
transmission and distributing via computer networks 
and terminals; electronic mail services; rental and 
leasing of telecommunications, fax, telex, telephone, 
telegram and modem equipment and systems, 
communications-gathering equipment and 
transmission equipment; consultancy, information 
and advisory services in the field of 
telecommunications; all included in class 38.

ציוד תקשורת וטלקומוניקציה באמצעות לוויינים, מסופי מחשב,
סיבים אופטיים, טלפון, רדיו וטלוויזיה; שירותי מידע בקשר עם
טלקומוניקציה ותקשורת לוויינית; העברת הודעות ודמויות

באמצעות מחשבים; משלוח הודעות; תקשורת טלפון אלחוטית
ותקשורת טלפון באמצעות רשתות מחשבים; שירותים בקשר
עם שידור, ושידורי טלוויזיה ורדיו, לרבות תכניות רדיו, טלוויזיה

וטלוויזיה בכבלים; שירותי טלפון; איתור באמצעות רדיו,
טלפונים ניידים, שירותי פקס וטלפקס, אספקת גישה למידע

ולרשתות תקשורת גלובליות ממוחשבות; שירותי אספקת גישה
לפורטלי רשתות טלקומוניקציה, לרבות באמצעות מחשבים,
טלפון וטלוויזיה; העברת נתונים אלקטרוניים, דמויות ומסמכים
והפצה באמצעות רשתות מחשבים וטרמינלים; שירות דואר

אלקטרוני; השכרת והחכרת ציוד ומערכות טלקומוניקציה, פקס,
טלקס, טלפון, טלגרמות ומודמים; ציוד איסוף והעברת

תקשורת; שירותי ייעוץ, מידע ויועצים בתחום הטלקומוניקציה;
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

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208214 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 26231/07/2009



Owners

Name: Grupo Tecnologico e Industrial GMV S.A.

Address: c/Isaac Newton, num 11 P.T.M.  , Tres Cantos, 
Madrid, Spain

Identification No.: 67685

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 Floor, 
Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

י' אב תשס"ט - 26331/07/2009



U.S.A. , 06/09/2007 ארה"ב , 06/09/2007

Priority Date דין קדימה

Computer hardware and software for data center 
network communications; namely, server 
connectivity, file area networking, and storage area 
network systems comprised of network storage 
drives, servers, hubs and routers; computer software, 
namely, software used to monitor, allocate, and 
manage server, storage area networking, hardware 
and software resources, and to improve application 
and network performance; including services for data 
migration and movement, security and encryption, 
data accessibility and recovery, all included in class 
9.

חומרת מחשב ותוכנה עבור מרכז נתונים ברשת תקשורת;
קישורית שרת, רישות קובץ איזור, ומערכות רשת איזור אחסון

המורכבות מהתקני רשת אחסון, שרתים, מרכזי פעילות
ונתבים; תוכנת מחשב, בעיקר, תוכנה לשימוש להשגחה,
הקצאה, שרת ניהול, רישות  איזור אחסון, משאבי חומרה

ותוכנה, ולשם שיפור יישומים וביצוע רשת; כולל שירותים עבור
העברת נתונים מפלטפורמה אחת לאחרת ותנועה, בטיחות

והצפנה, נגישות למידע ושחזור, הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brocade Communications Systems, Inc.

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

Identification No.: 67686

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

DCX

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208221 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 26431/07/2009



U.S.A. , 06/09/2007 ארה"ב , 06/09/2007

Priority Date דין קדימה

Providing access to databases that comprise a 
product knowledge base, all included in class 38.

הספקת גישה למאגר נתונים שמרכיב בסיס ידע למוצר, הכל
כלול בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brocade Communications Systems, Inc.

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

Identification No.: 67686

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

DCX

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208223 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 26531/07/2009



U.S.A. , 06/09/2007 ארה"ב , 06/09/2007

Priority Date דין קדימה

Technical support services, namely, troubleshooting 
of computer hardware and software problems; 
providing online databases which provide a catalog 
of computer software in the field of storage area 
networks that may be downloaded from the 
database; onsite technical and support services for 
computer hardware and software, all included in 
class 42.

שירותי תמיכה טכנית, בעיקר, איתור בעיות של חומרת מחשב
ובעיות תוכנה; הספקת מאגר נתונים מקוון המספק קטלוג של
תוכנת מחשב בתחום של רשתות איזור אחסון שהוא ניתן
להורדה ממאגר נתונים; שירותים טכניים ושירותי תמיכה
במקום עבור חומרה ותוכנת מחשב, הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brocade Communications Systems, Inc.

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

Identification No.: 67686

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

DCX

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208224 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 26631/07/2009



Italy , 11/08/2007 איטליה , 11/08/2007

Priority Date דין קדימה

Beer, mineral and carbonated water, other non-
alcoholic beverages, namely fruit drinks and fruit 
juices, syrups and preparations for making fruit drinks 
and fruit juices; all included in class 32.

בירות, מים מינרלים ומים מוגזים, משקאות לא כוהליים אחרים,
דהיינו משקאות פירות ומיצי פירות, סירופים ותכשירים להכנת

משקאות פירות ומיצי פירות; הנכללים כולם לסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HAUSBRANDT TRIESTE 1892 S.p.A.

Address: Nervesa della Battaglia, Italy

Identification No.: 51065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words TRIESTE and ANTICA 
BIRRER and the year 1766, but in the combination of 
the mark.

TRIESTE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-ANTICA BIRRER ובשנה 1766, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208225 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 26731/07/2009



Clothing, footwear and headgear for men, women 
and children; all included in class 25.

ביגוד, הנעלה וכובעים עבור גברים, נשים וילדים; הנכללים
כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SACENTRO - COMERICO DE TEXTEIS, S.A.

Address: Lisbon, Portugal

Identification No.: 67687

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
BROTHERS 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

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208226 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 26831/07/2009



Canada , 26/09/2007 קנדה , 26/09/2007

Priority Date דין קדימה

Perfuming preparations for the atmosphere; 
preparations for fragrancing the air; essential oils; 
room perfume sprays; all included in class 3.

תכשירי בישום לאווירה; תכשירים לניחוח האוויר; שמנים
אתריים; תרסיסי בישום לחדר; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

Address: 1680 Tech Avenue, Unit 2  , Mississauga, 
Ontario, Canada

Identification No.: 67688

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 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 ESSENTIALS separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ESSENTIALS 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

AQUA ESSENTIALS

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208239 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 26931/07/2009



Canada , 26/09/2007 קנדה , 26/09/2007

Priority Date דין קדימה

Air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; preparations for 
perfuming or fragrancing the air; household and room 
deodorants and deodorisers (other than for personal 
use); odour neutralising preparations; all included in 
class 5.

תכשירי רענון אוויר; תכשירים לטיהור האוויר; מרענני אוויר
לחדר; תכשירים לבישום או לניחוח האוויר; דאודורנטים ומפיגי
ריח רע לשימוש ביתי ובחדרי הבית (אחרים משימוש אישי);

תכשירים לנטרול ריח; הנכללים כול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

Address: 1680 Tech Avenue, Unit 2  , Mississauga, 
Ontario, Canada

Identification No.: 67688

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 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 ESSENTIAL separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ESSENTIAL 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

AQUA ESSENTIALS

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208241 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 27031/07/2009



Canada , 26/09/2007 קנדה , 26/09/2007

Priority Date דין קדימה

Electric and battery units for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere, namely dispending units 
and diffusers sold empty and parts and fittings for all 
the aforesaid; all included in class 11.

יחידות המופעלות באמצעות חשמל או סוללות המשמשות
לבישום, טיהור או רענון האווירה, דהיינו יחידות למילוי ומפזרי
אוויר הנמכרים ריקים וחלקים ואביזרים לכל הנאמר לעיל;

הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

Address: 1680 Tech Avenue, Unit 2  , Mississauga, 
Ontario, Canada

Identification No.: 67688

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 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 ESSENTIALS separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ESSENTIAL 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

AQUA ESSENTIALS

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208242 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 27131/07/2009



Canada , 26/09/2007 קנדה , 26/09/2007

Priority Date דין קדימה

Perfuming preparations for the atmosphere; all 
included in class 3.

תכשירי בישום לאווירה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

Address: 1680 Tech Avenue, Unit 2  , Mississauga, 
Ontario, Canada

Identification No.: 67688

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 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 ESSENCES separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ESSENCES 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

AQUA ESSENCES

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208245 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 27231/07/2009



Canada , 26/09/2007 קנדה , 26/09/2007

Priority Date דין קדימה

Air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; preparations for 
perfuming or fragrancing the air; deodorants and 
deodorisers (other than for personal use); 
preparations for neutralising odours; all included in 
class 5.

תכשירי רענון אוויר; תכשירים לטיהור האוויר; מרענני אוויר
לחדר; תכשירים לבישום או לניחוח האוויר; דאודורנטים ומפיגי

ריח רע (אחרים משימוש אישי); תכשירים לנטרול ריח;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

Address: 1680 Tech Avenue, Unit 2  , Mississauga, 
Ontario, Canada

Identification No.: 67688

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 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 ESSENCES  separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ESSENCES 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

AQUA ESSENCES

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208246 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 27331/07/2009



Canada , 26/09/2007 קנדה , 26/09/2007

Priority Date דין קדימה

Apparatus and instruments, all for scenting, purifying 
or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; all included in class 11.

כלים ומכשירים, כולם לבישום, טיהור או רענון האווירה; חלקים
ואביזרים לכל הטובין הנאמרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

Address: 1680 Tech Avenue, Unit 2  , Mississauga, 
Ontario, Canada

Identification No.: 67688

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 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  ESSENCES separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ESSENCES 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

AQUA ESSENCES

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208247 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 27431/07/2009



Australia , 21/12/2007 אוסטרליה , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Medical apparatus and instruments, namely medical 
apparatus namely radio frequency controlled 
volumetric heating apparatus and instruments; 
ultrasound apparatus and instruments for reduction 
of fat deposits and dissolving of fat cells; medical 
apparatus and instruments for non-evasive medical 
procedures; all included in class 10.

מערכות רפואיות ומכשירים, דהיינו מערכת רפואית בעיקר
מערכת של תדר רדיו מבוקר של מדידת נפח חום וכלים;
מערכת אולטראסאונד ומכשירים להפחתת שכבות שומן
והמסת תאי שומן; מערכת רפואית ומכשירים לתהליכים

רפואיים לא פולשניים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zapfat Pty Ltd.

Address: Richmond, Victoria, Australia

Identification No.: 70218

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 ro 
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

LIPOTRON

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208254 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 27531/07/2009



Australia , 21/12/2007 אוסטרליה , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Medical services, therapeutic services and beauty 
services relating to removal of fat deposits and 
reduction of cellulite and body re-contouring through 
use of radio frequency and ultra sound; massage; 
ultrasound services including for the reduction of fat 
deposits and cellulite and body re-contouring; 
consultancy, advisory and information services in 
relation to the aforesaid; all included in class 44.

שירותים רפואיים, שירותים טיפוליים ושירותי יופי בקשר עם
הסרת שכבות שומן והפחתת תאי שומן ועיצוב קווי מתאר הגוף

באמצעות תדר רדיו ואולטראסאונד; מסאג'; שירותי
אולטראסאונד כוללים הפחתת שכבות שומן, תאי שומן ועיצוב
קווי מתאר הגוף; התייעצות, שירותי מידע וייעוץ הקשורים לנ"ל;

הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zapfat Pty Ltd.

Address: Richmond, Victoria, Australia

Identification No.: 70218

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 ro 
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

LIPOTRON

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208255 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 27631/07/2009



Pharmaceutical products for the treatment of 
respiratory diseases; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים לטיפול במחלות נשימתיות; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Address: Parma, Italy

Identification No.: 18037

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 Floor, 
Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

BUDIAIR

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208265 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 27731/07/2009



Esthetic massage apparatus; massage apparatus; 
diagnostic apparatus for medical purposes; dental 
apparatus; physiotherapy apparatus; hearing aids for 
the deaf; feeding bottles; abdominal belts; orthopedic 
articles; suture materials; surgical implants (artificial 
materials); non-chemical contraceptives; hearing 
protectors; sphygmomanometers; electric 
acupuncture instruments; all included in class 10.

התקני עיסוי אסתטי; התקני עיסוי; התקני אבחון למטרות
רפואיות; התקנים דנטאליים; התקני פיזיותרפיה; עזרי שמיעה
עבור חרש; בקבוקי הזנה; חגורות בטן, פריטים אורתופדיים;
חומרי תפירה; שתלים ניתוחיים (חומרים מלאכותיים); אמצעים
למניעת הריון שאינם כימיים; התקני הגנה לשמיעה; מדי לחץ
דם; מכשירי קידור מחטים חשמליים; כולם כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tianjin Tianshi Group Co., Ltd.

Address: Tianjin New Tech Industrial Park, China

Identification No.: 51408

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 05/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208285 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 27831/07/2009



Switzerland , 07/08/2007 שוויץ , 07/08/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and 
disorders, neurological diseases and disorders, 
infertility diseases and disorders, cardiovascular 
diseases and disorders, gastroenterological diseases 
and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders, diabetic diseases and 
disorders, genetic diseases and disorders; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים לטיפול  במחלות והפרעות
אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות
אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות

והפרעות פוריות, מחלות והפרעות של הלב, מחלות והפרעות
של מערכת העיכול, מחלות והפרעות מטבוליות, מחלות

והפרעות של הריאות, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, מחלות
והפרעות דיאבטיות, מחלות והפרעות גנטיות; נכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ares Trading S.A.

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

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

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

שם: הנרי עינב, עו"פ

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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DAPTORA

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208306 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 27931/07/2009



Switzerland , 07/08/2007 שוויץ , 07/08/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and 
disorders, neurological diseases and disorders, 
infertility diseases and disorders, cardiovascular 
diseases and disorders, gastroenterological diseases 
and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders, diabetic diseases and 
disorders, genetic diseases and disorders; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים לטיפול  במחלות והפרעות
אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות
אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות

והפרעות פוריות, מחלות והפרעות של הלב, מחלות והפרעות
של מערכת העיכול, מחלות והפרעות מטבוליות, מחלות

והפרעות של הריאות, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, מחלות
והפרעות דיאבטיות, מחלות והפרעות גנטיות; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ares Trading S.A.

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

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

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

שם: הנרי עינב, עו"פ

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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IKAPTRAL

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208307 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 28031/07/2009



Switzerland , 07/08/2007 שוויץ , 07/08/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and 
disorders, neurological diseases and disorders, 
infertility diseases and disorders, cardiovascular 
diseases and disorders, gastroenterological diseases 
and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders, diabetic diseases and 
disorders, genetic diseases and disorders; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים לטיפול  במחלות והפרעות
אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות
אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות

והפרעות פוריות, מחלות והפרעות של הלב, מחלות והפרעות
של מערכת העיכול, מחלות והפרעות מטבוליות, מחלות

והפרעות של הריאות, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, מחלות
והפרעות דיאבטיות, מחלות והפרעות גנטיות; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ares Trading S.A.

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

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

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

שם: הנרי עינב, עו"פ

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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KIBREF

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208308 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 28131/07/2009



Switzerland , 07/08/2007 שוויץ , 07/08/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and 
disorders, neurological diseases and disorders, 
infertility diseases and disorders, cardiovascular 
diseases and disorders, gastroenterological diseases 
and disorders, metabolic diseases and disorders, 
pulmonary diseases and disorders, rheumatological 
diseases and disorders, diabetic diseases and 
disorders, genetic diseases and disorders; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות דהיינו תכשירים לטיפול  במחלות והפרעות
אימונולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות
אנדוקרינולוגיות, מחלות והפרעות אונקולוגיות, מחלות

והפרעות פוריות, מחלות והפרעות של הלב, מחלות והפרעות
של מערכת העיכול, מחלות והפרעות מטבוליות, מחלות

והפרעות של הריאות, מחלות והפרעות ריאומטולוגיות, מחלות
והפרעות דיאבטיות, מחלות והפרעות גנטיות; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ares Trading S.A.

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

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

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

שם: הנרי עינב, עו"פ

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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DAVICTREL

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208309 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 28231/07/2009



Communication; inlcuded in class 38. תקשורת; הנכללת בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HA'ARETZ DAILY NEWSPARER LTD. שם: הוצאת עתון הארץ בע"מ

Address: 21 Zalman Shoken Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' זלמן שוקן 21  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 510015449מספר זיהוי: 510015449

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

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

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208315 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 28331/07/2009



Communication; inlcuded in class 38. תקשורת; הנכללת בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HA'ARETZ DAILY NEWSPARER LTD. שם: הוצאת עתון הארץ בע"מ

Address: 21 Zalman Shoken Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' זלמן שוקן 21  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 510015449מספר זיהוי: 510015449

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

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

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208318 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 28431/07/2009



Advertising, commerce and sales in the field of 
advertising and media; included in class 35.

פרסומת, מסחר ומכירות בשטחי פרסום ומדיה; הנכללים בסוג
.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Business Net On Line Information Ltd. שם: ביזנס נט מידע מקוון בע"מ

Address: 21 Zalman Shoken Street`  , Tel Aviv, 61350, 
Israel

כתובת : רחוב זחנו שוקן 21  , תל אביב, 61350, ישראל

Identification No.: 512854951מספר זיהוי: 512854951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

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

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

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

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208320 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 28531/07/2009



Communication; inlcuded in class 38. תקשורת; הנכללת בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Business Net On Line Information Ltd. שם: ביזנס נט מידע מקוון בע"מ

Address: 21 Zalman Shoken Street`  , Tel Aviv, 61350, 
Israel

כתובת : רחוב זחנו שוקן 21  , תל אביב, 61350, ישראל

Identification No.: 512854951מספר זיהוי: 512854951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

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

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208327 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 28631/07/2009



Management and operation of social networks, 
management of forums and communities, computer 
programming, development, production, operation 
and maintenance of internet websites and 
consultation related to all the aforementioned 
services; all included in class 42.

ניהול רשתות חברתיות והפעלתן, ניהול פורומים וקהילות,
תכנות מחשבים, ניהול, פיתוח, הפקה, הפעלה ותחזוקה של
אתרים ברשת האינטרנט וייעוץ בנוגע לשירותים אלו; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Business Net On Line Information Ltd. שם: ביזנס נט מידע מקוון בע"מ

Address: 21 Zalman Shoken Street`  , Tel Aviv, 61350, 
Israel

כתובת : רחוב זחנו שוקן 21  , תל אביב, 61350, ישראל

Identification No.: 512854951מספר זיהוי: 512854951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

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

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208328 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 28731/07/2009



Fungicides, bactericides, herbicides and rodenticides 
for fodder; included in class 5.

קוטלי פטריות, קוטלי חיידקים, קוטלי עשבים וקוטלי מכרסמים
לשימוש במזון ומספוא; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Anitox Corporation

Address: 1055 Progress Circle  , Lawrenceville, GA, 
30043, U.S.A.

Identification No.: 67711

(Texas Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

TERMIN-8

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208336 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 28831/07/2009



U.S.A. , 24/10/2007 ארה"ב , 24/10/2007

Priority Date דין קדימה

Providing a website where users can design, play 
and share location-based experiences, games and 
tours; website services; computer services, all 
included in class 42.

הספקת אתר רשת בו משתמשים יכולים לעצב, לשחק ולשתף
חוויות מבוססות מיקום, משחקים וסיורים; שירותי אתר רשת;

שירותי מחשבים, כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

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, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

MSCAPE

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208340 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 28931/07/2009



U.S.A. , 24/10/2007 ארה"ב , 24/10/2007

Priority Date דין קדימה

Computer software for use in associating digital 
media with physical events such as location, 
proximity, time and movement; mobile devices, 
namely, mobile computers, personal digital 
assistants, portable media players, mobile 
telephones, handheld game consoles, and handheld 
televisions; global positioning systems; computers; 
computer software; computer hardware; computer 
peripherals, all included in class 9.

תוכנת מחשב  עבור שימוש בשיתוף מדיה דיגיטלית עם
אירועים פיסיקליים כגון מיקום, קירבה, זמן ותנועה; התקנים

ניידים, בעיקר, מחשבים ניידים, מסייעים דיגיטליים אישיים, נגני
מדיה מיטלטלים, טלפונים ניידים, קונסולות משחק נישאות,
;(GPS) וטלוויזיות נישאות; מערכות מיקום גלובאליות

מחשבים; תוכנת מחשב; חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשבים,
כולם כלולים 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, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

MSCAPE

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208341 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 29031/07/2009



U.S.A. , 24/10/2007 ארה"ב , 24/10/2007

Priority Date דין קדימה

Computer software for use in associating digital 
media with physical events such as location, 
proximity, time and movement; mobile devices, 
namely, mobile computers, personal digital 
assistants, portable media players, mobile 
telephones, handheld game consoles, and handheld 
televisions; global positioning systems; computers; 
computer software; computer hardware; computer 
peripherals, all included in class 9.

תוכנת מחשב  עבור שימוש בשיתוף מדיה דיגיטלית עם
אירועים פיסיקליים כגון מיקום, קירבה, זמן ותנועה; התקנים

ניידים, בעיקר, מחשבים ניידים, מסייעים דיגיטליים אישיים, נגני
מדיה מיטלטלים, טלפונים ניידים, קונסולות משחק נישאות,
;(GPS) וטלוויזיות נישאות; מערכות מיקום גלובאליות

מחשבים; תוכנת מחשב; חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשבים,
כולם כלולים 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, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208342 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 29131/07/2009



U.S.A. , 24/10/2007 ארה"ב , 24/10/2007

Priority Date דין קדימה

Providing a website where users can design, play 
and share location-based experiences, games and 
tours; website services; computer services, all 
included in class 42.

הספקת אתר רשת בו משתמשים יכולים לעצב, לשחק ולשתף
חוויות מבוססות מיקום, משחקים וסיורים; שירותי אתר רשת;

שירותי מחשבים, כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

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, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208343 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 29231/07/2009



Printed instructional, educational, and teaching 
materials in the field of loss and  grief; all included in 
class 16.

חומרי הדרכה, לימוד וחינוך מודפסים, בתחום של אבדן ואבל;
הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GILI`S PLACE

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208347 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 29331/07/2009



Provision of workshops, motivational seminars and 
instruction directed to self-improvement, increasing 
self-esteem, dealing with life changes, socialization, 
building relationships; provision of motivational 
seminars and instruction; certification of others in the 
area of thanatology (grief studies); all included in 
class 41.

אספקת שירותי סדנאות, שירותי סמינר למוטיבציה והדרכה
המכוונים לשיפור עצמי, העצמת הערכה עצמית, התמודדות עם
שינויים בחיים, הליכי חיברות, בניית מערכות יחסים; הסמכה

בתחום לימודי האבל;  אספקת שירותי סמינר והדרכה
למוטיבציה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GILI`S PLACE

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208348 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 29431/07/2009



Consultation services in the area of life skills; 
provision of expert opinions in the areas of loss and 
grief; provision of activities and workshops directed to 
self-improvement, increasing self-esteem, dealing 
with life changes, socialization, building relationships; 
all included in class 45.

שירותי יעוץ בתחום מיומנויות לחיים; אספקת חוות דעת
מומחה בתחום אבדן ואבל; אספקת פעילויות וסדנאות

המכוונות לשיפור עצמי, העצמת הערכה עצמית, התמודדות עם
שינויים בחיים, הליכי חיברות, בניית מערכות יחסים; הנכללים

כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GILI`S PLACE

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208349 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 29531/07/2009



Live performances and stage shows; production, 
directing and performance of programs for television, 
radio, internet and cellular media; production studios; 
organization and arrangement of cultural and 
entertainment contests; movie studios; editing 
studios; representation and promotion of artists; 
theatre; dissemination of entertainment and 
educational material; production of comedy, drama, 
music, dance and art shows; production of discs and 
musical recordings; entertainment and cultural 
services, all included in class 41.

הופעות חיות ומופעי במה; הפקה, בימוי והצגה של תוכניות
לטלויזיה, רדיו, אינטרנט ומדיה סלולרית; אולפני הפקה; ארגון
ועריכה של תחרויות בידור ותרבות; אולפני הסרטה; אולפני
עריכה; ייצוג וקידום של אמנים; תיאטרון; הפצת תוכן בתחום
הבידור והאמנות; הפקת מופעי קומדיה, דרמה, מוזיקה, ריקוד
ואמנות; הפקת תקליטורים והקלטות מוזיקליות; שירותי בידור

ותרבות, הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tedy Productions (1992) Ltd. שם: טדי יזמות והפקות (1992) בע"מ

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

Identification No.: 511649535מספר זיהוי: 511649535

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

דני הוליווד

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208374 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 29631/07/2009



Live performances and stage shows; production, 
directing and performance of programs for television, 
radio, internet and cellular media; production studios; 
organization and arrangement of cultural and 
entertainment contests; movie studios; editing 
studios; representation and promotion of artists; 
theatre; dissemination of entertainment and 
educational material; production of comedy, drama, 
music, dance and art shows; production of discs and 
musical recordings; entertainment and cultural 
services, all included in class 41.

הופעות חיות ומופעי במה; הפקה, בימוי והצגה של תוכניות
לטלויזיה, רדיו, אינטרנט ומדיה סלולרית; אולפני הפקה; ארגון
ועריכה של תחרויות בידור ותרבות; אולפני הסרטה; אולפני
עריכה; ייצוג וקידום של אמנים; תיאטרון; הפצת תוכן בתחום
הבידור והאמנות; הפקת מופעי קומדיה, דרמה, מוזיקה, ריקוד
ואמנות; הפקת תקליטורים והקלטות מוזיקליות; שירותי בידור

ותרבות, הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tedy Productions (1992) Ltd. שם: טדי יזמות והפקות (1992) בע"מ

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

Identification No.: 511649535מספר זיהוי: 511649535

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

קפה קר-סול

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208375 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 29731/07/2009



Architecture and engineering, scientific and 
technological services as well as research and 
design relating thereto, namely graphic arts 
designing; industrial drawing (design) and computer-
aided design and technical drawing; industrial 
designs (design) and design and technical drawing; 
constructing drafting (building), town planning, study 
and design of technical projects, land topography, 
quality control services, information relating to 
architecture and engineering, design and 
development of computers and computer 
programmes (software); all included in class 42.

שירותי ארכיטקטורה והנדסה, מדע וטכנולוגיה כמו כן מחקר
ועיצוב הקשורים לכך, דהיינו עיצובי אומנויות גראפיות; רישום
תעשייתי (עיצוב) ועיצוב ורישום טכני בעזרת מחשב; עיצובים
תעשייתיים (עיצוב) ועיצוב ורישום טכני; שרטוטי קונסטרוקציה

(בנייה), תכנון ערים, לימוד ועיצוב של פרויקטים טכניים,
טופוגרפית קרקע, שירותי בקרת איכות, מידע הקשור

לארכיטקטורה והנדסה, עיצוב ופיתוח של מחשבים ותוכניות
מחשב (תוכנה); הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANTIAGO CALATRAVA LLC.

Address: Parkring, 11  , Zurich, Switzerland

Identification No.: 67715

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

CALATRAVA

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208385 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 29831/07/2009



U.S.A. , 04/09/2007 ארה"ב , 04/09/2007

Priority Date דין קדימה

Providing and rental of exhibition stands and booths 
including respective equipment; organizing 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
planning and conducting of trade fairs, exhibitions 
and presentations for economic or advertising 
purposes; consultation relating to trade fairs; rental of 
advertising space; rental of office machinery and 
equipment; all included in class 35.

אספקה והשכרה של עמדות וביתנים לתערוכות הכוללים ציוד
הקשור; ארגון תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות; תכנון
וניהול של ירידים מסחריים, תערוכות ומצגות למטרות כלכליות
או פרסומיות; יעוץ הקשור לירידים מסחריים; השכרה של שטח
פרסומי; השכרה של מכשירים וציוד משרדי; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Las Vegas Sands Corp.

Address: Las Vegas, Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 66114

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

EXPO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בבמילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SANDS EXPO

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208387 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 29931/07/2009



U.S.A. , 21/09/2007 ארה"ב , 21/09/2007

Priority Date דין קדימה

Shipping and delivery services, namely, pickup, 
transportation, and delivery of packages and letters 
by various modes of transportation; coat check 
services; coordinating travel arrangements for 
individuals and for groups, all in relation to 
exhibitions, conventions, concerts, sporting and 
entertainment events; all included in class 39.

שירותי הובלה ומסירה, דהיינו, איסוף, הובלה, ומסירה של
חבילות ומכתבים בדרכי הובלה שונות; שירותי שמירת מעילים;
תיאום סידורי נסיעה ליחידים ולקבוצות, כולם בקשר לתערוכות,
אסיפות, קונצרטים, אירועי ספורט ובידור; הנכללים כולם בסוג

.39

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Las Vegas Sands Corp.

Address: Las Vegas, Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 66114

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SANDS EXPO

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208388 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 30031/07/2009



U.S.A. , 04/09/2007 ארה"ב , 04/09/2007

Priority Date דין קדימה

Entertainment services in the nature of theatre 
productions and boxing contests; providing facilities 
for sporting events, animal exhibitions, circuses, 
fashion shows, music and singers, concerts, dancers, 
magicians, actors, acrobats and comedians; art 
exhibition and museum services; arranging of 
exhibitions, seminars and conferences; rental of 
audio-visual equipment; rental of portable stages; 
preparation of special effects for trade show booths 
and exhibitions; entertainment namely, lighting 
production; all included in class 41.

שרותי בידור מסוג של הפקות תיאטרון ותחרויות אגרוף;
אספקת מתקנים לאירועי ספורט, תערוכות בעל חיים, קרקסים,
תצוגות אופנה, מוסיקה וזמרים, קונצרטים, רקדנים, קוסמים,
שחקנים, אקרובטים וקומיקאים; שירותי תערוכות אומנות

ומוזיאון; ארגון של תערוכות, סמינרים וועידות; השכרה של ציוד
אורקולי; השכרה של במות ניידות; הכנות של אפקטים מיוחדים
לביתנים בתערוכות מסחריות ובתערוכות; בידור דהיינו, הפקות

תאורה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Las Vegas Sands Corp.

Address: Las Vegas, Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 66114

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SANDS EXPO

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208389 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 30131/07/2009



U.S.A. , 04/09/2007 ארה"ב , 04/09/2007

Priority Date דין קדימה

Arena services, namely providing facilities for sports, 
concerts, conventions and exhibitions; provision of 
conference, exhibition and meeting facilities; 
providing convention facilities; providing facilities for 
exhibitions; catering services; all included in class 43.

שירותי ארנה, דהיינו אספקת מתקנים לספורט, קונצרטים,
כנסים ותערוכות; אספקה של מתקנים לועידות, תערוכות

וישיבות; אספקת מתקני כנסים; אספקת מתקנים לתערוכות;
שירותי קייטרינג; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Las Vegas Sands Corp.

Address: Las Vegas, Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 66114

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SANDS EXPO

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208390 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 30231/07/2009



Germany , 21/11/2007 גרמניה , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; All included in Class 12.

כלי רכב, כלים לתחבורה ביבשה, באויר ובמים; כולם הכלולים
בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AUDI AG

Address: Ingolstadt, 8070, Germany

Identification No.: 4319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street  , Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21  , ירושלים, 92387, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TTR

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208399 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 30331/07/2009



Germany , 21/11/2007 גרמניה , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

Children's toy cars, model cars; all included in Class 
28.

רכבי צעצוע לילדים ודגמי רכב מוקטנים; כולם הכלולים בסוג
.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AUDI AG

Address: Ingolstadt, 8070, Germany

Identification No.: 4319

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street  , Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21  , ירושלים, 92387, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TTR

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208400 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 30431/07/2009



Hotel, Resort Hotel and Spa resort, Destination spa 
and spa administration services, reservation services 
for  hotel, resort and  spa  resort accommodation, 
restaurant services, electronic  information services 
relating  to hotels,  resort hotels and spa resorts; 
included in class 43.

שירותי ניהול מלון, מלונות נופש וספא נופש, יעדי ספא וספא,
שירותי תיאום הזמנות למלון, מקומות נופש וספא נופש, שירותי
מסעדה, שירותי מידע אלקטרוני הנוגע למלונות, מלונות נופש

ונופשוני ספא; הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IHHR HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

Address: C-26 Qutab Institutional  Area  , New Delhi, 
India

Identification No.: 67719

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ANANDA

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208405 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 30531/07/2009



Financial services, banking, bill payment services, 
credit card services, debit card services, charge card 
services, pre-paid card services, electronic credit and 
debit transactions, electronic funds transfer, smart 
cards and electronic cash services, cash 
disbursement, cash replacement rendered by credit 
card and debit cards, electronic cash transactions, 
check verification, check cashing, deposit access and 
automated teller machine services, payment 
processing services, transaction authentication and 
verification services, electronic funds transfer and 
currency exchange services, financial assessment 
and risk management, credit management services, 
and dissemination of financial information via a global 
computer network; included in class 36.

שירותים פיננסיים, בנקאות, שירותים לתשלום חשבונות,
שירותי כרטיסי אשראי, שירותי כרטיסי חיוב, שירותים לכרטיס
נטען, שירותים לכרטיס משולם מראש, עסקאות אשראי וחיוב
אלקטרוני, העברת כספים אלקטרונית, שירותים אלקטרוניים

לכרטיסים חכמים ולמזומנים, משיכת מזומנים, תחליף
למזומנים באמצעות כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב, עסקאות
אלקטרוניות של מזומנים, אישור המחאות, פדיון המחאות,
שירותי נגישות להפקדה ושירותי מכשיר קופאי אוטומטי,
שירותי עיבוד תשלומים, שירותי אימות ואישור עסקאות,
שירותי העברת כספים והמרת מטבע אלקטרוניים, הערכה

פיננסית וניהול סיכונים, שירותי ניהול אשראי, והפצה של מידע
פיננסי באמצעות רשת מחשבים גלובאלית; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Visa International Service Association

Address: Foster City, California, U.S.A.

Identification No.: 4507

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
UNIVERSAL CURRENCY OF LIFE בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VISA UNIVERSAL CURRENCY OF 
LIFE

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208420 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 30631/07/2009



Republic of Korea , 21/08/2007 קוריאה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Plasma Display Panel [PDP] Televisions; Telephone 
sets; Wireless Telephone sets; Cellular phones; 
Computer mouse; Computer speakers; Computer 
keyboards; Compact Discs Read-Only Memory [CD-
ROM] drives; CD Rewritable [CD-RW] drives; Digital 
Versatile Disc [DVD] drives; Computer monitors; 
Personal Digital Assistants [PDA] LapTop 
Computers; Compact Discs Read-Only Memory [CD-
ROM] drives for notebook computers; Digital 
Versatile Disc [DVD] drives for notebook computers; 
Flash memories; Portable hard disc drives; Audio 
tapes; Desktop computer; Liquid Crystal Display 
[LCD] Television; MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
Cameras for PC; Portable Media Player [PMP]; 
Projectors; Universal Serial Bus [USB] drives; 
Universal Serial Bus [USB]  Flash drives, all included 
in class 9

טלוויזיות מסוג לוח תצוגת פלזמה (PDP); מכשירי טלפון;
מכשירי טלפון אלחוטיים; טלפונים סלולאריים; עכבר מחשב;
רמקולים למחשב; מקלדות מחשב; כונני תקליטורים לקריאה
-CD) כונני תקליטורים ניתנים לכתיבה ;(CD-ROM) בלבד
RW); כונני דיסקים רב תכליתיים דיגיטליים (DVD); צגי
מחשב; מכשבים נישאים מסוג סייעים דיגיטליים אישיים

(PDA); כונני תקליטורים  לקריאה בלבד (CD-ROM) עבור
(DVD) מחשבי מחברת; כונני דיסקים רב תכליתיים דיגיטליים
עבור מחשבי מחברת; זכרונות פלאש; כונני דיסק קשיח ניידים;
רשמי קול; מחשבי שולחן עבודה; טלוויזיות מסוג צג גבישי נוזלי

(LCD); נגני MEPEG נגן מוזיקה (MP3); מצלמות עבור
מחשב אישי (PC); נגני מדיה ניידים (PMP); מקרנים; כונני
אפיק העברת נתונים אוניברסאלי (USB); כונני פלאש אפיק
העברת נתונים אוניבסאלי (USB), כולם כלולים בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LG Corp.

Address: 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu  , Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 56976

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Play Wide, Play LG

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208421 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 30731/07/2009



Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips,harness and saddlery; all included in 
class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו; עורות בעלי
חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; מטריות, שמשיות ומקלות
הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MTZ INTERNATIONAL S.A.

Address: 6 Rue Guillaume  , Luxembourg, 2522, 
Luxembourg

Identification No.: 67724

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208422 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 30831/07/2009



Articles of clothing, shoes and headgear; included in 
class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MTZ INTERNATIONAL S.A.

Address: 6 Rue Guillaume  , Luxembourg, 2522, 
Luxembourg

Identification No.: 67724

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208423 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 30931/07/2009



Retail services for trunks and traveling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, clothing, 
footwear, headgear; all  included in class 35.

שירותי קמעונות עבור מזוודות ותיקי נסיעות, שמשיות, מקלות
הליכה, ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MTZ INTERNATIONAL S.A.

Address: 6 Rue Guillaume  , Luxembourg, 2522, 
Luxembourg

Identification No.: 67724

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208424 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 31031/07/2009



Germany , 17/08/2007 גרמניה , 17/08/2007

Priority Date דין קדימה

Chemicals for use in the pharmaceutical and medical 
field, namely reagents for analysis, quality control, 
sample preparation, sample digestion and extraction; 
all included in class 5.

כימיקלים לשימוש בתחום רוקחות ורפואי, דהיינו מגיבים
לשימוש באנליזה, בקרת איכות, הכנת דוגמאות, עיכול

דוגמאות ומיצוי; 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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

EMSURE

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208430 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 31131/07/2009



Electric heating blanket, electric radiators, electric 
heaters, electric fans (heat dispensers), drier and 
towel heater, toaster for sandwiches, toaster oven, 
fans, hair driers, refrigerators, hair driers; all included 
in class 11.

סדיני חימום חשמליים, רדיאטורים חשמליים, תנורי חימום
חשמליים, מאווררים חשמלים (מפזרי חום), מייבש ומחם
מגבות חשמלי, טוסטר לסנדוויץ. טוסטר גריל, טוסטר אובן,
מנגל חשמלי, תאורת חירום, כד חשמלי, מאווררי תיקרה,
אווררי קיר, מאווררי רגל, מייבשי שיער; הנכללים כולם בסוג

.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EFAZ LTD. שם: אפעז בע"מ

Address: 23 Shchunat Shimon St., Tel Aviv, Kiryat 
Shalom, Israel

כתובת : רח' שכונת שמעון 23, תל אביב, קרית שלום, ישראל

Identification No.: 511690422מספר זיהוי: 511690422

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jan-Ariel, adv.

Address: Weizman Center Tower 14 Weizman St., Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: ג'אן אריאל, עו"ד

כתובת : מגדל מרכז ויצמן, קומה 18 רחוב ויצמן 14, תל אביב,
64239, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words שיטת הביטחון המושלם,
separately, but in the combination of סייפטי, בטיחותי
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים  שיטת
הביטחון המושלם, סייפטי, בטיחותי, בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208464 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 31231/07/2009



Selling services, buisiness management and busines 
treatment, all connected to electric heating blanket, 
electric radiators, electric heaters, electric fans (heat 
dispensers), drier and towel heater, toaster for 
sandwiches, toaster oven, fans, hair driers, 
refrigerators, hair driers.

שרותי מכירה, ניהול עסקים וטיפול בעסקים כולם בתחום של
סדיני חימום חשמליים, רדיאטורים חשמליים, תנורי חימום

חשמליים, מאוורים חשמלים (מפזרי חום), מייבש ומחם מגבות
חשמלי, טוסטר לסנדוויץ. טוסטר גריל, טוסטר אובן, מנגל

חשמלי, תאורת חירום, כד חשמלי, מאוורי תיקרה, אוורי קיר,
מאוורי רגל, מייבשי שיער.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EFAZ LTD. שם: אפעז בע"מ

Address: 23 Shchunat Shimon St., Tel Aviv, Kiryat 
Shalom, Israel

כתובת : רח' שכונת שמעון 23, תל אביב, קרית שלום, ישראל

Identification No.: 511690422מספר זיהוי: 511690422

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jan-Ariel, adv.

Address: Weizman Center Tower 14 Weizman St., Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: ג'אן אריאל, עו"ד

כתובת : מגדל מרכז ויצמן, קומה 18 רחוב ויצמן 14, תל אביב,
64239, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words שיטת הבטחון המושלם,
separately, but in the combination of  סייפטי, בטיחותי
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים שיטת
הבטחון המושלם, סייפטי, בטיחותי בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208465 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 31331/07/2009



Cooled fresh dates, included in class 31. תמרים טריים מקוררים, הנכללים בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hadekel Team For Dates Works Ltd. שם: הדקל צוות לעבודות תמרים בע"מ

Address: Maagan, 15160, Jordan Valley, Israel כתובת : מעגן, 15160, ד.נ. עמק הירדן, ישראל

Identification No.: 512874041מספר זיהוי: 512874041

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208483 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 31431/07/2009



Mounts for varius instruments adn installations; all 
included in class 6.

מסדים למכשרים והתקנים שונים; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Levy Moshe שם: לוי משה

Address: 8 Moshe Hess St.  , Rishon Lezion, 75218, 
Israel

כתובת : רח' משה הס 8  , ראשון לציון, 75218, ישראל

Identification No.: 51550200מספר זיהוי: 51550200

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Deouell, Deouell &Co, Adv.

Address: 22 Michal  , Tel Aviv, 63261, Israel

שם: דעואל, דעואל ושות', עו"ד

כתובת : מיכ"ל 22  , תל אביב, 63261, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208487 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 31531/07/2009



Building materials, ready mountable building parts, 
doors and windows including roof windows and 
skylights, glass roofs, dormers, roof terraces, roof 
materials, roof elements, flashing frames, window 
frames and sections, prefabricated balconies, 
balcony enclosures, fastening, locking and opening 
and closing devices, mechanisms and fittings for 
windows and doors, builder's hardware, ventilation 
and smoke valves (other than parts of machines), 
covering materials for windows, including casings 
and profiles, Venetian blinds, roller blinds, shutters, 
roller shutters, operating devices for blinds, roller 
blinds, shutters and roller shutters, operating devices 
for blinds, roller blinds, shutters and roller shutters 
and for opening and closing windows, boxes for roller 
blinds and awnings, parts and accessories (not 
contained in other classes) for all the aforesaid 
goods, all the aforesaid goods of metal or 
manufactured by using metal; all included in class 6.

חומרי בנייה, חלקי בנייה מוכנים להצבה, דלתות וחלונות כולל
חלונות גג ואשנבים, גגי זכוכית, חלונות משופעים; טרסות גג,
חומרי גג, יסודות גג, מסגרות פלשינג, מסגרות וחלקי חלונות,
מרפסות טרומיות, שטחי מרפסת סגורים, התקני הידוק, נעילה
ופתיחה וסגירה, מנגנונים ומתאמים עבור חלונות ודלתות, כלי
עבודה לבנאים, שסתומי אוורור ועשן (מלבד חלקי מכונות),

חומרי חיפוי עבור חלונות, כולל כיסויים ופרופילים, וילונות-תריס
ונציאנים, וילונות-תריס גלילה, תריסים, תריסי גלילה, התקני
הפעלה לוילונות-תריס, וילונות-תריס גלילה, תריסים ותריסי
גלילה, התקני הפעלה לוילונות-תריס, וילונות-תריס גלילה,
תריסים ותריסי גלילה ולפתיחה וסגירת חלונות, קופסאות

לוילונות-תריס גלילה וגגונים, חלקים ואביזרים (שאינם כלולים
בסוגים אחרים) עבור כל הסחורות הנזכרות לעיל, כל הסחורות
הנזכרות לעיל ממתכת או המיוצרים על ידי שימוש במתכת;

הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VKR Holding A/S

Address: Breeltevej 18, Horsholm, 2970, Denmark

Identification No.: 10617

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

DAKSTRA

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208505 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 31631/07/2009



Building materials, including ready mountable 
building parts; windows, including roof windows and 
skylights; windows of synthetic material; window 
frames and sections, including such window frames 
and sections of synthetic materials; doors; dormers; 
roof terraces; prefabricated balconies; balcony 
enclosures; ventilation and smoke valves for building 
purposes; flashing frames; covering materials for 
windows, including casings and profiles; glass, 
including insulating glass and window glass; panels 
and wall coverings of wood, of wood-like materials or 
of synthetic materials; glass roofs; roof materials and 
elements; facade components; facade claddings; 
shutters; roller shutters; slatted out door blinds, 
shades of plastic for windows, parts and accessories 
(not included in other classes) for all the aforesaid 
goods; all the aforesaid goods not being wholly or 
mainly of metal; all included in class 19.

חומרי בנייה, הכוללים חלקי בניין מוכנים להצבה; חלונות, כולל
חלונות גג ואשנבים; חלונות מחומרים סינטטיים; מסגרות וחלקי

חלונות, כולל מסגרות וחלקי חלונות שכאלה מחומרים
סינטטיים; דלתות; חלונות משופעים; טרסות גג; מרפסות

טרומיות; שטחי מרפסת סגורים; שסתומי אוורור ועשן למטרות
בנייה; מסגרות פלשינג; חומרי חיפוי עבור חלונות, כולל כיסויים
ופרופילים; זכוכית, כולל זכוכית מבודדת וזכוכית חלונות; כיסויי
פאנלים וקירות מעץ, מחומרים דמויי עץ או מחומרים סינטטיים;
גגות זכוכית; חומרים ויסודות לגג; רכיבי חזית; שכבות מגן
לחזית; תריסים; תריסי גלילה; וילונות-תריס פסים לדלת,
צלונית פלסטיק לחלונות, חלקים ואביזרים (שאינם נכללים

בסוגים אחרים) עבור כל הסחורות הנזכרות לעיל; כל הסחורות
הנזכרות לעיל אינן לגמרי או בעיקר ממתכת; הנכללים כולם

בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VKR Holding A/S

Address: Breeltevej 18, Horsholm, 2970, Denmark

Identification No.: 10617

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

DAKSTRA

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208507 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 31731/07/2009



Clothing, footwear, fashion products; all included in 
class 25.

מוצרי ביגוד, הנעלה, הלבשה, אופנה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HADAS POST שם: הדס פוסט

Address: 4 Zalman Shnior Street  , Herzelia, 46364, 
Israel

כתובת : רחוב זלמן שניאור 4  , הרצליה, 46364, ישראל

Identification No.: 36472520מספר זיהוי: 36472520

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofer Morag, Adv.

Address: 83 Moriah Blvd.  , Haifa, 31072, Israel

שם: עופר מורג, עו"ד

כתובת : שדרות מוריה 83  , חיפה, 31072, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words DRESS CO.IL ככה
separately, but in the combination of מתלבשים היום
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ככה
מתלבשים היום, DRESS, CO.IL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208530 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 31831/07/2009



Advertisement, entrepreneurship and Internet servies 
of clothing, footwear, fashion products; all included in 
class 35.

פרסום, יזמות ושירותי אינטרנט של מוצרי ביגוד, הנעלה,
הלבשה, אופנה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HADAS POST שם: הדס פוסט

Address: 4 Zalman Shnior Street  , Herzelia, 46364, 
Israel

כתובת : רחוב זלמן שניאור 4  , הרצליה, 46364, ישראל

Identification No.: 36472520מספר זיהוי: 36472520

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofer Morag, Adv.

Address: 83 Moriah Blvd.  , Haifa, 31072, Israel

שם: עופר מורג, עו"ד

כתובת : שדרות מוריה 83  , חיפה, 31072, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words DRESS CO.IL ככה
separately, but in the combination of מתלבשים היום
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ככה
מתלבשים היום DRESS, CO.IL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208531 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 31931/07/2009



Economic planning, financial planning adn retirement 
consultatin; all incuded in class 36.

תכנון כלכלי, תכנון פיננסי, ייעוץ לפרישה; הנכללים כולם בסוג
.36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mixum - Financial Retirement Planning Ltd. שם: מיקסום - תכנון כלכלי לפרישה בע"מ

Address: 7 Aba Hilel Silver St.  , Ramat Gan, 52522, 
Israel

כתובת : רח' אבא הלל סילבר 7  , רמת גן, 52522, ישראל

Identification No.: 514093996מספר זיהוי: 514093996

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words תכנון כלכלי לפרישה
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תכנון כלכלי
לפרישה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208533 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 32031/07/2009



Oral contraceptives for use by women; 
pharmaceutical preparations for hormone 
replacement in women; all included in class 5.

גלולות למניעת הריון ללקיחה דרך הפה לשימוש של נשים;
תכשירי רוקחות עבור תחליפי הורמון אצל נשים; כולם כלולים

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC.

Address: 700 Main Street  , Cambridge, Massachusetts, 
02139, U.S.A.

Identification No.: 46061

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

CUATRELLA

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208605 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 32131/07/2009



Electrical appliances for household and kitchen use, 
namely electric machines used in the kitchen, potato-
peeling machines, strainers, power operated meat-
slicing machines, meat mincers, stirrers, grating, 
cutting and chopping machines, automatic 
dishwashers and laundry machines, ironing 
machines, belts used for conveying and preparing 
food portions; industrial machines for line-flow 
dishwashing, cutlery and crockery sorters, parts of 
the foregoing sold as a unit, apparatus used in indoor 
swimming pools to create counter currents; heat 
pumps; regulating and control apparatus and 
machines.

כלים חשמליים לשימוש ביתי ובמטבח, דהיינו מכונות חשמליות
המשמשות במטבח, מכונות קילוף תפוחי אדמה, מסננות,

מכונות חיתוך בשר מופעלות כח, התקני טחינת בשר, התקני
בחישה, מגרדות, מכונות חיתוך וקיצוץ, מכונות הדחת כלים
וכביסה אוטומטיות, מכונות גיהוץ, חגורות המשמשות לשינוע
ולהכנת חלקי מזון; מכונות תעשייתיות עבור הדחת כלים
בזרימת קו, התקני מיון סכו"ם וכלי חרס, חלקים של הטובין
דלעיל הנמכרים כיחידה, התקנים המשמשים בבריכות שחיה
פנימיות ליצירת זרמים נגדיים; משאבות חום; התקני ומכונות

ויסות ובקרה; כולם נכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TEKA INDUSTRIAL, S.A.

Address: Santander, Spain

Identification No.: 38334

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208617 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 32231/07/2009



Sanitary installations and water pipes, kitchen ovens 
and stoves, apparatus for frying and cooking in fat, 
pressure cookers, microwave ovens, cooker hoods, 
electric and gas heating apparatus and ranges, 
electric heat accumulators, accumulator apparatus 
and installations, household, commercial, industrial 
and institutional kitchen appliances, namely baking 
and roasting apparatus, automatic rotisseries; food-
dispensing installations and self-service food 
facilities, as well as cooking installations with built-in 
electric or gas heating elements, namely straining 
cauldrons, heated tea arts, cauldrons, electric deep-
frying pans, including electric and tilting frying pans, 
deep fryers, steam cookers for household and 
commercial use, electrical food warmers, electric rice 
cookers, grill apparatus, cooking rings and food-
thawing apparatus, gas apparatus, industrial gas 
burners, central heating installations, ventilating, 
dehumidifying and air-conditioning apparatus' 
installations for indoor swimming pools, namely 
filters, injection nozzles, overflow shells, water level 
equalizing apparatus, headlights; instantaneous 
water heaters, sauna booths and hearths; heating, 
cooking, cooling, drying and ventilating apparatus, 
refrigerators, freezers, cooking cabinets using air 
streams, hot water accumulators, electrode 
cauldrons; regulating and control apparatus as well 
as installations consisting thereof for the aforesaid 
goods and parts of the foregoing sold as a unit; all 
included in class 11.

מתקנים סניטריים וצינורות מים, תנורי מטבח וכיריים למטבח,
התקנים עבור טיגון ובישול בשמן, התקני בישול בלחץ, תנורי
מיקרוגל, כפות בישול, התקני חימום חשמליים ומופעלי גז
וכירות חשמליות, מצברי חימום חשמליים, התקני ומתקני
צבירה, כלי מטבח ביתיים מסחריים, תעשייתיים ומוסדיים,

דהיינו התקני אפיה וצלייה, אסכולות צלייה אוטומטיות; מתקני
הושטת מזון ואמצעי מזון בשירות עצמי, וכן מתקני בישול בעלי
יחידות חימום מובנות, דהיינו קלחות הידוק, כלים אומנותיים
לתה מחומם, קלחות, מחבתות טיגון עמוק חשמליות, התקני
בישול בקיטור לשימוש ביתי ומסחרי, התקני חימום מזון

חשמליים, התקני בישול אורז חשמליים, התקני גריל, טבעות
בישול והתקני הפרשת מזון, התקני גז, מבערי גז תעשייתיים,
מתקני חימום מרכזיים, התקני איוורור, סילוק לחות ומיזוג,
מתקנים עבור בריכות שחיה פנימיות, דהיינו מסננים, נחירי
הזרקה, כונכיות שפעה, התקני השוויית רום מים, התקני
תאורת ראש; מחממי מים מידיים, תאי ואחי סאונה; התקני
חימום, בישול, קירור, יבוש ואוורור, מקררים, מקפיאים, תאי
בישול המשתמשים בקיטור אוויר, מצברי מים חמים, קלחות
אלקטרודה; התקני ויסות ובקרה וכן מתקנים הכוללים אותם

עבור הטובין הנזכרים לעיל וחלקים של הטובין דלעיל הנמכרים
כיחידה; כולם כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208618 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 32331/07/2009



Owners

Name: TEKA INDUSTRIAL, S.A.

Address: Santander, Spain

Identification No.: 38334

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

י' אב תשס"ט - 32431/07/2009



telecommunication. תקשורת רחק (טלקומוניקציה).

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aerotel Medical Systems (1998) Limited שם: אירוטל מערכות רפואיות (1998) בע"מ

Address: 5 Hazoref Street  , Holon, Israel כתובת : רחוב הצורף 5  , חולון, ישראל

Identification No.: 12590מספר זיהוי: 12590

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gelbard, Amit, Wexler, Adv.

Address: 12 Heh Be'Iyar St. Kikar Hamedina, Tel Aviv, 
62093, Israel

שם: גלברד, עמית, וקסלר, עו"ד

כתובת : רח' ה' באייר 12 כיכר המדינה, תל אביב, 62093,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208626 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 32531/07/2009



Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
deodorants and anti-perspirants for personal use; 
preparations for the care, cleansing and 
embellishment of the hair; all for use by men; 
included in Class 3.

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, דיאודורנטים
ומונעי הזעה לשימוש אישי; תכשירים לטיפול, ניקוי וקישוט

השיער; כולם לשימוש ע"י גברים; 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, Tel Aviv, P.O.B 1426, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The mark is limited to the colours: blue, white and 
silver as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: כחול, לבן וכסף הנראים בסימן.

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

FOR MEN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
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

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208649 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 32631/07/2009



U.S.A. , 11/09/2007 ארה"ב , 11/09/2007

Priority Date דין קדימה

Personal computers; included in class 9. מחשבים אישיים; 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.: 54644

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

BLACKBIRD

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208650 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 32731/07/2009



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; all 
included in class 3.

תחפיפים; ג'לים, תרסיסים, מוסים ומשחות לעיצוב השיער
ולטיפוח השיער; לכות לשיער; צבעי שיער ותכשירים להסרת
צבע מהשיער; תכשירים לסלסול ולתלתול תמידי;  הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

,RE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NUTRITION 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

RE-NUTRITION

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208666 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 32831/07/2009



Pharmaceutical product for obliteration of varicose 
veins in the form of injectable solution; all included in 
class 5.

מכשיר רוקחי עבור השמדה של דליות ורידים שהוא בצורת
תמיסה הניתנת להזרקה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Resinag AG

Address: Grienbachstrasse, Switzerland

Identification No.: 67803

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

SCLEROVEIN

Application Date 24/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208692 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 32931/07/2009



Meat, fish, poultry; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats; all incuded in class 29.

בשר, דגים, עוף; ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומן
למאכל; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, ישראל

Identification No.: 511725459מספר זיהוי: 511725459

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words הידורים and בשר חלק
.but in the combination of the mark ,למהדרין

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הידורים ו-
בשר חלק למהדרין, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208724 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 33031/07/2009



Flour, cereals, bread, pastry, confectionery, ices; 
honey; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces, spices; all included in classs 30.

קמח, דגנים, לחם, דברי מאפה, ממתקים, גלידות; דבש,
שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים; תבלינים;

הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, ישראל

Identification No.: 511725459מספר זיהוי: 511725459

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words הידורים and בשר חלק
.but in the combination of the mark ,למהדרין

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הידורים ו-
בשר חלק למהדרין, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208725 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 33131/07/2009



Meat, fish, poultry; preserved, dried and/or cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats; all 
incuded in class 29.

בשר, דגים, עוף; ירקות ופירות משומרים, מיובשים ו/או
מבושלים; ג'לי, ריבות, לפתנים; ביצים, חלב ומוצרי חלב;

שמנים ושומן למאכל; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, ישראל

Identification No.: 511725459מספר זיהוי: 511725459

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חלק וטעים,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208726 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 33231/07/2009



Meat, fish, poultry; preserved, dried and/or cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats; all 
incuded in class 29.

בשר, דגים, עוף; ירקות ופירות משומרים, מיובשים ו/או
מבושלים; ג'לי, ריבות, לפתנים; ביצים, חלב ומוצרי חלב;

שמנים ושומן למאכל; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, ישראל

Identification No.: 511725459מספר זיהוי: 511725459

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חלק וטעים,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208727 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 33331/07/2009



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee; flour, 
cereals, bread, pastry, confectionery, ices; honey; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, 
spices; ice; all included in classs 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, קפה מלאכותי; קמח, דגנים,
לחם, דברי מאפה, ממתקים, גלידות; דבש, שמרים, אבקת
אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים; תבלינים; קרח; הנכללים

כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, ישראל

Identification No.: 511725459מספר זיהוי: 511725459

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חלק וטעים,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208729 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 33431/07/2009



Meat, fish, poultry; eggs; edible oils and fats; all 
incuded in class 29.

בשר, דגים, עוף; ביצים; שמנים ושומן למאכל; הנכללים כולם
בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Off Yerushalayim Mehadrin Ltd. שם: עוף ירושלים מהדרין בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 513153957מספר זיהוי: 513153957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

הדר בשר

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208730 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 33531/07/2009



Meat, fish, poultry;  eggs; edible oils and fats; all 
incuded in class 29.

בשר, דגים, עוף; ביצים; שמנים ושומן למאכל; הנכללים כולם
בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Off Yerushalayim Mehadrin Ltd. שם: עוף ירושלים מהדרין בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 513153957מספר זיהוי: 513153957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208731 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 33631/07/2009



Meat, fish, poultry; preserved, dried and/or cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats; all 
incuded in class 29.

בשר, דגים, עוף; ירקות ופירות משומרים, מיובשים ו/או
מבושלים; ג'לי, ריבות, לפתנים; ביצים, חלב ומוצרי חלב;

שמנים ושומן למאכל; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Off Yerushalayim Mehadrin Ltd. שם: עוף ירושלים מהדרין בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 513153957מספר זיהוי: 513153957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208732 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 33731/07/2009



Collecting, coliciting, processing, preserving, testing 
and cryopreserving stem cells from cord blood 
samples and/or from bone marrow and/or from lipo; 
all indluded in class 44.

שירותי איסוף, עיבוד, שימור, הקפאה, בחינה ואחסון של תאי
גזע מדם חבל הטבור ו/או מח עצם ו/או מדם פריפרי ו/או שומן;

הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TEVE-CELL ISRAEL LTD. שם: טבע-סל ישראל בע"מ

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

Identification No.: 513746537מספר זיהוי: 513746537

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

cryo-self

קריוסלף

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208745 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 33831/07/2009



Collecting, coliciting, processing, preserving, testing 
and cryopreserving stem cells from cord blood 
samples and/or from bone marrow and/or from lipo; 
all indluded in class 44.

שירותי איסוף, עיבוד, שימור, הקפאה, בחינה ואחסון של תאי
גזע מדם חבל הטבור ו/או מח עצם ו/או מדם פריפרי ו/או שומן;

הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TEVE-CELL ISRAEL LTD. שם: טבע-סל ישראל בע"מ

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

Identification No.: 513746537מספר זיהוי: 513746537

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 CRYO separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

cryo-hope

קריוהופ

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208746 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 33931/07/2009



Warning and alert system installed in vehicles 
(private cars, trucks, buses, etc.) that wans the driver 
about deviation from the aroute and/or not keeping a 
safe distance and/or crashign; all included in class12.

מערכת אזהרה והתרעה המותקנת בכלי רכב (רכבים פרטיים,
משאיות, אוטובוסים וכו') המתריעה על סטייה  מנתיב ו/או אי

שמירת מרחק ו/או התנגדות; הנכללים כולם בסוג 12 .

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: L.D. Isreal auto equipment investment Ltd. שם: ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט השקעות בע"מ

Address: 15 Tozteret Haaretz Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב תוצרת הארץ 15  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513198291מספר זיהוי: 513198291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Stretiner - Baruch & Co.

Address: 20 Lincoln St.  , Tel Aviv, 67134, Israel

שם: סטרטינר - ברוך ושות', עו"ד

כתובת : רחוב לינקולן 20  , תל אביב, 67134, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Accident Warning And 
Control System separately, but in the combination of 
the mark.

Accident רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Warning And Control System בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208749 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 34031/07/2009



Installation, construction, dismantling, faults repair, of 
warning and alert system installed in land vehicles 
that warns the driver about deviation from the aroute 
and/or not keeping a safe distance and/or crashign; 
Internet site services providing information about that 
system; all included in class 09.

שירותי התקנה, הרכבה ופירוק, שירותי טיפול בתקלות, של
התקן אזהרה והרתעה המותקן בכלי רכב יבשתיים המתריעה
על סטייה מנתיב ו/או אי שמירת מרחק ו/או התנגשות; שירותי

אתר אינטרנט המספק מידע בדבר ההתקן הנ"ל.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: L.D. Isreal auto equipment investment Ltd. שם: ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט השקעות בע"מ

Address: 15 Tozteret Haaretz Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב תוצרת הארץ 15  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513198291מספר זיהוי: 513198291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Stretiner - Baruch & Co.

Address: 20 Lincoln St.  , Tel Aviv, 67134, Israel

שם: סטרטינר - ברוך ושות', עו"ד

כתובת : רחוב לינקולן 20  , תל אביב, 67134, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Accident Warning And 
Control System separately, but in the combination of 
the mark.

Accident רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Warning And Control System בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208750 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 34131/07/2009



Printed matter; newspapers, periodical publications, 
magazines, books, comic books and newsletters; 
coloring books; children's activity books; unmounted 
photographs, mounted photographs; pictures, art 
prints, photographic prints, posters; greeting cards; 
postcards; notepads; address pads; scrap books; 
folders; calendars; photograph albums; diaries; 
postage stamps; stamp albums, stickers, car stickers; 
decalcomanias; stationery; pens, pencils, erasers, 
pencil sharpeners, pencil cases, drawing rulers, 
boxes for pens, book marks; printed instructional and 
teaching materials; paper gift bags; envelopes; 
blackboards; paper height charts; paper covers for 
protecting stamps; cheque book holders; display 
boards for displaying advertisements, paper trays; 
paper party favors; included in class 16.

דברי דפוס; עיתונים, פרסומים תקופתיים, מגזינים, ספרים,
ספרי קומיקס ועלוני חדשות; חוברות צביעה; חוברות פעילויות
לילדים; צילומים לא מורכבים; צילומים מורכבים; תמונות,
הדפסות אומנות, הדפסות צילום, פוסטרים; כרטיסי ברכה;

גלויות; פנקסים; פנקסי כתובות; אלבומים; תיקיות; לוחות שנה;
אלבומי תמונות; יומנים; בולי דואר; אלבומי בולים, מדבקות,
מדבקות לרכב; דקלקומניה; נייר מכתבים; עטים, עפרונות,
מחקים, מחדדי עפרונות, קלמרים, סרגלי שרטוט, קופסאות
עטים, סימניות ספרים; חומרי הדרכה ולימוד מודפסים; שקיות
נייר למתנות; מעטפות; לוחות; תרשימי גובה מנייר; כיסויי נייר
להגנה על בולים; מחזיקי פנקסי שיקים; לוחות תצוגה להצגת
פרסומות, מגשים מנייר; שקיות יומולדת מנייר; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Atomico Investment Holdings Limited

Address: 333 Waterfront Drive  , Tortola, British Virgin 
Islands

Identification No.: 67826

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ATOMICO

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208775 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 34231/07/2009



Underwear; included in class 25. הלבשה תחתונה; הנכללת בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Triumph International Ltd שם: טריומף אינטרנשיונל בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 510511694מספר זיהוי: 510511694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BODY FUSION

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208782 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 34331/07/2009



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

דברי הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, חגורות; הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ENERGY Fashion Ltd. שם: אופנת אנרג'י בע"מ

Address: 2 Yaffo Tel Aviv Rd.  , Tel Aviv, Israel כתובת : דרך יפו תל אביב 2  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512725508מספר זיהוי: 512725508

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

Address: Crystal Building, 8th Floor 12 Hachilazon St., 
Ramat Gan, 52522, Israel

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

כתובת : בית הקריסטל, קומה 8 רח' החילזון 12, רמת גן,
52522, ישראל

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

,MISS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
FASHION בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Miss NRG fashion

מיס אנרג'י פשיון

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208784 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 34431/07/2009



Alcoholic beverages (except beer); included in class 
33.

משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAS PERINET,S.L.

Address: Finca Mas Perinet Provincia de Tarragona, 
Cornudella de Montsant, Spain

Identification No.: 67828

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

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

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

Applicant claims colors of the print black, violet, gold 
and beige.

המבקשת מבקשת להגביל את הסימן לצבעים
שחור,סגול,זהב,ובז'.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208810 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 34531/07/2009



Germany , 16/11/2007 גרמניה , 16/11/2007

Priority Date דין קדימה

Computers, computer hardware; semiconductors; 
microprocessors and other semiconductor devices; 
integrated circuits; computer chipsets; computer 
motherboards and daughterboards; microcomputers; 
computer peripherals; software programmable 
microprocessors; notebook and laptop computers; 
portable computers; handheld computers; tablet 
computers; ultra mobile computers; personal digital 
assistants; mobile Internet devices; computer 
software; 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; computer and 
telecommunications networking hardware; computer 
and telecommunications networking software for 
wireless network communications and connectivity; 
wireless modems and communication cards; mobile 
telephones; portable video players; personal gaming 
devices; car navigation devices; included in class 9.

מחשבים, חומרת מחשב; מוליכים למחצה, מיקרו מעבדים
והתקנים מוליכים למחצה אחרים; מעגלים משולבים; שבבי
מחשב; לוחות אם ולוחות בת למחשב; מיקרו מחשבים; ציוד
היקפי למחשב; מיקרו מעבדים הניתנים לתכנות חומרה;

מחשבי מחברת ומחשבים נישאים; מחשבים ניידים; מחשבים
נישאים ביד; מחשבי לוח; מחשבים ניידי על; סייעים דיגיטליים
אישיים; התקני אינטרנט ניידים; תוכנת מחשב; תוכנת מחשב
לשימוש באספקת גישת משתמש לרשת מידע מחשב גלובלית;
קושחת מחשב, שהיא תוכנת הפעלת מערכת מחשב, תוכנת

שימוש מחשב ותוכנות מחשב אחרות; חומרת רישות
טלקומוניקציה ומחשב; תוכנת רישות מחשב וטלקומוניקציות
עבור תקשורות רשת אלחוטיות וקישוריות; מודמים אלחוטיים
וכרטיסי תקשורת; טלפונים ניידים; נגני וידאו ניידים; התקני
משחק אישיים; התקני ניווט למכונית; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Intel Corporation

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

Identification No.: 4259

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208823 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 34631/07/2009



Preparations and duplicating of documents and 
printed, photographed and sketched materials 
including albums and graphic works; all included in 
class 35.

הכנה ושכפול של מסמכים וחומרים מודפסים, מצולמים
ומאויירים לרבות אלבומי תמונות ועבודות גרפיקה; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KLIX.CO.IL LTD. שם: קליקס.סיאו.אייאל בע"מ

Address: Nachshonim, Israel כתובת : נחשונים, ישראל

Identification No.: 513567693מספר זיהוי: 513567693

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gibor, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim Street, Tel Aviv, P.O.B 
57472, 61573, Israel

שם: גבור, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.57472, 61573,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination WWW and CO.IL, 
but in the combination of the mark.

WWW רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
ובסיומת CO.IL , אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208857 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 34731/07/2009



Clothing, shirts, t-shirts, tops, tank-tops, knitwear, 
dresses, skirts, pants, jeans, belts, jackets, pockets 
for clothing, overcoats, shoes, sandels, socks, 
towels, beach twoes, hats, bags, swimwear, 
sportswear, scarves, clothing of leather and imitation 
of leather; all included in class 25.

פריטי לבוש, חולצות, חולצות טי, גופיות, סריגים, סווטשרטים,
עליוניות, שמלות, חצאיות, כנסיים, מכנסי ג'ינס, חגורות,

ז'קטים, כיסים לפרטי לבוש, מעילים, נעלים, סנדלים, גרביים,
מגבות, כובעים, תיקים, בגדי ים, בגדי ספורט, צעיפים, בגדי

עור ודמוי עור; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CASTRO MODEL LTD. שם: קסטרו מודל בע"מ

Address: 31 Ort Israel Street  , Bat Yam, 59590, Israel כתובת : רחוב אורט ישראל 31  , בת ים, 59590, ישראל

Identification No.: 520037649מספר זיהוי: 520037649

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MINI COUTURE

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208858 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 34831/07/2009



Advertising material, advertising space, direct mail 
advertising, distribution of samples, document 
reproduction, exhibitions for commercial or 
advertisign purposes, business informatin, modeling 
for advertisign or sales promotion, on-line advertising 
on a computer network, outdoor advertisign, 
organization of exhibtions/trade fairs for commercial 
or advertising purposes, public relations, publicity, 
publicity texts, radio advertising, radio commercials, 
sales promotion, televisionadvertising, television 
commercials, updating of advertising material; all 
icluded in class 35.

חומר פרסומי, שטח פרסום, פרסום ישיר בדואר, חלוקת
דומיות, שכפול מסמכים, תצוגת למטרות מסחריות או

פרסומיות, מידע עסקי, מודלים לפרסום או קידום מכירות,
פרסום אן-ליין ברשת מחשבים, פרסום חוצות, ארגון

תצוגות/ירידים לצרכים מסחריים או פרסומיים, יחסי ציבור,
פרסום, טקסט פרסומי, פרסום ברדיו, תדשירי רדיו, קידום
מכירות, פרסום בטלוויזיה, תשדירי טלוויזיה, עדכון חומר

פרסומי; הנכלים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CASTRO MODEL LTD. שם: קסטרו מודל בע"מ

Address: 31 Ort Israel Street  , Bat Yam, 59590, Israel כתובת : רחוב אורט ישראל 31  , בת ים, 59590, ישראל

Identification No.: 520037649מספר זיהוי: 520037649

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MINI COUTURE

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208859 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 34931/07/2009



Packaging services for different articles; all included 
in class 39.

שירותי אריזה למוצרים שונים; הכל נכלל בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TGM (G.M. Cases) Ltd. שם: טי ג'י אם (ג.מ. אריזות) בע"מ

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

Identification No.: 511276883מספר זיהוי: 511276883

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Abramovich - Izardel & Co, Adv.

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

שם: אברמוביץ - איזרדל ושות', עו"ד

כתובת : רח' יגאל אלון 65  , תל אביב, 67443, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

G.M. Cases

ג.מ. אריזות

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208863 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 35031/07/2009



Scientific and technical services; all included in class 
42.

שירותים טכנולוגיים ומדעיים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Adi Katav שם: עדי כתב

Address: 12 D Hana Senesh St.  , Hadera, 38248, Israel כתובת : רח' חנה סנש 12 ד'  , חדרה, 38248, ישראל

Identification No.: 29444023מספר זיהוי: 29444023

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ASSOCIATES, A 
RELIABLE ASIC PARTNER separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ASSOCIATES, A RELIABLE ASIC PARTNER בנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208868 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 35131/07/2009



Cosmetic and nurturing products, which includes, 
inter alia, natueral oils, soaps and cremes for women 
and men; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה וטיפוח הכוללים בין היתר, שמנים טבעיים,
סבונים וקרמים לאישה ולגבר; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aya Natural שם: איה נטורל בע"מ

Address: Beit Jann, P.O.B 1288, Israel כתובת : בית ג'אן, ת.ד.1288, ישראל

Identification No.: 513560409מספר זיהוי: 513560409

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronen Barak & Co, Law Offices

Address: 14 Aba Hillel, Ramat Gan, P.O.B 1744, 52506, 
Israel

שם: רונן ברק ושות', משרד עו"ד

כתובת : אבא הילל סילבר 14, רמת גן, ת.ד.1744, 52506,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208870 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 35231/07/2009



U.S.A. , 15/10/2007 ארה"ב , 15/10/2007

Priority Date דין קדימה

Computer chips; computer hardware; computer 
peripherals; and, computer software and computer 
firmware that functions to control, implement and 
optimize the communications link in networking, 
wireless and computer communications, all included 
in class 9.

שבבי מחשב; חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשב; כמו גם,
תוכנת מחשב וקושחת מחשב המתפקדת לשליטה, יישום וייעול
קישור אמצעי התקשורת ברישות, אמצעי תקשורת אלחוטיים

ואמצעי תקשורת מחשב, כולם כלולים 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, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

GOBI

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208874 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 35331/07/2009



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

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

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SHUFERSAL LTD. שם: שופרסל בע"מ

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

Identification No.: 520022732מספר זיהוי: 520022732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price-Klagsbald, Advs.

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

שם: פרייס-קלגסבלד, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SHUFERSAL EXPRESS

שופרסל אקספרס

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208884 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 35431/07/2009



Toothpastes, tooth powders, tooth cleaning 
preparations, tartar coloring tablets, tooth cleaning 
powders, whitening teeth preparations, mouthwash 
and gargle, preparations for dental care; mouthwash 
preparations; soaps, cosmetics, perfumes; all 
included in class 3.

משחות שיניים, אבקות לשיניים, תכשירים לניקוי שיניים,
טבליות צובעות אבן שיניים, אבקות ניקוי לשיניים, תכשירים
להלבנת שיניים, מי פה מי גרגור, תכשירים לטיפול דנטלי;

תכשירי שטיפת פה; סבונים, תכשירי קוסמטיקה; בשמים; כולם
כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: AGIS COMMERCIAL AGENCIES (1989) LTD. שם: אגיס סוכנויות מסחריות (1989) בע"מ

Address: 29 Lehi Street  , Bnei Brak, 51200, Israel כתובת : רחוב לח"י 29  , בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 511386401מספר זיהוי: 511386401

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

TAYADENT

תיאדנט

Application Date 20/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208898 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 35531/07/2009



Preserved, dried and cooked fruits and vegetables, 
edible oils  and fats; all included in class 29.

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים, שמני ושומני
אוכל; הנכללים וכלם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: East and West Food Ltd. שם: מזרח ומערב מזון בע"מ

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

Identification No.: 512560632מספר זיהוי: 512560632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Peretz - Fighel, Adv.

Address: 1 B.S.R Tower 2 Ben Gurion Rd., Ramat Gan, 
52573, Israel

שם: פרץ - פיגל, עו"ד

כתובת : מגדל ב.ס.ר  1 דרך בן גורין 2, רמת גן, 52573, ישראל

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

,TASTE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ASIA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209005 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 35631/07/2009



All goods included in class 11. כל הטובין הכלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YUVAL GORALI שם: יובל גורלי

Address: 4 Hashlavim Street  , Jaffa, 68168, Israel כתובת : רחוב השלבים 4  , יפו, 68168, ישראל

Identification No.: 54650957מספר זיהוי: 54650957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STAR MULTI MAX

Application Date 24/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209019 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 35731/07/2009



All goods included in class 6. כל הטובין הכלולים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

Address: Sandviken, Sweden

Identification No.: 61791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

SANDVIK

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209198 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 35831/07/2009



All goods included in class 7. כל הטובין הכלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

Address: Sandviken, Sweden

Identification No.: 61791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

SANDVIK

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209199 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 35931/07/2009



All goods included in class 8. כל הטובין הכלולים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

Address: Sandviken, Sweden

Identification No.: 61791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

SANDVIK

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209200 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 36031/07/2009



All services included in class 37. כל השירותים הכלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

Address: Sandviken, Sweden

Identification No.: 61791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

SANDVIK

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209203 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 36131/07/2009



Telecommunications equipment; electronic memory 
cards, phone cards, mobile telephones, stands for 
telephones, telephone earpieces, cases for mobile 
telephones; parts and fittings for the aforesaid goods; 
all included in class 9.

ציוד תקשורת רחק; כרטיסי זיכרון אלקטרוניים, כרטיסי טלפון,
טלפונים ניידים, מעמדים עבור טלפונים, אזניות טלפון, מארזים
עבור טלפונים ניידים; חלקים ואביזרים לטובין האמורים; הכל

כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209317 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 36231/07/2009



Printed matter; instructional and teaching materials 
(except apparatus); instruction manuals; all included 
in class 16.

חומר מודפס; חומרים חינוכיים ולימודיים (מלבד מתקנים);
ספרי הדרכה; הכל כלול בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209318 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 36331/07/2009



Business project management; advertising, 
marketing and promotional services; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; 
preparation and presentation of audio visual displays 
for advertising purposes; retail of telecommunications 
apparatus; provision of information and advice 
relating to all the aforesaid services; all included in 
class 35.

ניהול פרוייקט עסקי; שירותי פרסום, שיווק וקידום; איסוף של
פרסומות לשימוש כדפי רשת באינטרנט; הכנה והצגה של

תצוגות קוליות חזותיות למטרות פרסום; קמעונאות של מתקני
תקשורת רחק; אספקה של מידע וייעוץ הקשורים לכל

השירותים האמורים; הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209319 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 36431/07/2009



Manufacture of telecommunications apparatus all to 
the order and/or specification of others; provision of 
information and advice relating to the aforesaid 
services; all included in class 40.

ייצור של מתקני תקשורת מרחוק כולם לפי הזמנה ו/או בהתאם
להוראות של אחרים; אספקת מידע וייעוץ הקשורים לשירותים

האמורים; הכל כלול בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INQ ENTERPRISES LIMITED

Address: Offshore Group Chambers, P.O. Box CB-
12751, Nassau, New Providence, Bahamas

Identification No.: 800374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209321 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 36531/07/2009



Alcoholic drinks; included in class 33. משקאות כוהליים; הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KLI-EL S.F.A. (1993) LTD. שם: כליאל ש.פ.ע. (1993) בע"מ

Address: 48 Y"A St.  , Zefat, 13211, Israel כתובת : רח' י"א 48  , צפת, 13211, ישראל

Identification No.: 511853038מספר זיהוי: 511853038

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209625 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 36631/07/2009



Computer hardware for digital data storage; flash 
memory devices and flash memory components; 
phase change memory devices and phase change 
memory components; semiconductor devices; 
integrated circuits; electronic components; volatile 
and non-volatile memory devices, and computer 
software associated therewith; electronic construction 
elements, namely, semiconductors, electronic and 
constructional assemblies, namely, equipped and 
non-equipped system boards, electrical circuit 
boards, memory boards, computer motherboards, 
optical storage cards, data storage cards, memory 
storage cards; computers and parts therefor; 
electronic apparatus, appliances and instruments, 
namely, storage devices, namely, hard drives for 
data storage; computer programs, namely, computer 
software for testing and analyzing electronic 
components, namely, semiconductors, analog and 
digital switches and net connectors, signal and news 
transmission links; machine scannable data carriers, 
namely, encoded smart cards, DVDs, compact discs 
containing programming used for operating 
computers; Subscriber Identity Module (SIM) cards; 
memory modules; portable media for wireless 
devices; solid state drives; and cache memory; all 
included in Class 9.

חומרת מחשב לאחסון מידע דיגיטאלי; התקני זיכרון פלאש
ורכיבי זיכרון פלאש; התקני זיכרון חילוף פאזה ורכיבי זיכרון
חילוף פאזה; התקנים מוליכים למחצה; מעגלים משולבים;
רכיבים אלקטרוניים; התקני זיכרון נדיפים ושאינם נדיפים,

ותוכנות מחשב הקשורות אליהם; מרכיבי בנייה אלקטרוניים,
דהיינו, מוליכים למחצה, מכלולים אלקטרוניים ומבניים, דהיינו,
לוחות מערכת מאובזרים ושאינם מאובזרים, מעגלים חשמליים

מודפסים, לוחות זיכרון, לוחות אם למחשבים, כרטיסים
אופטיים לאחסון, כרטיסים לאחסון מידע, כרטיסי זיכרון

לאחסון; מחשבים וחלקים עבורם; התקנים, מכשירים וכלים
אלקטרוניים, דהיינו התקני אחסון, דהיינו, כוננים קשיחים

לאחסון מידע; תוכניות מחשב, דהיינו, תוכנות מחשב לבדיקה
וניתוח רכיבים אלקטרוניים, דהיינו, מוליכים למחצה, מתגים
דיגיטאליים ואנלוגיים ומחברי רשת, קישורים להעברת חדשות
ואותות; נושאי מידע ניתן לסריקה במכונה, דהיינו כרטיסים
חכמים מקודדים, DVD's, קומפקט דיסקים המכילים תכנות
המיועד להפעלת מחשבים; כרטיסי (SIM) בעלי מודול לזיהוי

משתמש; מודולי זיכרון; מדיה ניידת להתקנים אלחוטיים; כוננים
במצב קבוע; וזיכרון מטמון; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

The trade mark is limited to the colours orange and 
grey as shown in the mark

סימן המסחר מוגבל לצבעים כתום ואפור הנראים בסימן

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209829 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 36731/07/2009



Owners

Name: NUMONYX B.V. acting through its Swiss 
Branch

Address: A-ONE Business Center Z.A. Vers la Piece, Rte 
de l'Etraz, Rolle, 1180, Switzerland

Identification No.: 68064

(Netherlands Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: Clal House 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, 
Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : בית כלל, קומה 10 רחוב דרויאנוב 5, תל אביב, 63143,
ישראל

י' אב תשס"ט - 36831/07/2009



European Community Trade Mark , 
10/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 10/10/2007

Priority Date דין קדימה

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); drives, synchronous 
servomotors, linear servomotors, stepper motors; 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); epicyclic gears; all 
included in Class 7.

מכונות וכלים של מכונות; מוטורים ומנועים (למעט עבור רכבי
שטח); הינעים, מנועי סרוו סינכרוניים, מנועי סרוו לינאריים,
מנועי צעד (סטפרים); מחבר למכונה ורכיבי תמסורת (למעט
עבור רכב שטח); מערכות הילוכים אפיציקליות; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Beckhoff Automation GmbH

Address: Eiserstr. 5,  D - 33415  , Verl, 33415, Germany

Identification No.: 68074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: Clal House 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, 
Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : בית כלל, קומה 10 רחוב דרויאנוב 5, תל אביב, 63143,
ישראל

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

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

האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ETHERCAT

Application Date 21/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209875 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 36931/07/2009



Computer programming services; all included in 
Class 42.

שירותי תכנות למחשבים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Beckhoff Automation GmbH

Address: Eiserstr. 5,  D - 33415  , Verl, 33415, Germany

Identification No.: 68074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: Clal House 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, 
Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : בית כלל, קומה 10 רחוב דרויאנוב 5, תל אביב, 63143,
ישראל

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

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

האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ETHERCAT

Application Date 21/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209877 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 37031/07/2009



Printed material for computer programs, in particular 
handbooks; newsletters; brochures; all included in 
Class 16.

חומרים מודפסים לתוכנות מחשב, במיוחד מדריכים; ניוזלטרים;
ברושורים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Beckhoff Automation GmbH

Address: Eiserstr. 5,  D - 33415  , Verl, 33415, Germany

Identification No.: 68074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: Clal House 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, 
Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : בית כלל, קומה 10 רחוב דרויאנוב 5, תל אביב, 63143,
ישראל

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

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

האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ETHERCAT

Application Date 21/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209878 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 37131/07/2009



Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
service stations (refueling and maintenance); 
retreading of tires (tyres); vehicle cleaning; vehicle 
lubrication (greasing); anti-rust treatment for vehicles; 
vehicle polishing; vehicle repair; vehicle 
maintenance; all included inclass 37.

תחזוקה ותיקון של כלי רכב ממונעים; תחנות שירות לרכב
(תדלוק ואחזקה); חידוש צמיגים (צמיגים); ניקוי כלי רכב; שימון
כלי רכב (גירוז); טיפול נגד חלודה לכלי רכב; הברקת רכב;

תיקון רכב; אחזקת רכב; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Great Wall Motor Company Limited

Address: Baoding, Hebei, China

Identification No.: 62714

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209929 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 37231/07/2009



Paper; copying paper (stationery); hygienic  paper; 
towels of paper; advertisement boards of paper or 
cardboard; note books; newspaper; pictures; packing 
paper; bookbinding apparatus (office equipment); 
office requisites, except furniture; prepared chinese 
ink; stamps (seals); writing instruments; gums 
[adhesives] for  stationery or household purposes; 
drawing  instruments; drawing materials; typewriters  
[electric or non-electric]; teaching materials, except 
apparatus; architects' models; chaplets; all included 
in class 16.

נייר; נייר העתקה (מכשירי כתיבה); נייר היגייני; מגבות מנייר;
לוחות מודעה מנייר או קרטון; מחברות; עיתון; תמונות; נייר
אריזה; מכשירים לכריכת ספרים (ציוד משרדי); צרכי משרד,
למעט ריהוט; דיו סיני מוכן; חותמות (חותם); כלי כתיבה; גומי
[דבקים] למטרות מכשירי כתיבה או למשק בית; כלי ציור;
חומרי ציור; מכונות כתיבה [חשמליות או שאינן חשמליות];

חומרי הוראה, למעט מכשירים; מודלים של אדריכלים; מחרוזות
תפילה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road  , Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China

Identification No.: 68117

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

GREE

Application Date 26/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210007 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 37331/07/2009



Advertising services for others, namely, preparing 
and placing advertisements for others in a variety of 
media (from newspaper to radio to internet or all  
possibilities); import-export agencies; promoting the 
sale of electric appliances for others by a variety of 
means (from awarding purchase points to distributing 
printed material to distributing gifts to holding sales 
specials, such as buy one get four, or all possibilities) 
and conducting direct sales for others; computer 
databases (systemization of information into -); 
preparation and/or co-ordination of bids on behalf of 
others in tender processes; commercial professional 
advisory services; business consultancy 
(professional -); management (advisory services for 
business -); marketing analysis for others; 
management consultancy (personnel -); accounting; 
commercial and industrial management assistance; 
audit; all included in class 35.

שירותי פרסום עבור אחרים, דהיינו, הכנה ומיקום מודעות עבור
אחרים במגוון של מדיה (מעיתון עד רדיו עד אינטרנט או כל
אפשרויות); סוכנויות ייבוא-ייצוא; קידום מכירה של מתקנים
חשמליים עבור אחרים על-ידי מגוון של אמצעים (מהענקת

נקודות רכישה עד חלוקת חומר מודפס עד חלוקת מתנות עד
לעריכת מבצעי מכירות, כגון קנה אחד קבל ארבע, או כל

אפשרויות) וניהול מכירות ישירות עבור אחרים; בסיסי נתונים
של מחשב (הפיכת מידע לשיטתי והכנסתו ל-); הכנה ו/או תאום
של הצעות מחיר מטעם אחרים בתהליכי מכרז; שירותי יעץ
מקצועיים מסחריים; יעוץ עסקי (מקצועי -); ניהול (שירותי יעץ
לעסקים - ); ניתוח שיווק עבור אחרים; יעוץ בניהול (סגל -);
חשבונאות; סיוע בניהול מסחרי ותעשייתי; בקורת ספרי

חשבונות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road  , Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China

Identification No.: 68117

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

GREE

Application Date 26/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210008 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 37431/07/2009



Air conditioning apparatus installation and repair; 
upholstering; heating equipment installation and 
repair; machinery installation, maintenance and 
repair; electric appliances installation and repair; 
freezing equipment installation and repair;  computer 
hardware installation, maintenance and repair; office 
machines and equipment  installation, maintenance 
and repair; interference suppression in electrical 
apparatus; cleaning of clothing; all included in class 
37.

התקנה ותיקון של מכשירי מיזוג אוויר; ריפוד; התקנה ותיקון
של ציוד לחימום; התקנה, תחזוקה ותיקון של מכונות; התקנה
ותיקון של מתקנים חשמליים; התקנה ותיקון של ציוד הקפאה;
התקנה, תחזוקה ותיקון של חמרת מחשב; התקנה, תחזוקה
ותיקון של מכונות וציוד משרדי; דיכוי הפרעות במכשירים

חשמליים; ניקוי הלבשה; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road  , Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China

Identification No.: 68117

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

GREE

Application Date 26/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210009 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 37531/07/2009



U.S.A. , 21/11/2007 ארה"ב , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

Financial services, namely, foreign currency trading 
and exchange; all included in class 36.

שירותים פיננסים, דהיינו, סחר וחליפין של מטבע חוץ; הנכללים
כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Interbank FX, LLC

Address: 3165 East Millrock Drive  , Salt Lake City, Utah, 
84121, U.S.A.

Identification No.: 68143

(Utah Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

IBFX

Application Date 01/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210128 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 37631/07/2009



U.S.A. , 27/03/2008 ארה"ב , 27/03/2008

Priority Date דין קדימה

Financial services, namely, foreign currency trading 
and exchange; all included in class 36.

שירותים פיננסים, דהיינו, סחר וחליפין של מטבע חוץ; הנכללים
כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Interbank FX, LLC

Address: 3165 East Millrock Drive  , Salt Lake City, Utah, 
84121, U.S.A.

Identification No.: 68143

(Utah Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

Application Date 01/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210132 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 37731/07/2009



Electric motors; industrial robots; injection molding 
machines; electric discharge machines; machining 
centers, all included in class 7.

רכבים אלקטרוניים; רובוטים תעשייתים; מכונות לעיצוב
בהזרקה; מכונות טעינה אלקטרוניות; מרכזי ייצור מכני; הכל

כלול בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FANUC LTD.

Address: Yamanashi, Japan

Identification No.: 38762

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

FANUC

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210138 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 37831/07/2009



Programmable controllers; laser oscillators; computer 
software, all included in class 9.

שלטי תכנות; אוסילטור לייזר; תוכנות מחשב, הכל כלול בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FANUC LTD.

Address: Yamanashi, Japan

Identification No.: 38762

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

FANUC

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210139 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 37931/07/2009



Machinery installation; repair or maintenance of 
numerical control machine tools; repair or 
maintenance of electric motors; repair or 
maintenance of injection molding machines; repair or 
maintenance of laser oscillators; repair or 
maintenance of industrial robots, all included in class 
37.

התקנות מכניות; תיקון או תחזוקה של  כלי מכונת בקרה
ספרתית; שלטים מספריים; תיקון או תחזוקה של רכבים
אלקטרוניים; תיקון או תחזוקה של מכונות עיצוב בהזרקה;
תיקון או תחזוקה לאוסילטור לייזר; תיקון או תחזוקה של

רובוטים תעשייתים, הכל כלול בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FANUC LTD.

Address: Yamanashi, Japan

Identification No.: 38762

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

FANUC

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210140 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 38031/07/2009



Design, development and maintenance of programs 
for numerical controllers and programmable 
controllers, all included in class 42.

עיצוב, פיתוח ותחזוקה של תוכניות לשלטים מספריים ושלטי
תכנות, הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FANUC LTD.

Address: Yamanashi, Japan

Identification No.: 38762

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

FANUC

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210141 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 38131/07/2009



All kinds of popcorn and popcorn products, including 
popped popcorn, microwave popcorn, flavored 
popcorn, unpopped (processed) popcorn, popcorn 
seasonings; popcorn cakes; snack mix consisting 
primarily of popcorn, pretzels and/or nuts; ready-to-
eat popcorn products; all included in class 30.

כל סוגי הפופקורן ומוצרי פופקורן, הכוללים פופקורן מוכן,
פופקורן למיקרוגל, פופקורן בטעמים, גרעיני פופקורן (מעובד),
תבלינים לפופקורן; עוגות פופקורן; חטיפי תערובת המכילים
בעיקר פופקורן, כעכים ו/או אגוזים; מוצרי פופקורן מוכנים

לאכילה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Leiman-Schlussel Ltd. שם: ליימן שליסל בע"מ

Address: 5 Poleg Str., Yavne, 81223, Israel כתובת : פולג 5, יבנה, 81223, ישראל

Identification No.: 510571508מספר זיהוי: 510571508

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

הוטפופ

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210142 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 38231/07/2009



U.S.A. , 09/10/2007 ארה"ב , 09/10/2007

Priority Date דין קדימה

Medical devices for transoral gastric stapling; 
included in class 10.

מתקנם רפואיים עבור חיבור קבתי מעבר לפה; הכלולים בסוג
.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SATIETY, INC.

Address: Palo Alto, California, U.S.A.

Identification No.: 68144

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

TOGA

Application Date 30/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210133 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 38331/07/2009



Electronic starters; ignition devices for lamps; all 
included in class 9.

משנקים אלקטרוניים; מתקי הצתה עבור מנורות; כולם כלולים
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELTAM EIN HASHOFET שם: אלתם עין השופט

Address: Kibbutz Ein Hashofet, Israel כתובת : קיבוץ עין השופט, ישראל

Identification No.: 550001374מספר זיהוי: 550001374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

EHIDMidNight

Application Date 30/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210145 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 38431/07/2009



Clothing, footwer, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MANA AVRAHAM שם: מנע אברהם

Address: 4 Hakishon Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב הקישון 4  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 71486047מספר זיהוי: 71486047

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshorny & Co., Adv.

Address: 41 Shaul Hamelech St. Hadar Dafna Blvd., Tel 
Aviv, Israel

שם: טשורני ושות', עו"ד

כתובת : רח' שאול המלך 41 בית הדר דפנה, תל אביב, ישראל

Application Date 30/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210146 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 38531/07/2009



Photographs, printing blocks, printed matter, books, 
pictures, posters, calendars, signs, catalogues, 
advertising products; all included in class 16.

צילומים, גלופות, דברי דפוס,  ספרים, תמונות, פוסטרים,
לוחות שנה, שילוט, קטלוגים, מוצרי פרסום; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KLIX.CO.IL שם: קליקס.סיאו.אייאל בע"מ

Address: Nachshonim, Israel כתובת : נחשונים, ישראל

Identification No.: 513567693מספר זיהוי: 513567693

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gibor, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim Street, Tel Aviv, P.O.B 
57472, 61573, Israel

שם: גבור, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.57472, 61573,
ישראל

LUPALOOK

לופהלוק

Application Date 30/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210147 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 38631/07/2009



Simulations and producing services on demand of 
books, pictures, posters, calendars, signs, 
catalogues, advertising products, clothing, fashion 
accessories and personal belongings; and services 
of Internet pictures archive; all included in class 42.

שירותי הדמיה והפקה על פי דרישה של ספרים,
תמונות,פוסטרים, לוחות שנה, שילוט, קטלוגים, מוצרי פרסום,
ביגוד, אביזרי אופנה וחפצים אישיים; וכן שירותים של ארכיון

תמונות באינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KLIX.CO.IL שם: קליקס.סיאו.אייאל בע"מ

Address: Nachshonim, Israel כתובת : נחשונים, ישראל

Identification No.: 513567693מספר זיהוי: 513567693

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gibor, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim Street, Tel Aviv, P.O.B 
57472, 61573, Israel

שם: גבור, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.57472, 61573,
ישראל

LUPALOOK

לופהלוק

Application Date 30/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210150 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 38731/07/2009



Water supply system, included in class 11. התקן לאספקת מים, הנכלל בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TRAITLE HANDASA CHIMIT LTD. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: Petah Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 510431372מספר זיהוי: 510431372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benjamin Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: בנימין לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41  , תל אביב, 65201, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words עמודות מים נטולי מלחים, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים עמודות מים
נטולי מלחים, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 31/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210157 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 38831/07/2009



Cleaning cloths; Cloths for wiping dust; Dusting or 
cleaning cloths; Mops; Wiping Cloths, namely, 
chamois; Wiping Cloths, namely, shammies; all 
included in class 21.

מטליות לנקיון; מטליות לניקוי אבק; מטליות לאבק ולנקיון;
סחבות; מטליות ניגוב, דהיינו, שמואה;  מטליות ניגוב, דהיינו,

שמאיס ;כולם נכללים בסוג  21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Square One Entertainment, Inc.

Address: 1680 Michigan Avenue  , Miami Beach, Florida, 
33139, U.S.A.

Identification No.: 68158

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., Jerusalem, P.O.B 45087, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ירושלים, ת.ד.45087, 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

SHAMWOW

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210184 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 38931/07/2009



Clothing, footwear, headgear; all included in class 25. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם לסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Carlsberg Breweries A/S

Address: Ny Carlsberg Vej 100  ,  Copenhagen V, 1760, 
Denmark

Identification No.: 58717

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

GREENFEST

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210188 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 39031/07/2009



Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך; אספקת הדרכה; בידור; פעילויות ספורט ותרבות;
הנכללים כולם לסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Carlsberg Breweries A/S

Address: Ny Carlsberg Vej 100  ,  Copenhagen V, 1760, 
Denmark

Identification No.: 58717

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

GREENFEST

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210189 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 39131/07/2009



Feedwater regulators for use by livestock; all 
included in class 11.

וסתי מי הזנה לשימוש על ידי חיות משק; הנכללים כולם בסוג
.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110  , Maassluis, 3147, The 
Netherlands

Identification No.: 68167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

ORBITER

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210230 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 39231/07/2009



Machines for automatic supply of fodder and fodder 
concentrates; all included in class 7.

מכונות לאספקה אוטומטית של מספוא וריכוזי מספוא; הנכללים
כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110  , Maassluis, 3147, The 
Netherlands

Identification No.: 68167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

COSMIX

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210231 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 39331/07/2009



Rubber stable floors; rubber flooring systems (floors 
not of metal), also for use in stables and other 
livestock facilities; all included in class 19.

רצפות ארווה מגומי; מערכות ריצפה מגומי (רצפות שאינן
ממתכת), גם לשימוש באורוות ומתקני חיות משק אחרים;

הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110  , Maassluis, 3147, The 
Netherlands

Identification No.: 68167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

COMPEDES

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210232 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 39431/07/2009



Carpets, rugs, mats, rubber stable mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing 
floors; rubber or synthetic nonskid mats for use in 
stables and other livestock facilities; all included in 
class 27.

שטיחים, מרבדים, מחצלות, מחצלות וחומר למחצלות מגומי
לאורוות, לינוליאום וחומרים אחרים לכיסוי רצפות קיימות;

מחצלות סינטטיים או מגומי מונעות החלקה לשימוש באורוות
ומתקני חיות משק אחרים; הנכללים כולם בסוג  27.

Class: 27 סוג: 27

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110  , Maassluis, 3147, The 
Netherlands

Identification No.: 68167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

COMPEDES

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210233 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 39531/07/2009



י' אב תשס"ט - 39631/07/2009



Measuring, regulating, monitoring and controlling 
apparatus and instruments to be used in connection 
with agricultural machines, cleaning machines, robots 
and systems for removing, moving and refreshing 
straw, sawdust and/or other ground covering material 
for cattle housing floors, power-driven or robotized 
manure scrapers and manure scraping installations; 
electric equipment and devices for rinsing, washing 
and cleaning to be used for the cleaning of stables, 
stable floors or cattle surfaces, parts of the 
aforementioned goods; parts of the aforementioned 
goods not included in other classes; electronic 
equipment and programmes for processing and/or 
storing and/or presenting data to be used in 
connection with agricultural machines, cleaning 
machines, robots and systems for removing, moving 
and refreshing straw, sawdust and/or other ground 
covering material for cattle housing floors, power-
driven or robotized manure scrapers and manure 
scraping installations; electric equipment and devices 
for rinsing, washing and cleaning to be used for the 
cleaning of stables, stable floors or cattle surfaces, 
parts of the aforementioned goods not included in 
other classes; all included in class 9.

מכשירי וכלי מדידה, ויסות, השגחה ופיקוח לשימוש בקשר
למכונות חקלאיות, מכונות ניקיון, רובוטים ומערכות להסרה,
הזזה ורענון קש, נסורת, ו\או חומרי כיסוי אדמה אחרים

לרצפות של אחסון בקר; מגרדי דשן המונעים על ידי כוח או של
ידי רובוט וכלי גירוד דשן, ציוד והתקנים חשמליים לשטיפה,
רחיצה וניקיון לשימוש לניקוי אורוות, רצפות ארווה או משטחי
בקר, חלקים של הסחורות הנזכרות לעיל; חלקים של הסחורות
הנזכרות לעיל שאינם נכללים בסוגים אחרים; ציוד ותוכנות
אלקטרוניות לעיבוד ו\או אחסון ו\או הצגת נתונים לשימוש
בקשר למכונות חקלאיות, מכונות ניקיון, רובוטים ומערכות

להסרה, הזזה ורענון קש, נסורת ו\או חומרי כיסוי אדמה אחרים
לרצפות של אחסון בקר, מגרדי דשן המונעים על ידי כוח או של
ידי רובוט והתקני גירוד דשן, ציוד והתקנים חשמליים לשטיפה,
רחיצה וניקיון לשימוש בניקיון של אורוות, רצפות ארווה או
משטחי בקר, חלקים של הסחורות הנזכרות לעיל שאינם

נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110  , Maassluis, 3147, The 
Netherlands

Identification No.: 68167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

DISCOVERY

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210235 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 39731/07/2009



Metal building materials, transportable buildings of 
metal; stable boxes and cubicles for cattle; sheds, 
stable partitionings and transportable stables as well 
as their parts, namely fences, tubes, reverse clamps 
and fixing devices; all made of metal; all included in 
class 6.

חומרי בנייה ממתכת, בניינים  נישאים ממתכת; תיבות ארווה
ותאים לבקר; רפתות, מחיצות ארווה ואורוות נישאות כמו גם
חלקיהם, דהיינו גדרות, צינורות, מלחציים מהופכים וכלי תיקון;

כולם עשויים ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lely Patent N.V.

Address: Weverskade 110  , Maassluis, 3147, The 
Netherlands

Identification No.: 68167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

COMMODUS

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210236 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 39831/07/2009



Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים; תיבות ותיקי נסיעה;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים רתמות ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Giochi Preziosi S.p.A.

Address: Via Gioberti 1  , Milano, 20123, Italy

Identification No.: 68164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210240 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 39931/07/2009



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: Giochi Preziosi S.p.A.

Address: Via Gioberti 1  , Milano, 20123, Italy

Identification No.: 68164

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210241 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 40031/07/2009



Electronic starters; exchangers for monitoring and 
controlling electronic starters; ignition devices for 
lamps; all included in class 9.

משנקים אלקטרוניים; מרכזיות לשליטה ובקרה של משנקים
אלקטרוניים; מתקני הצתה עבור מנורות; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELTAM EIN HASHOFET שם: אלתם עין השופט

Address: Kibbutz Ein Hashofet, Israel כתובת : קיבוץ עין השופט, ישראל

Identification No.: 550001374מספר זיהוי: 550001374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

EHIDPLC

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210244 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 40131/07/2009



שירותים רפואיים.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: קופת חולים מאוחדת

כתובת : רחוב אבן גבירול 124  , תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 68168

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Giora - Leviad - Dahan, Adv.

Address: 90 Hahasmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 20286, 
61202, Israel

שם: גיורא - לויעד - דהן, עו"ד

כתובת : רח' החשמונאים 90, תל אביב, ת.ד.20286, 61202,
ישראל

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210262 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 40231/07/2009



Alcoholic beverages; wine; sparkling wine; all goods 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים; יין; יין תוסס; כל הסחורות נכללות בסוג
.33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Vicente Gandia Pla, S.A.

Address: Chiva-Valencia, Spain

Identification No.: 57307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, Tel Aviv, P.O.B 6451, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, תל אביב, ת.ד.6451, 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

VICENTE GANDIA

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210270 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 40331/07/2009



knives and hand tools; all goods included in class 8. סכינים וכלים ידניים; כל הסחורות נכללות בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Leatherman Tool Group, Inc.

Address: Portland, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 18450

(Oregon Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, Tel Aviv, P.O.B 6451, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, תל אביב, ת.ד.6451, 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

EXPANSE

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210273 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 40431/07/2009



Australia , 10/12/2007 אוסטרליה , 10/12/2007

Priority Date דין קדימה

Business management, administration, business and 
product consulting services and business advisory 
services in connection with the research 
development and design of products and branding 
and packaging for those products; procuring the 
manufacture, distribution, wholesale and retail sale of 
products; all included in class 35.

ניהול עסקים, אדמיניסטרציה, שירותי תמיכה ושירותי ייעוץ
בקשר למחקר, פיתוח ועיצוב מוצרים, ומיתוג ואריזה עבור

מוצרים אלה; תיווך הייצור, הפצה, מכירה סיטונאית וקמעונאית
של המוצרים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IDEATREE PTY LTD.

Address: South Yarra, Australia

Identification No.: 68170

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ 4, תל אביב, 64238,
ישראל

IDEATREE

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210274 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 40531/07/2009



Australia , 10/12/2007 אוסטרליה , 10/12/2007

Priority Date דין קדימה

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; all included in 
class 42.

שירותי טכנולוגיה ומחקר וכן מחקר ותכנון בנוגע לנ"ל; ניתוח
תעשייתי ושירותי מחקר; תכנון ופיתוח של חומרה ותוכנת

מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IDEATREE PTY LTD.

Address: South Yarra, Australia

Identification No.: 68170

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ 4, תל אביב, 64238,
ישראל

IDEATREE

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210275 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 40631/07/2009



A ssytem to revove hair or hairs by transmitting 
ultrasound energy through the hair; included in class 
10.

מערכת להסרת שיער על ידי החדרת גל אולטרה סאונד דרך
השערה; הנכללת בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: APPLISONIX LTD. שם: אפליסוניקס בע"מ

Address: 3 Pekeris St.  , Rehovot, 76702, Israel כתובת : רח' פקריס 3  , רחובות, 76702, ישראל

Identification No.: 513487629מספר זיהוי: 513487629

SELECTIF

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210295 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 40731/07/2009



U.S.A. , 27/03/2008 ארה"ב , 27/03/2008

Priority Date דין קדימה

Sunglasses; all included in class 9. משקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Polliwalks, Inc.

Address: 864 Bridgeport Avenue, Shelton, Connecticut, 
06484, U.S.A.

Identification No.: 70517

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 1 Azrieli Center, 41th Floor, Tel Aviv-Yafo, 
67021, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, בניין עגול, קומה 41, תל אביב-יפו,
67021, ישראל

POLLIWALKS

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210300 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 40831/07/2009



U.S.A. , 27/03/2008 ארה"ב , 27/03/2008

Priority Date דין קדימה

Backpacks; all included in class 18. תרמילים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Polliwalks, Inc.

Address: 864 Bridgeport Avenue, Shelton, Connecticut, 
06484, U.S.A.

Identification No.: 70517

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 1 Azrieli Center, 41th Floor, Tel Aviv-Yafo, 
67021, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, בניין עגול, קומה 41, תל אביב-יפו,
67021, ישראל

POLLIWALKS

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210301 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 40931/07/2009



U.S.A. , 03/10/2007 ארה"ב , 03/10/2007

Priority Date דין קדימה

Footwear; boots; coats; gloves; hats; jackets; 
mittens; pajamas; sandals; shoes; slippers; socks; 
sweat shirts; T-shirts; all included in class25.

הנעלה; מגפיים; מעילים; כפפות; כובעים; ג'קטים; כסיות;
פיג'מות; סנדלים; נעליים; נעלי בית; גרביים; סווטשירטים;

חולצות טי; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Polliwalks, Inc.

Address: 864 Bridgeport Avenue, Shelton, Connecticut, 
06484, U.S.A.

Identification No.: 70517

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 1 Azrieli Center, 41th Floor, Tel Aviv-Yafo, 
67021, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, בניין עגול, קומה 41, תל אביב-יפו,
67021, ישראל

POLLIWALKS

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210302 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 41031/07/2009



Dietary supplements; meal replacement drinks and 
powders; dietary supplement drinks; meal 
replacement shakes; vitamin enhanced drinks; meal 
replacement bars; included in class 29.

תוספים דיאטתיים; משקאות ואבקות כתחליפי ארוחות;
משקאות כתוספים דיאטתיים; שייקים כתחליפי ארוחות;
משקאות המועשרים בויטמינים; חטיפים כתחליפי ארוחות;

הנכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street  , Provo, Utah, U.S.A.

Identification No.: 61359

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, 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 הסחורות/השירותים או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NU SKIN

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210317 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 41131/07/2009



Non-alcoholic drinks, including fruit juices, fiber 
drinks, and nutrient-enriched juice; included in class 
32.

משקאות לא אלכוהוליים, כולל מיצי פירות, משקאות סיבים,
ומיץ מועשר בחומרים מזינים; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street  , Provo, Utah, U.S.A.

Identification No.: 61359

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, 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 הסחורות/השירותים או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NU SKIN

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210318 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 41231/07/2009



Gemstones; cut diamond; rough diamond; included in 
class 14.

אבני חן; יהלומים חתוכים; יהלומים  גולמים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Diamond Laboratories DMCC

Address: Sheikh Zayed Rd.  , Jebel Ali Dubai, United 
Arab Emirates

Identification No.: 68186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IDL

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210320 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 41331/07/2009



U.S.A. , 16/11/2007 ארה"ב , 16/11/2007

Priority Date דין קדימה

Calcium carbonate used as an additive in nonwoven 
and continuous fiber plastic products, all included in 
class 1.

קלציום קרבונט לשימוש כתוסף במוצרי סיבים פלסטיים
מתמשכים שאינם שזורים, הכל כלול בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Imerys Pigments, Inc.

Address: Roswell, Georgia, U.S.A.

Identification No.: 68188

(Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

FIBERLINK

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210324 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 41431/07/2009



Cosmetics; toiletry products; beauty and skin care 
preparations; included in class 3.

קוסמטיקה; מוצרי טואלטיקה; תכשירים לטיפוח היופי והעור;
הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sara Luzon שם: שרה לוזון

Address: 16 Jabotinski Str  , Rishon Lezion, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 51134013מספר זיהוי: 51134013

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

SARA LUZON

שרה לוזון

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210325 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 41531/07/2009



Edible oils, mayonnaise and margarine; all included 
in class 29.

שמני מאכל, מיונז ומרגרינה; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shemen Industries Ltd. שם: שמן תעשיות בע"מ

Address: 2 Emanuel Tovim St.  , Haifa, 32235, Israel כתובת : עמנואל טובים 2  , חיפה, 32235, ישראל

Identification No.: 520023474מספר זיהוי: 520023474

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

Address: Crystal Building, 8th Floor 12 Hachilazon St., 
Ramat Gan, 52522, Israel

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

כתובת : בית הקריסטל, קומה 8 רח' החילזון 12, רמת גן,
52522, ישראל

PROLIO

פרוליו

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210326 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 41631/07/2009



Light bulbs; electric lamps; lamps; discharge tubes, 
electric, for lighting; light diffusers; lighting apparatus 
and installations; projector lamps; flares; ultraviolet 
ray lamps, not for medical purposes; luminous tubes 
for lighting; street lamps; fluorescent lamp tubes; 
lights for vehicles; light bulbs for directional signals 
for vehicles; vehicle head lights; all included in class 
11.

נורות; מנורות חשמליות; מנורות; מוטות פריקה חשמליים
לתאורה ; מפזר אור; מתקני תאורה; מנורות למקרנים; נורים;
מנורות אולטרא-סגול, לא לשימוש רפואי; מוטות תאורה ;

מנורות רחוב; פלורוסנטים; מנורות לרכבים; נורות לפנסי איתות
ברכבים; פנסים לרכב; כולם נכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., 
LTD

Address: China

Identification No.: 68193

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

Address: B.S.R. Building 2 Ben Gurion Street, Ramat 
Gan, 52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדלי בסר רחוב בן גוריון 2, רמת גן, 52573, ישראל

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FSL

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210330 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 41731/07/2009



Machines and machine tools; electrically operated 
commercial, domestic, household and industrial 
apparatus, instruments and machines for abrading, 
cleaning, polishing, scrubbing, sweeping and waxing 
floors and other surfaces; vacuum cleaning 
apparatus, instruments and machines; apparatus, 
instruments and machines for cleaning carpets; 
instruments and machines for vacuum cleaning 
carpets and rugs; apparatus, instruments and 
machines for washing laundry; ironing machines; 
washing machines; dryers; dishwashers; waste 
compactors and disposal apparatus, instruments and 
machines; compressors; sewing machines; fruit 
squeezers; slicing machines; mixers; emulsors; 
blending machines; machines for squeezing and 
grinding food; coffee grinders; filters, brushes, 
cleaning heads and pads (machinery components); 
electric motors; brushes for electric motors; pumps 
and valves, being parts and accessories of the 
aforesaid; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות; מכשירים,כלים ומכונות המופעלים באופן
חשמלי לשימוש מסחרי, ביתי, משק ביתי ותעשייתי לשפשוף,
ניקוי, מירוק, קרצוף, טאטוא והברקה בשעווה של רצפות
ומשטחים אחרים; מכשירים, כלים ומכונות שואבי אבק;

מכשירים, כלים ומכונות לניקוי שטיחים; כלים ומכונות שאיבת
אבק לניקוי שטיחים ומרבדים; מכשירים, כלים ומכונות לשטיפת

כביסה; מכונות גיהוץ; מכונות כביסה; מיבשים; מדיחים;
מכשירים, כלים ומכונות דוחסות ומסלקות אשפה; מדחסים;
מכונות תפירה; סוחטי פירות; מכונות פריסה; מיקסרים;
מתחלבים; מכונות ערבוב; מכונות לסחיטת וטחינת אוכל;

מטחנות קפה; מסננים, מברשות, ראשי ניקוי ופדים (מרכיבי
מכונות); מנועים חשמליים; מברשות למנועים חשמליים;

משאבות ושסתומים, המהווים חלקים ואביזרים של הנזכרים
לעיל; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CANDY S.P.A.

Address: Monza, Italy

Identification No.: 2357

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

GIAS

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210334 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 41831/07/2009



Apparatus, instruments, machines and installations 
for cooking, refrigerating, heating, cooling, steam 
generating; apparatus, instruments and installations 
for drying; refrigerated cabinets; ventilating and air-
conditioning apparatus, instruments and installations; 
gas and electric stoves and ovens; water cooler; 
microwave ovens; electrically driven barbecue units 
for electric stoves; humidifiers; grill for barbecue, 
hairdryers, ventilators hoods; heated plates; electric 
coffee machines; electric blankets not for medical 
use; apparatus for lighting, water supply and sanitary 
purposes; parts and accessories for all goods 
mentioned in this class; all included in class 11.

מכשירים, כלים, מכונות והתקנים לבישול, קירור, חימום, צינון,
יצירת קיטור; מכשירים, כלים, והתקנים לייבוש; ארונות
מקוררים; מכשירי, כלי, והתקני אוורור ומיזוג-אויר; כיריים
ותנורים של גז וחשמל; מצנן מים; תנורי מיקרוגל; יחידות
ברביקיו המופעלות ע"י חשמל לתנורים חשמליים; מכשירי
הגברה לחות; גריל לברביקיו, מייבשי שיער, מכסי אוורור;
פלטות מחוממות; מכונות קפה חשמליות; שמיכות חשמליות
שאינן לשימוש רפואי; מכשירים למטרת הארה, אספקת מים
ולמטרות סניטאריות; חלקים ואביזרים לכול הסחורות הנזכרות

בסוג זה; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CANDY S.P.A.

Address: Monza, Italy

Identification No.: 2357

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

GIAS

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210335 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 41931/07/2009



Footwear, included in Class 25. הנעלה, הנכללת בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services 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, Tel Aviv, P.O.B 1426, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, תל אביב-יפו, ת.ד.1426, ישראל

PUNKROSE

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210341 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 42031/07/2009



Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, all included in class 34.

סיגריות, טבק, מוצרי טבק, מצתים, גפרורים, אביזרי עישון,
הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ardath Tobacco Company Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 37

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

EPSILON 5

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210342 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 42131/07/2009



Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, all included in class 34.

סיגריות, טבק, מוצרי טבק, מצתים, גפרורים, אביזרי עישון,
הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ardath Tobacco Company Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 37

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

MANDARIN PEARL

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210343 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 42231/07/2009



Non-medicated skin care preparations, namely 
creams, lotions, gels, toners, cleansers, serums, 
facial masks, acne treatment, exfoliants for skin; 
cosmetics, namely eye shadow, eye pencils, face 
powder, blush, lipstick, lip liner, liquid foundation, and 
concealor; oral hygiene products suitable for human 
use, including specifically an anti-plaque mouthwash, 
anti-plaque breath spray and anti-plaque toothpaste; 
included in class 3.

תכשירים לא תרופתיים לטיפוח העור, דהיינו קרמים, תחליבים,
ג'לים, טונרים, חומרי ניקוי, סרומים, מסכות פנים, חומרים
לטיפול באקנה, חומרי קילוף לעור; תמרוקים, דהיינו צללית
לעין, עפרונות לעיניים, פודרה לפנים, סומק, שפתון, תוחם
לשפתיים, חומר-בסיס נוזלי, וקונסילר; מוצרי הגיינה לפה

המותאמים לשימוש בני אדם, כולל במיוחד מי פה נגד פלאק,
תרסיס פה נגד פלאק ומשחת שיניים נגד פלאק; הנכללים בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street  , Provo, Utah, U.S.A.

Identification No.: 61359

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, 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

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210346 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 42331/07/2009



Dietary supplements, meal replacement drinks and 
powders, dietary supplement drinks, meal 
replacement shakes, vitamin enhanced drinks, meal 
replacement bars; included in class 29.

תוספים דיאטתיים, משקאות ואבקות כתחליפי ארוחות,
משקאות כתוספים דיאטתיים, שייקים כתחליפי ארוחות,
משקאות המועשרים בויטמינים, חטיפים כתחליפי ארוחות;

הנכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street  , Provo, Utah, U.S.A.

Identification No.: 61359

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, 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

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210347 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 42431/07/2009



Non-alcoholic drinks, namely, fruit juices, fiber drinks, 
nutrient enriched juice; included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, דהיינו מיצי פירות, משקאות סיבים,
מיץ מועשר בחומרים מזינים; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street  , Provo, Utah, U.S.A.

Identification No.: 61359

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, 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

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210348 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 42531/07/2009



Planning, supervision and evaluation of weight 
management programs; included in class 44.

תיכנון, פיקוח והערכה של תוכניות לניהול משקל; הנכללים
בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street  , Provo, Utah, U.S.A.

Identification No.: 61359

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, 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

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210349 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 42631/07/2009



Towels; face towels; hand-towels; handkerchiefs of 
towel cloth; Japanese cotton towels (Tenugui); 
Sheets of textile; futons and quilts; quilt covers; 
unfitted futon covers not of paper; bed covers; bed 
linen; bed clothes; bedspreads; pillowcases; 
blankets; bed blankets; covers for cushions; furniture 
coverings of textile; tapestry of textile; curtains of 
textiles; table runners; table cloths (not of paper); 
tablemats (not of paper); table linen (not of paper); 
table napkins of textile; all included in class 24.

מגבות; מגבות פנים; מגבות ידיים; ממחטאות מבד מגבת;
מגבות כותנה יפניות (טנוגוי); סדינים  מבד; פוטונים וכסתות;
ציפות לשמיכות פוך; כיסוי פוטון לא-מותאם  (לא מנייר); כיסויי
מיטה; מצעים; כלי מיטה; כסת; ציפות לכרים; שמיכות; שמיכות
מיטה; ציפות לכריות; כיסויי ריהוט מבד; טפטים מבד; וילונות
מטקסטיל; מפות נוי לשלחן; מפות שלחן (לא מנייר); מפות

שלחן אישיות (לא מנייר); לבני שלחן (לא מנייר); מפיוני שלחן
מבד ; כולם נכללים בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PRAIRIEDOG CO., LTD

Address: Senba Osen Bldg. 7F  , Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka-fu, Japan

Identification No.: 68194

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., Jerusalem, P.O.B 45087, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ירושלים, ת.ד.45087, 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

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210350 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 42731/07/2009



Personal care products, cosmetics, lotions, creams, 
makeup, toiletries; fragrances, perfumes and 
essential oils for personal use; bath powder, non-
medicated foot powder and body powder; all included 
in class 3.

מוצרי טיפול אישי, קוסמטיקה, תחליבים, קרמים, מייק אפ,
טואלטיקה; ניחוחות, בשמים ושמנים אתריים לשימוש אישי;
אבקת אמבט, אבקת כף רגל שאינה תרופתית ואבקת גוף;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway  , Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210373 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 42831/07/2009



Clothing, including lingerie, loungewear, sportswear, 
tops, pants, slacks, skirts, sweaters, underwear, t-
shirts, hosiery, sleepwear, jackets, shoes; all 
included in class 25.

הלבשה, כולל  לבני נשים,  בגדי נוחות, בגדי ספורט, עליוניות,
מכנסיים, מכנסי גברים, חצאיות, סווטצ'רים, הלבשה תחתונה,
חולצות טי, גרביים והלבשה תחתונה, בגדי שינה, ז'קטים,

נעליים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway  , Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210374 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 42931/07/2009



Retail store services and mail order retail services for 
personal care products, clothing, undergarments, 
toys, bedding and towels; internet retail services for 
personal care products, clothing, undergarments, 
toys, bedding and towels; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית ושירותי קמעונאות להזמנות בדואר
למוצרי טיפול אישי, הלבשה, בגדים תחתונים, צעצועים, מצעים

ומגבות; שירותי קמעונאות באינטרנט למוצרי טיפול אישי,
הלבשה, בגדים תחתונים, צעצועים, מצעים ומגבות; הנכללים

כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway  , Reynoldsburg, Ohio, 
43068, U.S.A.

Identification No.: 63000

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210375 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 43031/07/2009



Aperitifs; anisette (liqueur) kirsch; vodka; digesters 
(liqueurs and spirits); cocktails; anise (liqueur); 
curacao; liqueurs; alcoholic beverages, except beer; 
spirits (beverages); hydromel (mead) peppermint 
liqueurs; bitters; all included in class 33.

אפרטיפים; תמד שבת (ליקר); קירש; וודקה; משקאות עיכול
( ליקרים וספירטים); משקאות קוקטייל; שבת (ליקר); קורסאו;

ליקרים; משקאות אלכוהוליים, למעט בירה; ספירטים
(משקאות); מי דבש (תמד); ליקרי מנתה; משקאות ביטר; כולם

כלולים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu "VL Enterprises"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 54130

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210387 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 43131/07/2009



Aperitifs; anisette (liqueur) kirsch; vodka; digesters 
(liqueurs and spirits); cocktails; anise (liqueur); 
curacao; liqueurs; alcoholic beverages, except beer; 
spirits (beverages); hydromel (mead) peppermint 
liqueurs; bitters; all included in class 33.

אפרטיפים; תמד שבת (ליקר); קירש; וודקה; משקאות עיכול
( ליקרים וספירטים); משקאות קוקטייל; שבת (ליקר); קורסאו;

ליקרים; משקאות אלכוהוליים, למעט בירה; ספירטים
(משקאות); מי דבש (תמד); ליקרי מנתה; משקאות ביטר; כולם

כלולים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu "VL Enterprises"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 54130

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210388 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 43231/07/2009



Chemicals included in class 1; hydrogenated 
polyisobutene; all included in class 1.

כימיקלים הכלולים בסוג 1; פוליאיסובוטאן מימני; כולם הכלולים
בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOF CORPORATION

Address: Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 40848

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

PARLEAM

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210389 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 43331/07/2009



Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; applied impact and fragmentation protective 
coatings for industrial, commercial, military and 
consumer use on a wide variety of product 
substrates; all included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול
עץ; חמרי גוון; קובעי צבע; שרפים טבעיים גלמיים; מתכות
בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטנים, מדפיסים

ואומנים; יישומי דחיסת וחלוקת ציפויי הגנה לשימוש תעשייתי,
מסחרי, צבאי וצרכני על מגוון רחב של שכבות מוצר; כולם

כלולים בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LINE-X FRANCHISE DEVELOPMENT 
CORPORATION

Address: Santa Ana, California, U.S.A.

Identification No.: 68210

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

PAXCON

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210390 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 43431/07/2009



Protective coatings services, namely application of 
impact and fragmentation protective coatings for 
industrial, commercial, military and consumer use on 
a wide variety of product substrates; all included in 
class 40.

שירותי ציפויי הגנה, דהיינו ישום של דחיסת וחלוקת ציפויי
הגנה עבור שימוש תעשייתי, מסחרי, צבאי וצרכני על מגוון רחב

שכבות מוצר; כולם כלולים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LINE-X FRANCHISE DEVELOPMENT 
CORPORATION

Address: Santa Ana, California, U.S.A.

Identification No.: 68210

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

PAXCON

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210391 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 43531/07/2009



Parts of a dialyzer, namely a hollow fiber membrane; 
medical instruments and apparatus, namely dialyzer; 
all included in class 10.

חלקי מכשיר דיאליזה, דהיינו סיב ממבראנה חלול; התקנים
ומכשירים רפואיים, דהיינו מכשיר דיאליזה; הנכללים כולם בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NIPRO CORPORATION

Address: Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka, Japan

Identification No.: 51242

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

POLYNEPHRON

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210404 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 43631/07/2009



U.S.A. , 17/10/2007 ארה"ב , 17/10/2007

Priority Date דין קדימה

Boots; footwear; sandals; shoes; slippers; all 
included in class 25.

מגפיים; הנעלה; סנדלים; נעליים; נעלי בית; הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Polliwalks, Inc.

Address: 864 Bridgeport Avenue, Shelton, Connecticut, 
06484, U.S.A.

Identification No.: 70517

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Plinner & Co., Law Office

Address: 1 Azrieli Center, 41th Floor, Tel Aviv-Yafo, 
67021, Israel

שם: פלינר ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, בניין עגול, קומה 41, תל אביב-יפו,
67021, ישראל

FOOTPRINTER BOTTOM

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210409 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 43731/07/2009



Germany , 18/10/2007 גרמניה , 18/10/2007

Priority Date דין קדימה

Electric hair clippers; included in class 8. מכונת גילוח חשמלית לשיער; הנכללים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wella Aktiengesellschaft

Address: Darmstadt, Germany

Identification No.: 1286

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

CARVIS

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210419 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 43831/07/2009



Hand tools, in particular saws, tracing needles, 
planes, scrapers, spatulas, blades; cutlery, cutting 
instruments, apparatus and tools, in particular with 
removable blades; all included in class 8.

כלי עבודה ידניים, במיוחד מסורים, מחטי סימון, מקצועות,
מגרדות, מריות, להבים; סכו"ם, מכשירי, מתקני וכלי חיתוך,
במיוחד עם להבים הניתנים להסרה; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MARTOR KG

Address: Heider Hof 60  , Solingen, 42653, Germany

Identification No.: 68202

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

MARTOR

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210420 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 43931/07/2009



Hair care products, non-medicated skin care 
products, cosmetics, perfumery, fragrances, essential 
oils, personal soaps, dentifrices; all included in class 
3.

מוצרי טיפוח שיער, מוצרי טיפוח עור שאינם תרופתיים,
קוסמטיקה, תמרוקים, ניחוחות, שמנים אתריים, סבונים
אישיים, תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ojon Corporation

Address: 767 Fifth Avenue  , New York, New York, 
10153, U.S.A.

Identification No.: 68131

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210424 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 44031/07/2009



Switzerland , 12/10/2007 שוויץ , 12/10/2007

Priority Date דין קדימה

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, all included in class 34.

סיגריות, טבק, מוצרי טבק, מצתים, גפרורים, אביזרי עישון,
הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 1307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

Diner en Ville

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210425 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 44131/07/2009



Switzerland , 12/10/2007 שוויץ , 12/10/2007

Priority Date דין קדימה

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, all included in class 34.

סיגריות, טבק, מוצרי טבק, מצתים, גפרורים, אביזרי עישון,
הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 1307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

Terrasse au Soleil

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210426 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 44231/07/2009



Hair preparations for caring, cleaning, dyeing, tinting, 
bleaching, styling, fixing and perming; hair lotions; all 
included in class 3.

תכשירי שיער לטיפוח, ניקוי, צביעה, גוונים, הבהרה, עיצוב,
קיבוע וסלסול תמידי; תחליבים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Henkel  AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67  , Dusseldorf, 40589, 
Germany

Identification No.: 7745

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

PURIQUE

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210431 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 44331/07/2009



Products for improving the quality of bakery products, 
namely baking and binding agents, pre-mixes in 
powder form and in the form of paste; flour and 
preparations made form cereals; pastry and 
confectionery; mixes for pastry; ices; treacle; yeast, 
yeast powder; mixes and binding agents for ices; 
baking powder; fondant; aromatic substances for 
food purposes; flavour enhancers and flavourings for 
domestic use; powders for bavarois, mousses, 
puddings and desserts; custard cream and pastry 
cream; egg-custard, almond paste; icings, glazes and 
gelling products for pastry; cocoa and chocolate as 
well as chocolate decorations, sauces and 
couvertures; sauces; fruit sauces; all included in 
class 30.

מוצרים שמטרתם שיפור האיכות של מוצרי אפיה, דהיינו חומרי
אפיה וקשירה, תערובות מוכנות מראש בצורת אבקה ובצורת
ממרח; קמח וחומרי הכנה עשויים מדגנים; דברי מאפים

וממתקים; תערובות למאפים; גלידות; נופת; שמרים, אבקת
שמרים; תערובות וחומרי קשירה לגלידות; אבקת אפיה; פונדן;

חומרי ריח לאכילה; מגבירי טעם ותבלינים לשימוש ביתי;
אבקות לקרמים, מוסים, רפרפות וקינוחים; קרם רפרפת וקרם
עוגה; רפרפת ביצים, ממרח שקדים; מוצרי ציפוי, זיגוג וג'לי
למאפים ; קקאו ושוקולד וגם קישוטי שוקולד, רטבים וציפויים
משוקולד; רטבים; רטבים מפרות; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unifine F&Bi B.V.

Address: Gijzenveld 6  , Breda, 4817, The Netherlands

Identification No.: 68207

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BELNAP

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210436 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 44431/07/2009



Products for improving the quality of bakery products, 
namely baking and binding agents, pre-mixes in 
powder form and in the form of paste; flour and 
preparations made form cereals; pastry and 
confectionery; mixes for pastry; ices; treacle; yeast, 
yeast powder; mixes and binding agents for ices; 
baking powder; fondant; aromatic substances for 
food purposes; flavour enhancers and flavourings for 
domestic use; powders for bavarois, mousses, 
puddings and desserts; custard cream and pastry 
cream; egg-custard, almond paste; icings, glazes and 
gelling products for pastry; cocoa and chocolate as 
well as chocolate decorations, sauces and 
couvertures; sauces; fruit sauces; all included in 
class 30.

מוצרים שמטרתם שיפור האיכות של מוצרי אפיה, דהיינו חומרי
אפיה וקשירה, תערובות מוכנות מראש בצורת אבקה ובצורת
ממרח; קמח וחומרי הכנה עשויים מדגנים; דברי מאפים

וממתקים; תערובות למאפים; גלידות; נופת; שמרים, אבקת
שמרים; תערובות וחומרי קשירה לגלידות; אבקת אפיה; פונדן;

חומרי ריח לאכילה; מגבירי טעם ותבלינים לשימוש ביתי;
אבקות לקרמים, מוסים, רפרפות וקינוחים; קרם רפרפת וקרם
עוגה; רפרפת ביצים, ממרח שקדים; מוצרי ציפוי, זיגוג וג'לי
למאפים ; קקאו ושוקולד וגם קישוטי שוקולד, רטבים וציפויים
משוקולד; רטבים; רטבים מפרות; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unifine F&Bi B.V.

Address: Gijzenveld 6  , Breda, 4817, The Netherlands

Identification No.: 68207

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAN FELIPE

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210437 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 44531/07/2009



Cooling towers; industrial air cleaners; cable 
pressurization units, comprised primarily of air dryers, 
compressors, central office manifolds, distribution 
manifolds, meters and pipe feed access panels, and 
air pipe connectors sold as a unit for use in forcing 
dry air into cables in order to protect the cables from 
water damage; electric dehydrators for continuous 
drying and removal of moisture from compressed air; 
air dryer monitoring and control systems; heat 
exchangers not being parts of machines; sterilizers 
for use in animal lab industry; refrigerated air dryers 
for removing contaminants from compressed air and 
gases; switching valves for desiccant air dryers; 
electric heat-treating furnaces and ovens;  
dehydrators for continuous drying and removal of 
moisture from compressed air; crystal growing 
furnaces; fluid handling equipment for plumbing use, 
namely, fluid control valves; all included in class 11.

מגדלי קירור; מנקי אויר תעשייתיים; יחידות כבלי ויסות לחץ,
המכילות בעיקר מייבשי אויר, מדחסים, סעפות משרד מרכזיות,
סעפות הפצה, פאנלי גישה להזנת מדדים וצינורות, ומחברי
צינור אויר שנמכר כיחידה לשימוש בדחיקת אויר יבש לתוך
כבלים כדי להגן על הכבלים כנגד נזק ממים; נוטלי מים

חשמליים ליבוש והסרה רצופה של לחות מאויר דחוס; מערכות
השגחה ופיקוח למייבש אויר; ממירי חום שאינם חלקים של
מכונות; מחטאים לשימוש בתעשיית מעבדות לחיות; מייבשי
אויר מקוררים להסרת מזהמים מאויר וגז דחוס; מפסקי

שסתומים למייבשי אויר סופגי לחות; כבשנים ותנורים חשמליים
מטפלי-חום; נוטלי מים לייבוש והסרה רצופה של לחות מאויר
דחוס; כבשנים לגידול קריסטלים; ציוד טיפול נוזלים לשימוש
שרברבות, דהיינו, שסתומי פיקוח נוזלים; הנכללים כולם לסוג

.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SPX CORPORATION

Address: Ballantyne Corporate Place  , Charlotte, North 
Carolina, 28277, U.S.A.

Identification No.: 4548

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

SPX

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210438 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 44631/07/2009



Products for improving the quality of bakery products, 
namely baking and binding agents, pre-mixes in 
powder form and in the form of paste; flour and 
preparations made form cereals; pastry and 
confectionery; mixes for pastry; ices; treacle; yeast, 
yeast powder; mixes and binding agents for ices; 
baking powder; fondant; aromatic substances for 
food purposes; flavour enhancers and flavourings for 
domestic use; powders for bavarois, mousses, 
puddings and desserts; custard cream and pastry 
cream; egg-custard, almond paste; icings, glazes and 
gelling products for pastry; cocoa and chocolate as 
well as chocolate decorations, sauces and 
couvertures; sauces; fruit sauces; all  included in 
class 30.

מוצרים שמטרתם שיפור האיכות של מוצרי אפיה, דהיינו חומרי
אפיה וקשירה, תערובות מוכנות מראש בצורת אבקה ובצורת
ממרח; קמח וחומרי הכנה עשויים מדגנים; דברי מאפים

וממתקים; תערובות למאפים; גלידות; נופת; שמרים, אבקת
שמרים; תערובות וחומרי קשירה לגלידות; אבקת אפיה; פונדן;

חומרי ריח לאכילה; מגבירי טעם ותבלינים לשימוש ביתי;
אבקות לקרמים, מוסים, רפרפות וקינוחים; קרם רפרפת וקרם
עוגה; רפרפת ביצים, ממרח שקדים; מוצרי ציפוי, זיגוג וג'לי
למאפים ; קקאו ושוקולד וגם קישוטי שוקולד, רטבים וציפויים
משוקולד; רטבים; רטבים מפרות; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unifine F&Bi B.V.

Address: Gijzenveld 6  , Breda, 4817, The Netherlands

Identification No.: 68207

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DECORGEL

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210439 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 44731/07/2009



Products for improving the quality of bakery products, 
namely baking and binding agents, pre-mixes in 
powder form and in the form of paste; flour and 
preparations made form cereals; pastry and 
confectionery; mixes for pastry; ices; treacle; yeast, 
yeast powder; mixes and binding agents for ices; 
baking powder; fondant; aromatic substances for 
food purposes; flavour enhancers and flavourings for 
domestic use; powders for bavarois, mousses, 
puddings and desserts; custard cream and pastry 
cream; egg-custard, almond paste; icings, glazes and 
gelling products for pastry; cocoa and chocolate as 
well as chocolate decorations, sauces and 
couvertures; sauces; fruit sauces; all  included in 
class 30.

מוצרים שמטרתם שיפור האיכות של מוצרי אפיה, דהיינו חומרי
אפיה וקשירה, תערובות מוכנות מראש בצורת אבקה ובצורת
ממרח; קמח וחומרי הכנה עשויים מדגנים; דברי מאפים

וממתקים; תערובות למאפים; גלידות; נופת; שמרים, אבקת
שמרים; תערובות וחומרי קשירה לגלידות; אבקת אפיה; פונדן;

חומרי ריח לאכילה; מגבירי טעם ותבלינים לשימוש ביתי;
אבקות לקרמים, מוסים, רפרפות וקינוחים; קרם רפרפת וקרם
עוגה; רפרפת ביצים, ממרח שקדים; מוצרי ציפוי, זיגוג וג'לי
למאפים ; קקאו ושוקולד וגם קישוטי שוקולד, רטבים וציפויים
משוקולד; רטבים; רטבים מפרות; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unifine F&Bi B.V.

Address: Gijzenveld 6  , Breda, 4817, The Netherlands

Identification No.: 68207

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUCREA

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210440 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 44831/07/2009



Products for improving the quality of bakery products, 
namely baking and binding agents, pre-mixes in 
powder form and in the form of paste; flour and 
preparations made form cereals; pastry and 
confectionery; mixes for pastry; ices; treacle; yeast, 
yeast powder; mixes and binding agents for ices; 
baking powder; fondant; aromatic substances for 
food purposes; flavour enhancers and flavourings for 
domestic use; powders for bavarois, mousses, 
puddings and desserts; custard cream and pastry 
cream; egg-custard, almond paste; icings, glazes and 
gelling products for pastry; cocoa and chocolate as 
well as chocolate decorations, sauces and 
couvertures; sauces; fruit sauces; all included in 
class 30.

מוצרים שמטרתם שיפור האיכות של מוצרי אפיה, דהיינו חומרי
אפיה וקשירה, תערובות מוכנות מראש בצורת אבקה ובצורת
ממרח; קמח וחומרי הכנה עשויים מדגנים; דברי מאפים

וממתקים; תערובות למאפים; גלידות; נופת; שמרים, אבקת
שמרים; תערובות וחומרי קשירה לגלידות; אבקת אפיה; פונדן;

חומרי ריח לאכילה; מגבירי טעם ותבלינים לשימוש ביתי;
אבקות לקרמים, מוסים, רפרפות וקינוחים; קרם רפרפת וקרם
עוגה; רפרפת ביצים, ממרח שקדים; מוצרי ציפוי, זיגוג וג'לי
למאפים ; קקאו ושוקולד וגם קישוטי שוקולד, רטבים וציפויים
משוקולד; רטבים; רטבים מפרות; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unifine F&Bi B.V.

Address: Gijzenveld 6  , Breda, 4817, The Netherlands

Identification No.: 68207

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FRUIBEL

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210441 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 44931/07/2009



Preserved, dried, cooked and candied fruits and 
vegetables; jellies, jams, stewed fruit; fruit fillings and 
fruit preparations, fruit pastes; finishing jellies and 
glazes on basis of fruit; eggs and egg products; milk 
and dairy products; edible oils and fats; cream, 
cream powder, whipping cream, whipped cream; all 
included in class 29.

ירקות ופירות משומרים, מיובשים מבושלים ומסוכרים; ריבות,
מרקחות, לפתנים; מילויים והכנות עשויים מפירות, ממרחי
פירות; ג'לי וזיגוגים לכיסוי על בסיס של פרות; ביצים ומוצרי
ביצה; חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; שמנת, אבקת
שמנת, שמנת לקציפה, קצפת; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unifine F&Bi B.V.

Address: Gijzenveld 6  , Breda, 4817, The Netherlands

Identification No.: 68207

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FRUIBEL

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210442 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 45031/07/2009



Preserved, dried, cooked and candied fruits and 
vegetables; jellies, jams, stewed fruit; fruit fillings and 
fruit preparations, fruit pastes; finishing jellies and 
glazes on basis of fruit; eggs and egg products; milk 
and dairy products; edible oils and fats; cream, 
cream powder, whipping cream, whipped cream; all 
included in class 29.

ירקות ופירות משומרים, מיובשים מבושלים ומסוכרים; ריבות,
מרקחות, לפתנים; מילויים והכנות עשויים מפירות, ממרחי
פירות; ג'לי וזיגוגים לכיסוי על בסיס של פרות; ביצים ומוצרי
ביצה; חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; שמנת, אבקת
שמנת, שמנת לקציפה, קצפת; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unifine F&Bi B.V.

Address: Gijzenveld 6  , Breda, 4817, The Netherlands

Identification No.: 68207

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUCREA

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210443 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 45131/07/2009



Guns, in particular hunting and sport guns; all 
included in class 13.

רובים, במיוחד רובי ציד ורובי ספורט; הנכללים כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CESKA ZBROJOVKA, A.S.

Address: Uhersky Brod, Czech Republic

Identification No.: 53446

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210444 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 45231/07/2009



Hand guns, in particular hunting and sport guns, 
pistols, air guns, air pistols; parts, accessories and 
spare parts for  aforesaid guns; all  included in class 
13.

אקדחי יד, במיוחד אקדחי ציד וספורט, אקדחים, רובי אוויר,
אקדחי אוויר, חלקים וחלקי חילוף לאקדחים הנ"ל; הנכללים

כולם בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CESKA ZBROJOVKA, A.S.

Address: Uhersky Brod, Czech Republic

Identification No.: 53446

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210445 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 45331/07/2009



Inorganic fullerene-like nanospheres and nanotubes 
used as solid lubricants and as agents to reduce 
friction, wear and temperature rise in contacting parts 
and used as lubricant additives in oils and greases, 
and dry lubricant powder and lubricant coatings; all 
included in class 4.

ננוכדוריות וננוצינורות דומים לפולארנים אי אורגניים שנעשה
בהם שימוש כחומרי סיכה מוצקים וכגורם להקטנת חיכוך,

שחיקה ועליה בטמפרטורה בחלקים שבאים במגע האחד עם
השני ושנעשה בהם שימוש כתוסף לחומרי סיכה בשמנים

ומשחות סיכה, ואבקת סיכה יבשה וציפוי סיכה; הנכללים כולם
בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: APNANO MATERIALS INC.

Address: New York, NY, U.S.A.

Identification No.: 68208

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NANOLUB

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210449 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 45431/07/2009



Navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers); vehicle radios; video recorders; radar 
apparatus; cabinets for loudspeakers; camcorders; 
remote control apparatus; amusement apparatus 
adapted for use with television receivers only; aerials; 
anti-interference devices (electricity); radiothelephony 
sets; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; compact disc players; television 
apparatus; automatic indicators of low pressure in 
vehicle tires; steering apparatus, automatic, for 
vehicles; video screens; theft prevention installations, 
electric; parking meters; self-regulating fuel pumps; 
all included in class 9.

מערכת ניווט לכלי רכב, מכשירי רדיו לרכב, מכשירי וידיאו,
התקני ראדאר, ארונות לרמקולים, מצלמות וידיאו ומכשירי
הקלטה המשולבים ביחידה נישאת אחת, התקני שלט רחוק,
התקני בידור המותאמים לשימוש במשדרי טלוויזיה, אנטנות,
מכשירי מניעת הפרעות חשמל, מערכות רדיו-טלפון, התקנים
אלקטרו-דינמיים לשליטה מרחוק על אותות, נגני קומפקט-

דיסק, מערכות טלוויזיה, מכשור אוטומטי המצביע על לחץ נמוך
בצמיגי כלי רכב, התקן היגוי אוטומטי לכלי רכב, מסכי וידיאו,
התקנים חשמליים למניעת גניבה, מדי חניה, משאבות דלק עם

ויסות עצמי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Foshan Sanshui Coagent Electronic Science & 
Technology Co., Ltd.

Address: Foshan, Guangdong, China

Identification No.: 68209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210450 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 45531/07/2009



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, shaving 
preparations; toilet waters; bluing for laundry, starch 
for laundry purposes; color-brightening chemicals for 
household purposes (laundry); cotton sticks for 
cosmetics purposes; beauty masks; sun-tanning 
preparations (cosmetics);  cosmetic preparations for 
skin care; hair colorants and dyes; shoe polish and 
cream; waxes; shampoos; cosmetic kits; depilatory 
preparations; make-up removing preparations; 
deodorants for personal use; lipsticks; cosmetic 
pencils;  hair spray; nail varnish; lacquer-removing 
preparations; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; after-shave lotions; lotions for cosmetic 
purposes; make-up preparations; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; stain removers; preparations for 
perfuming linen; nail-care preparations; cobbler's 
wax; shoe creams; bleaching preparations 
(decolorants) for cosmetic purposes; preparations for 
cosmetic purposes; extracts of flowers (perfumes); 
incense; scented wood; decorative transfers for 
cosmetic purposes; false eyelashes; false nails; 
pumice stone; potpourris (fragrances); cosmetic 
preparations for slimming purposes; cosmetic 
preparations for baths; hair waving preparations; 
laundry preparations; toiletries; mouth care 
preparations not for medical purposes; bath salts not 
for medical  purposes; sanitary preparations which 
are for toilet purposes; oils for toilet purposes; 
sunscreen preparations; eau de cologne; deodorant 
soap; talcum powder for toilet use; abrasives; 
moustache wax; eyebrow cosmetics; wax (depilatory
-); cleaning chalk; shampoos for pets; cosmetics for 
animals; creams (cosmetic-); cakes of toilet soap; 
soap for foot perspiration; detergents other than for 
use in manufacturing operations and for medical 
purposes; cleansing milk for toilet purposes; laundry 
preparations; dry-cleaning preparations; 
scentedwater; eyelashes (cosmetic preparation for- ); 
make-up powder; adhesives for affixing false hair; 
fabric softeners for laundry use; color-removing 
preparations; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי,
צחצוח, מריקה ושיפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים,
מוצרי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; תכשירים לניקוי שיניים,

תכשירי גילוח; מי טואלט; כחלי כביסה, עמילן לכביסה; חומרים
לשמירה על הברק והצבע (כביסה); צמרונים לשימוש קוסמטי;
מסיכות יופי; תכשירי שיזוף (קוסמטי); תכשירים קוסמטיים
להגנת העור; צובעני שיער ומסירי צבע ; משחות נעליים;
שעווה; שמפו; ערכות קוסמטיקה; תכשירי הסרת שיער;

תכשירים להסרת איפור; דאודורנטים לשימוש אישי, שפתונים;
עפרונות קוסמטיים; תרסיסים לשיער; לק לציפורניים; תכשירים
להסרת לק; ממחטות חד פעמיות הכוללות תחליבים קוסמטיים;
תרחיצי אפרטשייב; תרחיצים לשימוש קוסמטי; תכשירי איפור;
וזלין לשימוש קוסמטי; מסירי כתמים; תכשירים קוסמטיים
לבישום בדים; מוצרים לטיפול ציפורניים; שעווה לסנדלר;

משחות נעליים; תכשירי הלבנה (מסירי צבע) לשימוש קוסמטי;
תכשירי לשימוש קוסמטי; תמציות פרחים (בשמים); קטורת; עץ

מבושם; קישוטים לשימוש קוסמטי; ריסים מלאכותיים
וציפורניים מלאכותיות; אבנים להסרת עור קשה; תערובת פרחי
ניחוח מיובשים (ריחניים); תכשירים קוסמטיים למטרות הרזייה;

תכשירי טיפוח לאמבט; תכשירים לתילתול שיער; תכשירי
רחצה; תמרוקים; מוצרים פה שאינם רפואיים; מלחי אמבט
שאינם רפואיים; תכשירים היגייניים (לצרכי טיפוח); שמנים
למטרות טיפוח; תכשירי הגנה משמש; מי קולון; סבוני

דאודורנט; טלק לצרכי טיפוח; חומרי קרצוף; שעווה לשפם;
קוסמטיקה לגבות; שעווה (הסרת שיער-); גיר לנקיון; שמפו
לבעלי חיים; קוסמטיקה לבעלי חיים; משחות (קוסמטיות-);
סבונים (מוצקים); סבון לכף רגל נגד זיעה; חומרי ניקוי שאינם
לשימוש בייצור או שימוש רפואי; חלב פנים לצרכי טיפוח;

תכשירי כביסה; תכשירים לניקוי יבש; מים מבושמים; ריסים
(מוצרים קוסמטיים ל-); פודרה לאיפור; חמרים מדביקים לשיער
מלאכותי; מרככים לשימוש בכביסה; חומרים להסרת צבע;
מגבונים המוספגים עם חומרי נקיון. כולם הכלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

PULL BY PULL & BEAR

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210452 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 45631/07/2009



Owners

Name: INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.)

Address: Avenida de la Diputacion Edificio Inditex, 
Arteixo (A. Coruna), 15142, Spain

Identification No.: 19457

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street  , Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21  , ירושלים, 92387, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' אב תשס"ט - 45731/07/2009



Dietetic preparations, nutritional supplements, in 
particular dietetic margarine for medical use; all 
included in class 5.

תכשירים דיאטטיים, תוספי תזונה, בעיקר מרגרינה דיאטטית
לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Wirral, Merseyside, United Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

Application Date 11/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210470 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 45831/07/2009



Sausages, pate and meat spreads; margarine, butter, 
cooking and frying fat; cheese and cheese products, 
cheese curd; milk and milk products, skimmed milk, 
milk made from soya; milk based beverages, milk 
based beverages also containing fruit juice; yoghurt 
based beverages, yoghurt based beverages also 
containing fruit juice; dairy products, yoghurt, cream, 
artificial cream and cheese; eggs; jams, jellies; 
powdered egg; edible oils and fats; all included in 
class 29.

נקניקים, פטה וממרחי בשר; מרגרינה, חמאה, שומן לבישול
ולטיגון; גבינה ומוצרי גבינה, קום גבינה; חלב ומוצרי חלב, חלב
דל שומן, חלב העשוי מסויה; משקאות המבוססים על חלב,

משקאות המבוססים על חלב המכילים גם מיץ פירות; משקאות
המבוססים על יוגורט, משקאות המבוססים על יוגורט המכילים

גם מיץ פירות; מוצרי חלב, יוגורט, שמנת, שמנת וגבינה
מלאכותיות; ביצים; ריבות, מקפאים; אבקת ביצה; שמנים

ושומנים אכילים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Wirral, Merseyside, United Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

Application Date 11/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210471 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 45931/07/2009



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, biscuits; pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar; soya sauce; salad dressings; 
mayonnaise; sauces (condiments); spices; ice; all 
included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי;
קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, ביסקוויטים; דברי מאפה
וממתקים, גלידות; דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח,
חרדל; חומץ; רוטב סויה; רטבים לסלט; מיונז; רטבים (נותני

טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Wirral, Merseyside, United Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

Application Date 11/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210472 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 46031/07/2009



Non-alcoholic beverages; all included in class 32. משקאות לא אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Wirral, Merseyside, United Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

Application Date 11/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210473 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 46131/07/2009



Dietetic preparations, nutritional supplements, in 
particular dietetic margarine for medical use; all 
included in class 5.

תכשירים דיאטטיים, תוספי תזונה, בעיקר מרגרינה דיאטטית
לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Wirral, Merseyside, United Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

Application Date 11/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210474 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 46231/07/2009



Gin; included in class 33. ג'ין; הנכלל בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GILBERT & JOHN GREENALL LIMITED

Address: Warrington, United Kingdom

Identification No.: 41538

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 Floor, 
Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

BERKELEY SQUARE

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210478 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 46331/07/2009



Carbonated Soft Drinks; all included in class 32. משקאות קלים מוגזים; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

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, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210479 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 46431/07/2009



Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; preparations for seed treatment; all included 
in class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות; תכשירים
לטיפול בזרעים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

קרוזר

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210482 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 46531/07/2009



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי 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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

קרוזר

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210483 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 46631/07/2009



Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; preparations for seed treatment; all included 
in class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות; תכשירים
לטיפול בזרעים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

סלסט

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210484 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 46731/07/2009



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי 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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

סלסט

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210485 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 46831/07/2009



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי 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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

רידומיל

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210487 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 46931/07/2009



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Limited

Address: Guildford, Surrey, United Kingdom

Identification No.: 50385

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

עמיסטר

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210488 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 47031/07/2009



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים,
קוטלי חרקים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Limited

Address: Guildford, Surrey, United Kingdom

Identification No.: 50385

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

רגלון

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210489 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 47131/07/2009



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי 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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

סקור

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210490 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 47231/07/2009



Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; all included in class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בחקלאות, בגננות וביערנות;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

סקווסטרן

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210491 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 47331/07/2009



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי 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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

סקווסטרן

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210492 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 47431/07/2009



U.S.A. , 25/03/2008 ארה"ב , 25/03/2008

Priority Date דין קדימה

Computer hardware and software programs for 
graphics; driver and operating systems hardware and 
software; computer hardware and software 
development tools; and user's guide/instruction 
manuals sold as a unit, all included in class 9.

חומרת מחשב ותוכניות תוכנה עבור גרפיקה; חומרה ותוכנת
מנהל התקן ומערכות הפעלה; כלי פיתוח לחומרה ותוכנת
מחשב; וספרי הדרכה/הוראות למשתמש הנמכרים כיחידה,

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, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

ADRENO

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210494 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 47531/07/2009



U.S.A. , 10/03/2008 ארה"ב , 10/03/2008

Priority Date דין קדימה

Clothing for men, women, and children, namely 
skirts, dresses, pants, jeans, belts, jackets, vests, 
sweaters, aprons, jumpers; footwear including boots, 
and dress shoes, caps/hats of all kinds, coats of all 
kinds, dungarees/jeans, ear muffs, footwear, gloves, 
ski-gloves, golf shirts, golf shoes, gowns, gym suits, 
hosiery, leg warmers, leggings, leotards, mittens, 
moccasins, muffs (ear and hand), neck bands, 
neckties, overalls, overshoes, pajamas, panties, 
pants of all kinds, pantsuits, rainwear, robes, rubbers, 
sandals, scarves, shirts of all kinds, including polo 
shirts, sport shirts, sweat shirts, night shirts, 
undershirts, Bermuda shorts, boxer shorts, sweat 
shorts, skiwear, skirts, slacks, sleepwear, sneakers, 
snow pants, snow suits, socks, suits, flight suits, play 
suits, ski suits, snow suits, sweat suits, vested suits, 
warm up suits, wet suits, sun visors, suspenders, 
sweaters (turtle neck and v-neck), T-shirts, tennis 
wear, tights, tops (halter, tank), tracksuits, 
underclothing (underwear), uniforms, vests, foul 
weather gear Women's clothing, namely, jackets, 
blouses, skirts, coats, sweaters, Intimate apparel, 
namely underwear, bras, panties, camisoles, slips, 
chemises, bodysuits, teddies, bustiers, corsets, and 
sleepwear, namely gowns, pajamas, robes, lounge 
pants, tops; swimwear; all included in class 25.

ביגוד לגברים, נשים, וילדים, היינו, חצאיות, שמלות, מכנסיים,
ג'ינסים, חגורות, ג'קטים, ווסטים, סודרים, סינרים, אפודות;
הנעלה, כולל מגפיים, נעליים מחויטות, כובעים/קסקטים מכל

הסוגים, מעילים מכל הסוגים, סרבלים מבד דנים כחול
(dungarees)/ג'ינס, מחממי אזניים, הנעלה, כפפות, כפפות
סקי, חולצות גולף, נעלי גולף, חלוקי-שמלה (gowns), חליפות
ספורט, גרביים ולבנים (hosiery), מחממי רגליים, חותלות,
בגדי גוף, כפפות, מוקסינים, חממיות (muffs)  (לאזניים

ולידיים), רצועות לצוואר, עניבות-צוואר, סרבלים, ערדליים,
פיג'מות, תחתונים, מכנסיים מכל הסוגים, חליפות-מכנסיים,
,(rubbers) לבוש להגנה מגשם, חלוקים, מגפיים חסיני מים
סנדלים, צעיפים, חולצות מכל הסוגים, כולל חולצות פולו,

חולצות ספורט, חולצות-מיזע, חולצות ללילה, חולצות ללבישה
מתחת לבגדים (undershirts), מכנסי ברמודה, מכנסי בוקסר,
מכנסי-מיזע, לבוש לסקי, חצאיות, מכנסיים (slacks), לבוש
לשינה, נעלי התעמלות, מכנסי שלג, חליפות שלג, גרביים,

חליפות, חליפות-טיסה, חליפות משחק, חליפות סקי, חליפות
שלג, חליפות-מיזע, חליפות-ווסט, חליפות חימום, חליפות מים,
סכי-שמש, כתפיות (suspenders), סוודרים (צווארון בסגנון

"גולף" וצווארון בצורת וי) (turtle neck and v-neck), חולצות-
(tops) טי, בגדי טניס, מכנסיים צמודים, חלקי-לבוש עליונים
(חולצות-קולר, חולצות ללא שרוולים), אימוניות, ביגוד תחתון
(לבוש תחתון), מדים, אפודות, לבוש לנשים למזג אוויר סגרירי,

היינו, ג'קטים, חולצות, חצאיות, מעילים, סוודרים, פריטים
אינטימיים, היינו, לבוש תחתון, חזיות, תחתונים, כותנות,
תחתוניות, כותנות-אישה (chemises), בגדי-גוף, כותנות
(teddies), מחטבים, מחוכים, וביגוד לשינה, היינו-חלוקי-
lounge) אישה, פיג'מות, חלוקים, חולצות ומכנסיים לבית
pants, tops); ביגוד לשחיה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew list of services/goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect it should be 
interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210496 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 47631/07/2009



Owners

Name: Nanette Lepore

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 61566

Name: Robert Savage

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 61567

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' אב תשס"ט - 47731/07/2009



Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; included in class 6.

מתכות פשוטות וסגסוגותיהן; חומרי בניה ממתכת; בתים ניידים
ממתכת; חומרים מתכתיים עבור פסי מסילות רכבת; כבלים
ותייל לא חשמליים העשויים ממתכת פשוטה; מוצרי ברזל,
פריטים קטנים של מוצרי מתכת; צינורות ואבובים ממתכת;

כספות; סחורות ממתכת פשוטה שאינן נכללת בסוגים אחרים;
עופרות מתכת; הנכללים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TENARIS CONNECTIONS BV

Address: Locatellikatde 1  , Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 68243

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

TENARIS

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210497 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 47831/07/2009



Computer software, namely operating system 
software, computer server software and computer 
network management software featuring private 
branch exchange (PBX) services, communication 
priority and call routing management services, instant 
messaging services, directory services, electronic 
mail services, scheduling services, information and 
task management services, document management 
and sharing services, data exchange services, 
mobile information access services and remote data 
management services; software for creating, editing 
and managing websites and intranet sites; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב, שהיא תוכנת מערכת הפעלה, תוכנת שרת
מחשב ותוכנת ניהול רשת מחשב המאופיינת בשירותי חילוף
שלוחות פרטיות (PBX),  עדיפות תקשורתית ושירותי ניהול

ניתוב שיחות, שירותי הודעות מיידיות, שירותי מרכזיה, שירותי
דואר אלקטרוני, שירותי קביעת לוחות זמנים, שירותי ניהול

מידע ומשימות, שירותי ניהול ושיתוף מסמכים, שירותי החלפת
נתונים, שירותי נגישות של מידע נייד ושירותי ניהול נתונים

מרחוק; תוכנה ליצירה, עריכה, וניהול אתרי אינטרנט
ואינטראנט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unison Technologies, LLC

Address: New York, NY, U.S.A.

Identification No.: 68245

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210501 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 47931/07/2009



Computer software, namely operating system 
software, computer server software and computer 
network management software featuring private 
branch exchange (PBX) services, communication 
priority and call routing management services, instant 
messaging services, directory services, electronic 
mail services, scheduling services, information and 
task management services, document management 
and sharing services, data exchange services, 
mobile information access services and remote data 
management services; software for creating, editing 
and managing websites and intranet sites; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב, שהיא תוכנת מערכת הפעלה, תוכנת שרת
מחשב ותוכנת ניהול רשת מחשב המאופיינת בשירותי חילוף
שלוחות פרטיות (PBX),  עדיפות תקשורתית ושירותי ניהול

ניתוב שיחות, שירותי הודעות מיידיות, שירותי מרכזיה, שירותי
דואר אלקטרוני, שירותי קביעת לוחות זמנים, שירותי ניהול

מידע ומשימות, שירותי ניהול ושיתוף מסמכים, שירותי החלפת
נתונים, שירותי נגישות של מידע נייד ושירותי ניהול נתונים

מרחוק; תוכנה ליצירה, עריכה, וניהול אתרי אינטרנט
ואינטראנט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unison Technologies, LLC

Address: New York, NY, U.S.A.

Identification No.: 68245

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

UNISON

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210503 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 48031/07/2009



Computer software, namely operating system 
software, computer server software and computer 
network management software featuring private 
branch exchange (PBX) services, communication 
priority and call routing management services, instant 
messaging services, directory services, electronic 
mail services, scheduling services, information and 
task management services, document management 
and sharing services, data exchange services, 
mobile information access services and remote data 
management services; software for creating, editing 
and managing websites and intranet sites; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב, שהיא תוכנת מערכת הפעלה, תוכנת שרת
מחשב ותוכנת ניהול רשת מחשב המאופיינת בשירותי חילוף
שלוחות פרטיות (PBX),  עדיפות תקשורתית ושירותי ניהול

ניתוב שיחות, שירותי הודעות מיידיות, שירותי מרכזיה, שירותי
דואר אלקטרוני, שירותי קביעת לוחות זמנים, שירותי ניהול

מידע ומשימות, שירותי ניהול ושיתוף מסמכים, שירותי החלפת
נתונים, שירותי נגישות של מידע נייד ושירותי ניהול נתונים

מרחוק; תוכנה ליצירה, עריכה, וניהול אתרי אינטרנט
ואינטראנט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unison Technologies, LLC

Address: New York, NY, U.S.A.

Identification No.: 68245

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210506 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 48131/07/2009



Vehicles and parts and accessories thereof; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

FLUENCE

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210509 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 48231/07/2009



U.S.A. , 29/10/2007 ארה"ב , 29/10/2007

Priority Date דין קדימה

Computer hardware and software for use in 
integrating databases, email, search engines, content 
management, knowledge management, and 
applications on a global computer network; computer 
software for use in enterprise application integration, 
namely, to enable secure delivery of information, 
data, software, and network services between 
disparate software applications and systems over 
computer networks; computer software and hardware 
for use in computer networking, namely, software 
and hardware for automating and coordinating 
business processes, assets and tasks; computer 
hardware and software for network monitoring and 
management, namely, for monitoring and 
management of distributed applications and 
information sources and for resolution of predefined 
conditions and events; database management 
software for general use; communications hardware 
and software for connecting computer network users 
and global computer networks; computer software for 
use in deploying and accessing interactive business 
services, namely, software for delivering and 
modifying business applications and services; 
computer software for use in development, 
customization, administration, and maintenance of 
web sites and portals; computer software for 
monitoring computer systems and networks; 
computer software for use in web services 
development, deployment and orchestration; 
computer utility software for performing computer 
maintenance work; computer software for use in 
developing and deploying other computer software; 
computer software that allows users to create, 
assemble, deploy, administer, monitor, execute, and 
manage website services, website service rules, 
and/or website service policies across 
heterogeneous and distributed environments; 
computer software for use in operating an in-memory 
data grid solution, including the dynamic partition of 
data; included in class 9.

חומרה ותוכנות מחשב לשימוש במאגרי מידע משולבים, דואר
אלקטרוני, מנועי חיפוש, ניהול תוכן, ניהול ידע, ואפליקציות
ברשת מחשב גלובלית; תוכנות מחשב לשימוש באפליקציה
מיזמית משולבת, דהיינו, לאפשר משלוח בטוח של מידע,

נתונים, תוכנות, ושירותי רשת בין יישומי תוכנה שונים ומערכות
על רשתות מחשב; תוכנות וחומרת מחשב לשימוש ברישות

מחשב, דהיינו, תוכנות וחומרה למיכון ותיאום תהליכים עסקיים,
נכסים ומשימות; חומרה ותוכנות מחשב לפיקוח וניהול רשת,
דהיינו, לפיקוח וניהול של יישומים מופצים ומקורות מידע

ובשביל פתרונות של תנאים ואירועים מוגדרים מראש; תוכנות
ניהול מאגר מידע לשימוש כללי; חומרה ותוכנות קומוניקאציה
לחיבור משתמשי רשת מחשב ורשתות מחשב גלובליות;

תוכנות מחשב לשימוש בפריסה ובשירותי גישה לשירותי עסק
אינטראקטיביים, דהיינו, תוכנות להספקת והתאמת יישומים
ושירותים עסקיים; תוכנות מחשב לשימוש בפיתוח, התאמה
אישית, אדמיניסטרציה, ותחזוקת אתרי אינטרנט ופורטלים;

תוכנות מחשב לפיקוח מערכות ורשתות מחשב; תוכנות מחשב
לשימוש בפיתוח, פריסה ואורקסטרציית שירותי רשת; תוכנות
עזר למחשב לביצוע עבודת תחזוקת מחשב; תוכנות מחשב

לשימוש בפיתוח ופריסת תוכנות מחשב אחרות; תוכנות מחשב
המאפשרות למשתמשים ליצור, להרכיב, לפרוס, לנהל, לפקח,
להוציא לפועל, ולנהל שירותי אתרי אינטרנט, חוקי שירותי אתרי
אינטרנט, ו/או מדיניות שירות אתרי אינטרנט על פני סביבות
הטרוגניות ומופצות; תוכנות מחשב לשימוש בהפעלת פתרון
רשת נתונים פנים-זכרונית, כולל החלוקה הדינמית של נתונים;

הנכללים 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 הטובין או חלק ממנו אינו ברור, או
חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACTIVESPACES

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210510 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 48331/07/2009



Owners

Name: TIBCO Software Inc.

Address: Palo Alto, California, U.S.A.

Identification No.: 54993

(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' אב תשס"ט - 48431/07/2009



U.S.A. , 29/10/2007 ארה"ב , 29/10/2007

Priority Date דין קדימה

Computer consulting services; installation, 
maintenance and updating of computer software; 
technical support services, namely, monitoring 
network systems, providing back-up computer 
programs and facilities, and troubleshooting of 
computer hardware and software problems; hosting 
the websites of others on a computer server for a 
global computer network; application service provider 
(ASP) featuring software in the field of enterprise 
application integration, business-to-business 
integration, process management, and web services 
software; included in class 42.

שירותי ייעוץ מחשב; התקנה, תחזוקה ועדכון של תוכנות
מחשב; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, פיקוח מערכות רשת,
הספקת תכניות מחשב ומתקנים מגובים, ופתרון בעיות של

בעיות תוכנה וחומרת מחשב; אירוח אתרי אינטרנט של אחרים
על שרת מחשב לרשת מחשב גלובלית; ספק שירות יישום
(ASP) הכוללת תוכנות בתחום של אפליקציה מיזמית
משולבת, אינטגרציית עסק לעסק, ניהול תהליך, ותוכנות

שירותי רשת; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TIBCO Software Inc.

Address: Palo Alto, California, U.S.A.

Identification No.: 54993

(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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הטובין או חלק ממנו אינו ברור, או
חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACTIVESPACES

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210511 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 48531/07/2009



Pharmaceutical preparations for treatent of eye 
diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפות במחלות עיניים; הנכללים כולם בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: UNIPHARM LTD. שם: אוניפארם בע"מ

Address: 145 Bialik Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב ביאליק 145  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 510457666מספר זיהוי: 510457666

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Unipharm Ltd.

Address: Legal Department, Tel Aviv, P.O.B 21429, 
Israel

שם: אוניפארם בע"מ

כתובת : מחלקת המשפטית, תל אביב, ת.ד.21429, ישראל

GLAUCOMB

גלאוקומב

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210519 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 48631/07/2009



Granola products including cereals, breakfast 
cereals, snacks, muelsi, cookies, snack bars, energy 
bars, sprinkles, cakes; all included in class 30.

מוצרי גרנולה, לרבות דגנים, דגני בוקר, חטיפים, מיזלי, עוגיות,
חטיפים אישיים, חטיפי אנרגיה, פירורי שוקולד, עוגות; הנכללים

כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NIVA SHAPIRA שם: ניבה שפירא

Address: 5 Kehilat Ziitimir Street  , Tel Aviv, 69405, Israel כתובת : רחוב קהילת זיטומיר 5  , תל אביב, 69405, ישראל

Identification No.: 1314327מספר זיהוי: 1314327

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

BRANOLA

ברנולה

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210534 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 48731/07/2009



Articles of clothing; included in class 25. הלבשה וביגוד; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Meital Akerman שם: מיטל אקרמן

Address: Eilat 45, Tel Aviv, Israel כתובת : אילת 45, תל אביב, ישראל

Identification No.: 027936863מספר זיהוי: 027936863

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Itai Barda, Adv.

Address: 4 Weissman St.  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: איתי ברדה, עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

ASH

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210535 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 48831/07/2009



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, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

KIPP

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210537 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 48931/07/2009



Milk and milk products, cheeses and cheese 
products; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב, גבינות ומוצרי גבינה; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tnuva Central Cooperative for the Marketing 
of Agricultural Produce in Israel Ltd.

שם: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל
בע"מ

Address: P.O.B 7007, Ramat Hasharon, 47100, Israel כתובת : ת.ד. 7007, רמת השרון, 47100, ישראל

Identification No.: 570000745מספר זיהוי: 570000745

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

עדי

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210543 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 49031/07/2009



Milk and milk products, cheeses and cheese 
products; all included in class 29.

חלב ומוצרי חלב, גבינות ומוצרי גבינה; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Tnuva Central Cooperative for the Marketing 
of Agricultural Produce in Israel Ltd.

שם: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל
בע"מ

Address: P.O.B 7007, Ramat Hasharon, 47100, Israel כתובת : ת.ד. 7007, רמת השרון, 47100, ישראל

Identification No.: 570000745מספר זיהוי: 570000745

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

גבע

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210544 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 49131/07/2009



Cosmetics; make-up and make-up removing 
products; sun block preparations, cosmetic suntan 
preparations; cosmetic after sun products; soaps; 
perfumery; essential oils; cosmetic preparations for 
skincare; anti-wrinkle cosmetics; cosmetic 
preparations for slimming purposes; depilatories; hair 
care preparations, cosmetic bath preparations; 
dentifrices; all included in class 3.

קוסמטיקה; איפור ומוצרי הסרת איפור; תכשירים חוסמי שמש,
תכשירים קוסמטיים לשיזוף; מוצרים קוסמטיים לאחר שיזוף;
סבונים; תמרוקים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה לטיפול
עור; קוסמטיקה נגד קמטים; תכשירי קוסמטיקה למטרות

הרזייה; מסירי שיער; תכשירים לטיפול שיער, תכשירי אמבט
קוסמטיים; תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם לסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE

Address: 64, rue Pierre Charron  , PARIS, 75008, France

Identification No.: 68254

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

COSMEKIT

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210545 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 49231/07/2009



Cosmetics; make-up and make-up removing 
products; sun block preparations, cosmetic suntan 
preparations; cosmetic after sun products; soaps; 
perfumery; essential oils; cosmetic preparations for 
skincare; anti-wrinkle cosmetics; cosmetic 
preparations for slimming purposes; depilatories; hair 
care preparations, cosmetic bath preparations; 
dentifrices; all included in class 3.

קוסמטיקה; איפור ומוצרי הסרת איפור; תכשירים חוסמי שמש,
תכשירים קוסמטיים לשיזוף; מוצרים קוסמטיים לאחר שיזוף;
סבונים; תמרוקים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה לטיפול
עור; קוסמטיקה נגד קמטים; תכשירי קוסמטיקה למטרות

הרזייה; מסירי שיער; תכשירים לטיפול שיער, תכשירי אמבט
קוסמטיים; תכשירים לניקוי שיניים; הנכללים כולם לסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE

Address: 64, rue Pierre Charron  , PARIS, 75008, France

Identification No.: 68254

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

RESULTIME

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210546 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 49331/07/2009



Furniture of any kind and any material; all included in 
class 20.

ריהוט מכל סוג וחומר; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Emek Ayalon's furniture David & Zohar Cohen 
(1992) Ltd.

שם: רהיטי עמק איילון דוד וזוהר כהן (1992) בע"מ

Address: 110 Hyitzira Street Industrial Zone, Ramla, 
Israel

כתובת : רחוב היצירה 110 אזור התעשיה, רמלה, ישראל

Identification No.: 511739633מספר זיהוי: 511739633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MEDI and COMFORT 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים MEDI ו-
COMFORT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210576 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 49431/07/2009



Furniture of any kind and any material; all included in 
class 20.

ריהוט מכל סוג וחומר; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Emek Ayalon's furniture David & Zohar Cohen 
(1992) Ltd.

שם: רהיטי עמק איילון דוד וזוהר כהן (1992) בע"מ

Address: 110 Hyitzira Street Industrial Zone, Ramla, 
Israel

כתובת : רחוב היצירה 110 אזור התעשיה, רמלה, ישראל

Identification No.: 511739633מספר זיהוי: 511739633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words COMFORT and SYSTEM 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
COMFORT ו- SYSTEM  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210577 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 49531/07/2009



Marketing of furniture; all included in class 35. שירותי שיווק של רהיטים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Emek Ayalon's furniture David & Zohar Cohen 
(1992) Ltd.

שם: רהיטי עמק איילון דוד וזוהר כהן (1992) בע"מ

Address: 110 Hyitzira Street Industrial Zone, Ramla, 
Israel

כתובת : רחוב היצירה 110 אזור התעשיה, רמלה, ישראל

Identification No.: 511739633מספר זיהוי: 511739633

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words COMFORT and SYSTEM 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
COMFORT ו- SYSTEM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210578 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 49631/07/2009



Harvesters; agricultural machines; road rollers; 
excavators; loaders; bulldozers; concrete mixers; 
cranes; grain threshing machines; rice transplanters; 
engines not for land vehicles; all included in class 7.

מכונות קצירה; מכונות חקלאיות; מכבשי כביש; מחפרים;
מכונות הטענה; דחפורים; מערבלי בטון; עגורנים; משכונות
דישת גרעין; מכונות העברת אורז; מנועים שאינם עבור כלי

רכב יבשתיים; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

Address: Xuanhua High-Development Zone, Hebei 
Province, China

Identification No.: 68266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210591 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 49731/07/2009



Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Dongcheng

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210613 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 49831/07/2009



Hand-held tools other than hand-operated, including, 
electric power tools, pneumatic tools, gasoline tools, 
all for the construction, the decoration, the hardware 
processing, the automobile maintenance, the 
botanical garden afforestation professions; electric 
drills, electric impact drills, electric screwdrivers, 
electric mixers and stirrers, electric wrenches, electric 
diamond core drills, electric rotary hammers, electric 
demolition hammers & electric breakers, electric 
power scrapers & excavators, electric reciprocating 
saws, electric table saws, electric band saws, electric 
chain saws, electric circular saws, electric jig saws, 
electric miter saws, electric wood sawing machines, 
electric marble cutters, electric cut-off machines, 
electric metal cutting machines, electric angle 
grinders, electric disc grinders, electric straight 
grinders, electric bench grinders, electric sanders, 
electric belt sanders, electric disc sanders & 
polishers, electric die grinders, electric grinders with 
tungsten steel saws, electric shears, electric groove 
cutters, electric wood trimmers, electric wood 
jointers, electric wood routers, electric planers, 
planers, blowers, not for ventilation and air 
conditioning, electric lawnmowing machines, electric 
fence croppers, electric lawn croppers, high pressure 
washers, electric glass polishers, electric hand tools, 
electric hand drills, electric rotary sanders, spray 
guns for paint, steel bar cutters, electric glue guns, 
riveting machines, electric cordless power tools and 
parts therefor; pneumatic tools, namely, pneumatic 
bolt guns, pneumatic drills, pneumatic grinders, 
pneumatic screwdrivers, pneumatic sanders, 
pneumatic polishers and parts therefor; gasoline 
tools, namely, gasoline saws, gasoline chain saws, 
gasoline lawn mowers, gasoline fence croppers, and 
parts therefor; electric food processing machines, 
electric fruit presses for household purposes, electric 
cleaning machines, electric waxers, vacuum 
cleaners, air compressors, electric welding machines, 
and parts therefor; bits for mining machines, tungsten
-carbide tipped bits, diamond core bits, disc wheels 
being parts of power machines, diamond wheels 
being parts of power machines, tungsten-carbide 
wheels being parts of power machines, blades for 
power saws, electric motors being parts of machines, 
rotors being parts of machines, stators being parts of 
machines, gears for machines, power-operated rack 
and pinion jacks, resinous grinding wheels, cutting 
tools, including mechanical knives, brushes being 
parts of machines, electric carbon brushes being 
parts of machines, hoods being parts of power 
machines, the goods mentioned above are spare 
parts of power tools; generators, electric, gasoline 
engines; all included in class 7.

כלים ידניים שאינם מופעלים ידנית, כולל כלי כח חשמליים,
כלים פניאומאטיים, כלים מופעלי דלק, כולם עבור מקצועות

הבניה, השיפוץ, עיבוד כלי מתכת, תחזוקת כלי-רכב, ייעור גנים
בוטניים; מקדחים חשמליים, מקדחי לחץ חשמליים, מברגים
חשמליים, מיקסרים ומבחשים חשמליים, מפתחות ברגים

חשמליים, מקדחי ליבת יהלום חשמליים, פטישים מסתובבים
חשמליים, פטישי הריסה חשמליים ומנתצים חשמליים, כלי כח
חשמליים לגרוד ולכרייה, מסורים חשמליים הנעים קדימה

ואחורה, מסורי שולחן חשמליים, מסורי רצועה חשמליים, מסורי
שרשרת חשמליים, מסורים עגולים חשמליים, משורי נימה

חשמליים, מסורי מחברים חשמליים, מכונות חשמליות לניסור
עץ, מכשירים חשמליים לחיתוך שיש, מכונות חיתוך חשמליות,

מכונות חשמליות לחיתוך מתכת, משחזי זווית חשמליים,
משחזי דיסק חשמליים,  משחזי ישורת חשמליים, משחזי ספסל
חשמליים, משייפים חשמליים, משייפי רצועה חשמליים, משייפי
ומלטשי דיסק חשמליים, משחזי מטבעת חשמליים, משחזים
חשמליים עם מסורי פלדת טונגסטן, מזמרות חשמליות, כלים
חשמליים לחיתוך חריצים, גוזזי עץ חשמליים, מחברי עץ
חשמליים, כלים חשמליים לכרסום עץ, מקצועות חשמליות,
מקצועות, מפוחים שאינם לאיוורור ולמיזוג אוויר, מכונות

חשמליות לכיסוח דשא, גוזמי גדרת חיות חשמליים, גוזמי דשא
חשמליים, מכונות רחיצה בלחץ גבוה, מלטשי זכוכית חשמליים,
כלים ידניים חשמליים, מקדחות ידניות חשמליות, משייפים

מסתובבים ידניים, אקדחים להתזת צבע, חותכי מטילי פלדה,
אקדחי דבק חשמליים, מכונות סמרור, כלי כח חשמליים

אלחוטיים וחלקים עבורם; כלים פניאומאטיים, דהיינו אקדחי
ברגים פניאומאטיים, מקדחות פניאומאטיות, משחזים

פניאומאטיים, מברגים פניאומאטיים, משייפים פניאומאטיים,
מלטשים פניאומאטיים וחלקים עבורם; כלים מופעלי דלק,
דהיינו, משורים מופעלי דלק, משורי שרשרת מופעלי דלק,
מכסחות דשא מופעלות דלק, גוזמי גדרות חיות מופעלי דלק
וחלקים עבורם; מכונות עיבוד מזון חשמליות, מסחטות פרי

חשמליות למשק הבית, מכונות ניקוי חשמליות, מכשירי שעווה
חשמליים, שואבי אבק, מדחסי אוויר, מכונות ריתוך חשמליות
וחלקים עבורם; מקדחים למכונות כרייה, מקדחים בעלי חוד

מכוסה טונגסטן-קרביד, מקדחי ליבת יהלום, גלגלי דיסק שהינם
חלקי מכונות כח, גלגלי יהלום שהינם חלקים של מכונות כח,
גלגלי טונגסטן-קרביד שהינם חלקי מכונות כח, להבים למשורי
כח, מנועים חשמליים שהינם חלקי מכונות, רוטורים שהינם
חלקי מכונות, סטאטורים שהינם חלקי מכונות, גלגלי שיניים
למכונות, מגבהי מערכות גלגלי שיניים מופעלי כח, גלגלי
השחזה משרף, כלי חיתוך, כולל סכינים מכאניים, מברשות
שהינן חלקי מכונות, מברשות פחם חשמליות שהינן חלקי

מכונות, מכסים שהינם חלקי מכונות כח, הסחורות לעיל הינן
חלקי חילוף לכלי כח; גנראטורים חשמליים, מנועים מופעלי

דלק; הנכללים כולם בסוג 7.

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

י' אב תשס"ט - 49931/07/2009



Owners

Name: JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS CO., 
LTD.

Address: Industrial Park Tiafen Town,, Qidong City, 
Jiangsu, China

Identification No.: 68269

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, ישראל

י' אב תשס"ט - 50031/07/2009



Chemical substances for preserving foodstuffs; all 
included in class 1.

חומרים כימיים לשימור דברי מזון; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nutrinova Nutrition Specialties & Food 
Ingredients GmbH

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 41653

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

PANOSORB

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210617 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 50131/07/2009



Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

DCA

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210618 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 50231/07/2009



Hand-held tools other than hand-operated, including, 
electric power tools, pneumatic tools, gasoline tools, 
all for the construction, the decoration, the hardware 
processing, the automobile maintenance, the 
botanical garden afforestation professions; electric 
drills, electric impact drills, electric screwdrivers, 
electric mixers and stirrers, electric wrenches, electric 
diamond core drills, electric rotary hammers, electric 
demolition hammers & electric breakers, electric 
power scrapers & excavators, electric reciprocating 
saws, electric table saws, electric band saws, electric 
chain saws, electric circular saws, electric jig saws, 
electric miter saws, electric wood sawing machines, 
electric marble cutters, electric cut-off machines, 
electric metal cutting machines, electric angle 
grinders, electric disc grinders, electric straight 
grinders, electric bench grinders, electric sanders, 
electric belt sanders, electric disc sanders & 
polishers, electric die grinders, electric grinders with 
tungsten steel saws, electric shears, electric groove 
cutters, electric wood trimmers, electric wood 
jointers, electric wood routers, electric planers, 
planers, blowers, not for ventilation and air 
conditioning, electric lawnmowing machines, electric 
fence croppers, electric lawn croppers, high pressure 
washers, electric glass polishers, electric hand tools, 
electric hand drills, electric rotary sanders, spray 
guns for paint, steel bar cutters, electric glue guns, 
riveting machines, electric cordless power tools and 
parts therefor; pneumatic tools, namely, pneumatic 
bolt guns, pneumatic drills, pneumatic grinders, 
pneumatic screwdrivers, pneumatic sanders, 
pneumatic polishers and parts therefor; gasoline 
tools, namely, gasoline saws, gasoline chain saws, 
gasoline lawn mowers, gasoline fence croppers, and 
parts therefor; electric food processing machines, 
electric fruit presses for household purposes, electric 
cleaning machines, electric waxers, vacuum 
cleaners, air compressors, electric welding machines, 
and parts therefor; bits for mining machines, tungsten
-carbide tipped bits, diamond core bits, disc wheels 
being parts of power machines, diamond wheels 
being parts of power machines, tungsten-carbide 
wheels being parts of power machines, blades for 
power saws, electric motors being parts of machines, 
rotors being parts of machines, stators being parts of 
machines, gears for machines, power-operated rack 
and pinion jacks, resinous grinding wheels, cutting 
tools, including mechanical knives, brushes being 
parts of machines, electric carbon brushes being 
parts of machines, hoods being parts of power 
machines, the goods mentioned above are spare 
parts of power tools; generators, electric, gasoline 
engines; all included in class 7.

כלים ידניים שאינם מופעלים ידנית, כולל כלי כח חשמליים,
כלים פניאומאטיים, כלים מופעלי דלק, כולם עבור מקצועות

הבניה, השיפוץ, עיבוד כלי מתכת, תחזוקת כלי-רכב, ייעור גנים
בוטניים; מקדחים חשמליים, מקדחי לחץ חשמליים, מברגים
חשמליים, מיקסרים ומבחשים חשמליים, מפתחות ברגים

חשמליים, מקדחי ליבת יהלום חשמליים, פטישים מסתובבים
חשמליים, פטישי הריסה חשמליים ומנתצים חשמליים, כלי כח
חשמליים לגרוד ולכרייה, מסורים חשמליים הנעים קדימה

ואחורה, מסורי שולחן חשמליים, מסורי רצועה חשמליים, מסורי
שרשרת חשמליים, מסורים עגולים חשמליים, משורי נימה

חשמליים, מסורי מחברים חשמליים, מכונות חשמליות לניסור
עץ, מכשירים חשמליים לחיתוך שיש, מכונות חיתוך חשמליות,

מכונות חשמליות לחיתוך מתכת, משחזי זווית חשמליים,
משחזי דיסק חשמליים,  משחזי ישורת חשמליים, משחזי ספסל
חשמליים, משייפים חשמליים, משייפי רצועה חשמליים, משייפי
ומלטשי דיסק חשמליים, משחזי מטבעת חשמליים, משחזים
חשמליים עם מסורי פלדת טונגסטן, מזמרות חשמליות, כלים
חשמליים לחיתוך חריצים, גוזזי עץ חשמליים, מחברי עץ
חשמליים, כלים חשמליים לכרסום עץ, מקצועות חשמליות,
מקצועות, מפוחים שאינם לאיוורור ולמיזוג אוויר, מכונות

חשמליות לכיסוח דשא, גוזמי גדרת חיות חשמליים, גוזמי דשא
חשמליים, מכונות רחיצה בלחץ גבוה, מלטשי זכוכית חשמליים,
כלים ידניים חשמליים, מקדחות ידניות חשמליות, משייפים

מסתובבים ידניים, אקדחים להתזת צבע, חותכי מטילי פלדה,
אקדחי דבק חשמליים, מכונות סמרור, כלי כח חשמליים

אלחוטיים וחלקים עבורם; כלים פניאומאטיים, דהיינו אקדחי
ברגים פניאומאטיים, מקדחות פניאומאטיות, משחזים

פניאומאטיים, מברגים פניאומאטיים, משייפים פניאומאטיים,
מלטשים פניאומאטיים וחלקים עבורם; כלים מופעלי דלק,
דהיינו, משורים מופעלי דלק, משורי שרשרת מופעלי דלק,
מכסחות דשא מופעלות דלק, גוזמי גדרות חיות מופעלי דלק
וחלקים עבורם; מכונות עיבוד מזון חשמליות, מסחטות פרי

חשמליות למשק הבית, מכונות ניקוי חשמליות, מכשירי שעווה
חשמליים, שואבי אבק, מדחסי אוויר, מכונות ריתוך חשמליות
וחלקים עבורם; מקדחים למכונות כרייה, מקדחים בעלי חוד

מכוסה טונגסטן-קרביד, מקדחי ליבת יהלום, גלגלי דיסק שהינם
חלקי מכונות כח, גלגלי יהלום שהינם חלקים של מכונות כח,
גלגלי טונגסטן-קרביד שהינם חלקי מכונות כח, להבים למשורי
כח, מנועים חשמליים שהינם חלקי מכונות, רוטורים שהינם
חלקי מכונות, סטאטורים שהינם חלקי מכונות, גלגלי שיניים
למכונות, מגבהי מערכות גלגלי שיניים מופעלי כח, גלגלי
השחזה משרף, כלי חיתוך, כולל סכינים מכאניים, מברשות
שהינן חלקי מכונות, מברשות פחם חשמליות שהינן חלקי

מכונות, מכסים שהינם חלקי מכונות כח, הסחורות לעיל הינן
חלקי חילוף לכלי כח; גנראטורים חשמליים, מנועים מופעלי

דלק; הנכללים כולם בסוג 7.

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

י' אב תשס"ט - 50331/07/2009



Owners

Name: JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS CO., 
LTD.

Address: Industrial Park Tiafen Town,, Qidong City, 
Jiangsu, China

Identification No.: 68269

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, ישראל

י' אב תשס"ט - 50431/07/2009



Wines and grappa; all included in class 33. יינות וגראפה; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gestioni Piccini s.r.l.

Address: Loc. Piazzole I-53011  , Castellina in Chianti 
(SI), Italy

Identification No.: 68270

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

PICCINI

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210619 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 50531/07/2009



Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus; all included 
in class 9.

מכשירים והתקנים מדעיים, ימיים, מחקריים, חשמליים, לצילום,
סינמטוגרפיים, אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה
(פיקוח), להצלת נפשות וללימוד; מכשירים להקלטה, העברה
או שחזור של קול או בבואות; נשאי נתונים מגנטיים, דיסקים
להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים
המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד
ומחשבים לעיבוד נתונים; מכשירים לכיבוי אש; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210631 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 50631/07/2009



Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; all included in class 
11.

מכשירים לתאורה, חימום, יצירת קיטור, בישול, קירור, ייבוש,
אוורור, אספקת מים ומטרות סניטאריות; הנכללים כולם בסוג

.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210634 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 50731/07/2009



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210638 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 50831/07/2009



Audio amplifiers; audio cassette decks for 
automobiles; audio cassette recorders; audio 
cassettes featuring music or motion picture 
soundtracks; audio circuit boards; audio digital tapes 
featuring music or motion picture soundtracks; audio 
discs featuring music or motion picture soundtracks; 
audio disks featuring multi-channel digital audio 
music, voice recordings or motion picture 
soundtracks; audio disks featuring motion picture 
soundtracks in digital format; audio mixers; audio 
recorders and editors for recording and editing 
multichannel audio in a digital format; audio 
recordings featuring music or motion picture 
soundtracks; audio tape recorders; audio tapes 
featuring music or motion picture soundtracks; 
audiovisual receivers; audio-video receivers; cable 
video receivers; cinematographic machines and 
apparatus; compact disc players; compact discs 
featuring music, voice recordings or motion picture 
soundtracks; compact disks for motion picture sound 
tracks to be played in synchronism with the motion 
picture; prerecorded CDs and DVDs featuring 
multichannel digital audio music, voice recordings or 
motion picture soundtracks; computers; computer 
chips; computer firmware for use in audio processing; 
computer game programs; computer game software; 
computer programs for use in audio processing; 
computer programs for pre-recorded games; 
computer software for use in audio processing that 
may be downloaded from a global computer network; 
computer software for encoding or decoding audio for 
use with CDs and DVDs; computer software for 
processing digital music files; computer software for 
encryption; computer software to control and improve 
computer and audio equipment sound quality; 
computer software to enhance the audio-visual 
capabilities of multimedia applications, namely, for 
the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures; computer software for 
manipulating digital audio information for use in audio 
media applications; computer interface components, 
namely, dedicated audio boards and audio sound 
cards for computer use; digital audio players; digital 
audio recorders; digital audio tape players; digital 
audio tape recorders; digital radios; digital sound 
playback units for motion picture theater use; DVDs 
featuring music, voice recordings or motion picture 
soundtracks; prerecorded digital video disks featuring 
music, voice recordings or motion picture 
soundtracks; digital media, namely, pre-recorded 
video cassettes, digital video discs, digital versatile 
discs, downloadable audio and video recordings, 
DVDs, and high definition digital disks featuring 
music, drama, comedy, action, documentary, 
animation, science fiction, horror, erotica, or 
educational subjects; digital video disc drives; digital 
video disc players; digital video recorders; encoders; 
high definition television receivers; home theater 
products, namely digital video disk players, audio 
decoders and amplifiers, audio/video decoders for 
use with DVDs featuring music, voice recordings or 
motion picture soundtracks; interactive audio game 
discs containing action games; laser discs featuring 
music, motion picture soundtracks or motion pictures; 
motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation; motion picture films 
featuring comedy, drama, action, adventure and/or 
animation with digital time codes for synchronizing

מגברי שמע; נגני קלטות שמע למכוניות; רשמקולים לקלטות
שמע; קלטות שמע המציגות מוזיקה או פסי קול של סרטים;
מעגלי שמע מודפסים; סרטי שמע דיגיטליים המציגים מוזיקה
או פסי קול של סרטים; דיסקי שמע המציגים מוזיקה או פסי קול
של סרטים; דיסקי שמע רב-ערוציים המציגים מוסיקת שמע,
הקלטות קול או פסי קול של סרטים דיגיטליים ; דיסקי שמע

המציגים פסי קול של סרטים בתבנית דיגיטלית; מערבלי שמע;
רשמקולי ועורכי שמע להקלטה ועריכה של שמע רב-ערוצי

בתבנית דיגיטלית; הקלטות שמע המציגות מוזיקה או פסי קול
של סרטים; רשמקולים לסרטי שמע; סרטי שמע המציגים
מוזיקה או פסי קול של סרטים; מקלטים אורקוליים; מקלטי
שמע-חוזי; מקלטי וידאו בכבלים; מכונות ומכשור קולנוע; נגני
תקליטורים; תקליטורים המציגים מוזיקה, הקלטות קול או פסי
קול של סרטים; תקליטורים לפסי קול של סרטים שיושמעו
בסנכרון עם הסרטים; תקליטורים ו-DVDs רב-ערוציים

מוקלטים מראש המציגים מוסיקת שמע, הקלטות קול או פסי
קול של סרטים דיגיטליים ; מחשבים; שבבי מחשב; קושחת
מחשבים לשימוש בעיבוד שמע; תוכניות למשחקי מחשב;

תוכנה למשחקי מחשב; תוכניות מחשב לשימוש בעיבוד שמע;
תוכניות מחשב למשחקים מוקלטים מראש; תוכנת מחשב

לשימוש בעיבוד שמע שניתן להוריד מרשת מחשבים גלובלית;
תוכנת מחשב לקידוד או פענוח שמע לשימוש עם תקליטורים ו
-DVDs; תוכנת מחשב לעיבוד קובצי מוזיקה דיגיטלית; תוכנת
מחשב להצפנה; תוכנת מחשב לבקרה ושיפור של איכות הקול

של ציוד מחשבים ושמע; תוכנת מחשב לשיפור היכולות
האורקוליות של יישומי מולטימדיה, דהיינו, לשילוב של טקסט,
שמע, גרפיקה, צילומי סטילס וסרטים; תוכנת מחשב לתפעול
מידע שמע דיגיטלי לשימוש בישומי מדיה אודיו; רכיבי ממשק
מחשב, דהיינו, לוחות שמע וכרטיסי קול שמע ייעודיים לשימוש
במחשבים; נגני שמע דיגיטליים; רשמקולים לשמע דיגיטליים;
נגני קלטת שמע דיגיטליים; רשמקולי קלטת שמע דיגיטליים;
מכשירי רדיו דיגיטליים; יחידות להשמעת פלייבקים דיגיטליות
לשימוש בבתי קולנוע; DVDs המציגים מוסיקה, הקלטות קול
או פסי קול של סרטים; דיסקי וידאו דיגיטליים מוקלטים מראש
המציגים מוסיקה, הקלטות קול או פסי קול של סרטים; מדיה
דיגיטלית, דהיינו, קלטות וידאו, דיסקי וידאו דיגיטליים, דיסקים
מגוונים דיגיטליים, הקלטות אודיו ווידאו הניתנים להורדה,

DVDs, ודיסקים דיגיטלים בהפרדה גבוהה המוקלטים מראש
המציגים מוסיקה, דרמה, קומדיה, אקשן, תעודה, אנימציה,
מדע בדיוני, אימה, ארוטיקה, או נושאים חינוכיים; כוננים

לדיסקי וידאו דיגיטליים; נגנים לדיסקי וידאו דיגיטליים; רשמי
וידאו דיגיטליים; מקודדים; מקלטי טלוויזיה בהפרדה גבוהה;
מוצרים לקולנוע ביתי, דהיינו נגני דיסקי וידאו דיגיטליים,

DVDs מפענחי ומגברי שמע, מפענחי שמע/וידאו לשימוש עם
המציגים מוסיקה, הקלטות קול או פסי קול של סרטים; דיסקי
משחקי שמע אינטראקטיביים המכילים משחקי פעולה; דיסקי
לייזר המציגים מוזיקה, פסי קול של סרטים או סרטים; סרטי
קולנוע המציגים קומדיה, דרמה, אקשן, פעולה ו/או אנימציה;
סרטי קולנוע המציגים קומדיה, דרמה, אקשן, פעולה ו/או

אנימציה עם קודי זמן דיגיטליים לסנכרון עם מקור קול דיגיטלי
הנפרד מהסרט; מקרנים לעריכת סרטים; מקרני סרטים;
הקלטות צליל מוזיקליות; התקני שמיעה ניידים, דהיינו נגני
MP3; נגני מדיה ניידים; מכשירי רדיו ניידים; מכשירי טלפון
ניידים; מצלמות וידאו ניידות עם מקליטי קלטת וידאו מובנים;
דיסקי וידאו דיגיטליים רב-ערוציים מוקלטים מראש המציגים
מוסיקת שמע דיגיטלית רב-ערוצים; קלטת שמע דיגיטלית

מוקלטת מראש המציגה מוזיקה או פסי קול של סרטים; דיסקי
CD-RW-ו ,DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, CD-R

מוקלטים מראש ורב-ערוציים המציגים מוסיקת שמע, הקלטות
קול או פסי קול של סרטים דיגיטליים ; מקלטים, דהיינו, רדיו,
לוויין, טלוויזיה, מקלטי אודיו ווידאו; פטיפונים לתקליטורים

דיגיטליים; התקני הקלטה ונגינה לנשאי קול ובבואות; מקלטי
לווייניים; מקלטי וידאו לווייניים; מעבדי ומשדרי אותות לשידורי
רדיו ושידורי אודיו אחרים, דהיינו, הזרמה והורדה ברשת
להתקנים ניידים; מעבדי ומשדרי אותות לשידורי כבלים או
לוויין; תוכנה לבקרה ושיפור של איכות הקול של ציוד שמע;
תוכנה לקידוד, הקלטה, פענוח והשמעה חוזרת של שמע

דיגיטלי; מגברי קול; מכונות להקלטה והשמעה חוזרת של קול
י' אב תשס"ט - 50931/07/2009



Owners

Name: DTS Licensing Limited

Address: Hamilton House, Block 2,  , Limerick, Ireland

Identification No.: 68274

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

with an off-film digital sound source; movie editing 
projectors; movie projectors; musical sound 
recordings; portable listening devices, namely MP3 
players; portable media players; portable radios; 
portable telephones; portable video cameras with 
built-in videocassette recorders; prerecorded digital 
video disks featuring multichannel digital audio; 
prerecorded digital audio tape featuring music or 
motion picture soundtracks; prerecorded DVD-R, 
DVD-RW, DVD-ROM, CD-R, and CD-RW disks 
featuring multi-channel digital audio music, voice 
recordings or motion picture soundtracks; receivers, 
namely, radio, sate

ווידאו; מערבלי קול; מערבלי קול עם מגברים משולבים; ציוד
ומכשירים להקלטת קול ; הקלטות קול המציגות מוזיקה או פסי
קול של סרטים; יחידות הקלטת קול להקלטת פסי קול של
סרטים בתבנית דיגיטלית; מקלטי טלוויזיה; יחידות קול

קולנועיות להשמעת הקלטות קול דיגיטליות של סרטים; מכשירי
טלוויזיה; הקלטות חזותיות והקלטות אורקוליות המציגות
מוזיקה ואנימציה; קלטות וידאו מוקלטות מראש המציגות

מוסיקת שמע, הקלטות קול או פסי קול של סרטים

י' אב תשס"ט - 51031/07/2009



Certification Mark (Section 14) סימן מאשר (סעיף 14)

Automobiles; vehicles for transport for agricultural 
use; motorcycles; derrick cars; cycle cars; bicycles; 
electric vehicles; engines for land vehicles; fork lift 
trucks; concrete mixing trucks; tractors; trucks; all 
included in class 12.

מכוניות; כלי רכב עבור הובלה לשימוש חקלאי; אופונעים;
מכוניות מנוף; רכבי אופן; אופניים; כלי רכב חשמליים; מנועים
עבור כלי רכב יבשתיים; משאיות בעלות התקן הרמה; משאיות

ערבול בטון; טרקטורים; משאיות; כולם כלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

Address: Xuanhua High-Development Zone, Hebei 
Province, China

Identification No.: 68266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210633 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 51131/07/2009



Harvesters; agricultural machines; road rollers; 
excavators; loaders; bulldozers; concrete mixers; 
cranes; grain threshing machines; rice transplanters; 
engines not for land vehicles; all included in class 7.

מכונות קצירה; מכונות חקלאיות; מכבשי כביש; מחפרים;
מכונות הטענה; דחפורים; מערבלי בטון; עגורנים; משכונות
דישת גרעין; מכונות העברת אורז; מנועים שאינם עבור כלי

רכב יבשתיים; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

Address: Xuanhua High-Development Zone, Hebei 
Province, China

Identification No.: 68266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210639 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 51231/07/2009



Automobiles; vehicles for transport for agricultural 
use; motorcycles; derrick cars; cycle cars; bicycles; 
electric vehicles; engines for land vehicles; fork lift 
trucks; concrete mixing trucks; tractors; trucks; all 
included in class 12.

מכוניות; כלי רכב עבור הובלה לשימוש חקלאי; אופונעים;
מכוניות מנוף; רכבי אופן; אופניים; כלי רכב חשמליים; מנועים
עבור כלי רכב יבשתיים; משאיות בעלות התקן הרמה; משאיות

ערבול בטון; טרקטורים; משאיות; כולם כלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

Address: Xuanhua High-Development Zone, Hebei 
Province, China

Identification No.: 68266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210640 מספר סימן
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Surgical and medical goods, namely, orthopedic 
implants and surgical instruments used to implant 
orthopedic implants; surgical instruments for use in 
the implementation of artificial limbs, surgical implant 
composed of artificial material or artificial 
endoprostheses; surgical implants and instruments 
for use in spine surgeries; artificial limbs; surgical 
implants composed of artificial material; implants 
consisting of artificial materials; artificial 
endoprostheses; surgical suture materials; 
orthopedic joint implants; orthopedic articles, 
specifically orthopedic bandages and splints; all 
included in class 10.

מוצרים כירוגיים ורפואיים, דהיינו, שתלים אורטופדיים וכלים
כירוגיים להשתלת שתלים אורטופדיים; כלים  כירוגיים לשימוש
ביישום של איברים מלאכותיים, שתלים כירוגיים המורכבים
מרכיבים מלאכותיים או מאנדופרוטזות מלאכותיות; שתלים

כירוגיים וכלים לשימוש בניתוחי עמוד שדרה; איברים
מלאכותיים; שתלים כירוגיים המורכבים מחומרים מלאכותיים;
שתלים המכילים חומרים מלאכותיים; אנדופרוטזות מלאכותיות;

חומרי איחוי כירוגיים; שתלי מפרקים אורטופדיים; פריטים
אורטופדיים, ובמיוחד תחבושות אורטופדיות ולוחות לקיבוע

עצם; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: OrthoKinematica Ltd. שם: אורטוקינמטיקה בע"מ

Address: 2 Pal-Yam Blvd.  , Haifa, Israel כתובת : שדרות פל-ים 2  , חיפה, ישראל

Identification No.: 513815076מספר זיהוי: 513815076

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CERKINETIC

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210641 מספר סימן
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Ice cream including fruit ice cream, dry mixtures for 
ice creams, binding agents for ice cream; all included 
in class 30.

גלידות, כולל גלידות פירות, תערובות יבשות לגלידות, חומרים
מקשרים לגלידות; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JV "SANTA BREMOR" Ltd.

Address: Brest, Belarus

Identification No.: 68278

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: Alony Abba Post, Kyriat Tivon, P.O.B 15, 
36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : דואר אלוני אבא, קרית טבעון, ת.ד.15, 36005, ישראל

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210647 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 51531/07/2009



מוצרי אופטיקה.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: עינית מכון למשקפיים (י-ם) בע"מ

כתובת : ירושלים, ישראל

מספר זיהוי: 510928393

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: Israel

שם: פליגלמן, עו"ד

כתובת : בן יהודה 13  , ירושלים, ישראל

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210648 מספר סימן
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Leather products; included in class 18. מוצרי עור; הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NA'ALE NAOT (1994) LIMITED שם: נעלי נאות (1994) בע"מ

Address: Kibbutz Naot Mordechai  , D.N. Galil Elyon, 
12120, Israel

כתובת : קיבוץ נאות מרדכי  , ד.נ. גליל העליון, 12120, ישראל

Identification No.: 520041914מספר זיהוי: 520041914

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kuperschmit & Goldstein, Adv.

Address: Hagalil Haelyon Area Courtyard p.o.b. 1032, 
Kiryat Shmona, 11019, Israel

שם: קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד

כתובת : חצר מועצה אזורית הגליל העליון, קרית שמונה,
ת.ד.1032, 11019, ישראל

NAOT

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210651 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 51731/07/2009



Cosmetics; included in class 3. קוסמטיקה; הנכללת בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NA'ALE NAOT (1994) LIMITED שם: נעלי נאות (1994) בע"מ

Address: Kibbutz Naot Mordechai  , D.N. Galil Elyon, 
12120, Israel

כתובת : קיבוץ נאות מרדכי  , ד.נ. גליל העליון, 12120, ישראל

Identification No.: 520041914מספר זיהוי: 520041914

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kuperschmit & Goldstein, Adv.

Address: Hagalil Haelyon Area Courtyard p.o.b. 1032, 
Kiryat Shmona, 11019, Israel

שם: קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד

כתובת : חצר מועצה אזורית הגליל העליון, קרית שמונה,
ת.ד.1032, 11019, ישראל

NAOT

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210652 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 51831/07/2009



education services and higher education. included in 
class 41.

שירותי חינוך והשכלה גבוה. הכלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE HEBREW UNIVERSITIY OF JERUSALEM שם: האוניברסיטה העברית בירושלים

Address: Mt. Scopus, Jerusalem, 91905, Israel כתובת : הר הצופים, ירושלים, 91905, ישראל

Identification No.: 559008861מספר זיהוי: 559008861

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: The Hebrew University of Jerusalem

Address: The Legal Department Mount Scopus, 
Jerusalem, 91905, Israel

שם: האוניברסיטה העברית בירושלים

כתובת : המחלקה המשפטית הר הצופים, ירושלים, 91905,
ישראל

HUJI

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210653 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 51931/07/2009



Austria , 30/10/2007 אוסטריה , 30/10/2007

Priority Date דין קדימה

Hand-operated apparatus and instruments; cutlery; 
sidearms, batons and thrustings; all goods included 
in class 8.

מתקן ומכשירים מופעלים ידנית;  כלי דקירה;  כלי נשק צידיים,
אלות וכלי סיף; כל הסחורות נכללות בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STEYR MANNLICHER Holding GmbH

Address: Kleinraming, Austria

Identification No.: 68285

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, Tel Aviv, P.O.B 6451, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, תל אביב, ת.ד.6451, 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

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210669 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 52031/07/2009



Austria , 30/10/2007 אוסטריה , 30/10/2007

Priority Date דין קדימה

Laser sighting apparatus; telescopic sights; night 
vision apparatus; all goods included in class 9.

מתקן לייזר לראייה; כוונות טלסקופיות; מתקן ראיית לילה; כל
הסחורות נכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STEYR MANNLICHER Holding GmbH

Address: Kleinraming, Austria

Identification No.: 68285

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, Tel Aviv, P.O.B 6451, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, תל אביב, ת.ד.6451, 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

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210670 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 52131/07/2009



Austria , 30/10/2007 אוסטריה , 30/10/2007

Priority Date דין קדימה

Firearms; precision, target, sniper and assault guns; 
semi-automatic and fully-automatic guns; rifles and 
shotguns; pistols and revolvers; grenade launchers; 
parts of all aforementioned goods; accessories for all 
aforementioned goods, namely: stands and tripods, 
ammunition cartridges, silencers, aiming and sighting 
devices; ammunition and projectiles; explosives; 
holsters and ammunition belts; all goods included in 
class 13.

נשק ; רובי דיוק, מטרה, צליפה  ותקיפה; רובים חצי אוטומטיים
ואוטמוטיים במלואם; רובים (רייפלס) ורובי ציד; אקדחים -
פיסטולים וריבולברים; משגרי רימוני יד;  חלקים עבור כל

הטובין דלעיל;  אביזרים נלווים עבור כל הטובין דלעיל; דהיינו,
מעמדים וחצובות, מחסניות תחמושת, משתיקים, התקני כיוון
וראייה; תחמושת  וקליעים; חומרי נפץ; נרתיקי אקדח וחגורות

תחמושת; כל הסחורות נכללות בסוג 13.

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STEYR MANNLICHER Holding GmbH

Address: Kleinraming, Austria

Identification No.: 68285

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, Tel Aviv, P.O.B 6451, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, תל אביב, ת.ד.6451, 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

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210671 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 52231/07/2009



Austria , 30/10/2007 אוסטריה , 30/10/2007

Priority Date דין קדימה

Carrying cases and bags for arms, arms accessories, 
ammunition and projectiles; army, marksmen and 
hunting bags; all goods included in class 18.

תיבות ותיקי נשיאה לנשק, אביזרים נלווים לנשק, תחמושת
וקליעים;  תיקי צבא, ציד וצלפים; כל הסחורות נכללות בסוג

.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STEYR MANNLICHER Holding GmbH

Address: Kleinraming, Austria

Identification No.: 68285

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, Tel Aviv, P.O.B 6451, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, תל אביב, ת.ד.6451, 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

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210672 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 52331/07/2009



Apparatus for locomotion by land; vehicles, 
automobiles, including passenger cars, trucks, 
buses, vans, trailers, tractors, vehicle wheels, tires; 
engines for vehicles, seat belts for vehicles, 
transmissions for vehicles, windows for vehicles, 
windshield wipers, safety devices for vehicles, 
namely air bags, parts and fittings for all aforesaid 
goods; all included in class 12.

התקנים לתנועה ביבשה; כלי רכב, מכוניות, לרבות מכוניות
נוסעים, משאיות, אוטובוסים, מכוניות מסחריות, רכבי גרירה,
טרקטורים, גלגלי כלי רכב, צמיגים; מנועים לכלי רכב, חגורות
בטיחות לכלי רכב, תמסורות לכלי רכב, חלונות לכלי רכב,

מגבים, התקני בטיחות לכלי רכב, דהיינו כריות אוויר, חלקים
ומתאמים של כל הטובין שלעיל; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 6225

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

`

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HYUNDAI i20

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210674 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 52431/07/2009



Apparatus for locomotion by land; vehicles, 
automobiles, including passenger cars, trucks, 
buses, vans, trailers, tractors, vehicle wheels, tires; 
engines for vehicles, seat belts for vehicles, 
transmissions for vehicles, windows for vehicles, 
windshield wipers, safety devices for vehicles, 
namely air bags, parts and fittings for all aforesaid 
goods; all included in class 12.

התקנים לתנועה ביבשה; כלי רכב, מכוניות, לרבות מכוניות
נוסעים, משאיות, אוטובוסים, מכוניות מסחריות, רכבי גרירה,
טרקטורים, גלגלי כלי רכב, צמיגים; מנועים לכלי רכב, חגורות
בטיחות לכלי רכב, תמסורות לכלי רכב, חלונות לכלי רכב,

מגבים, התקני בטיחות לכלי רכב, דהיינו כריות אוויר, חלקים
ומתאמים של כל הטובין שלעיל; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 6225

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

i30CW

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210675 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 52531/07/2009



Jewellery, namely necklaces, bracelets, rings, 
earrings, pendants, brooches, badges, cuff links, 
charms, medals, lockets, tiepins, precious stones, 
precious metals and alloys thereof except for dental 
use and goods made of such materials or plated 
therewith, namely boxes, jewellery cases; horological 
and chronometric instruments, watches and their 
components, watch straps, watch clasps; key rings 
(trinkets of fobs); included in class 14.

תכשיטים, דהיינו מחרוזות, צמידים, טבעות, עגילים, תליונים,
סיכות נוי, תגים, חפתים, קמיעים, מדליות, תליוני משכית,
מחזיקי עניבות, אבנים יקרות, מתכות יקרות וסגסוגות חוץ
מאשר לשימוש דנטלי וסחורות העשויות מחומרים כאלה או
מצופות עם זאת, דהיינו קופסאות, תיבות תכשיטים; כלים של
אורלוגין וכרונומטר, שעונים וחלקיהם, רצועות שעונים, אבזמי
שעונים; מחזיקי מפתחות (תכשיטים זולים); הנכללים כולם

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Creation Nelson

Address: 58 rue Saint-Lazare  , Paris, France

Identification No.: 68288

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

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210677 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 52631/07/2009



Preparations for destroying vermin; insecticides, 
fungicides, herbicides, acaricides, pesticides; all 
included in class 5.

תכשירים להשמדת מזיקים; קוטל חרקים, קוטל פטריות, קוטל
עשבים, קוטל קרדיות, קוטל טפילים; 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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

אקטרה

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210678 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 52731/07/2009



Preparations for destroying vermin; insecticides, 
fungicides, herbicides, acaricides, pesticides; all 
included in class 5.

תכשירים להשמדת מזיקים; קוטל חרקים, קוטל פטריות, קוטל
עשבים, קוטל קרדיות, קוטל טפילים; 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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

פגסוס

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210679 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 52831/07/2009



Preparations for destroying vermin; insecticides, 
fungicides, herbicides, acaricides, pesticides; all 
included in class 5.

תכשירים להשמדת מזיקים; קוטל חרקים, קוטל פטריות, קוטל
עשבים, קוטל קרדיות, קוטל טפילים; 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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

פרוקליים

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210680 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 52931/07/2009



Preparations for destroying vermin; insecticides, 
fungicides, herbicides, acaricides, pesticides; all 
included in class 5.

תכשירים להשמדת מזיקים; קוטל חרקים, קוטל פטריות, קוטל
עשבים, קוטל קרדיות, קוטל טפילים; 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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

ורטימק

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210681 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 53031/07/2009



Preparations for destroying vermin; insecticides, 
fungicides, herbicides, acaricides, pesticides; all 
included in class 5.

תכשירים להשמדת מזיקים; קוטל חרקים, קוטל פטריות, קוטל
עשבים, קוטל קרדיות, קוטל טפילים; 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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

קרטה

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210682 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 53131/07/2009



Preparations for destroying vermin; insecticides, 
fungicides, herbicides, acaricides, pesticides; all 
included in class 5.

תכשירים להשמדת מזיקים; קוטל חרקים, קוטל פטריות, קוטל
עשבים, קוטל קרדיות, קוטל טפילים; 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: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

'מץ

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210683 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 53231/07/2009



Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210684 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 53331/07/2009



Owners

Name: Creation Nelson

Address: 58 rue Saint-Lazare  , Paris, France

Identification No.: 68288

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

Adhesives for stationery or household purposes, 
adhesive tapes for stationery or household purposes, 
adhesive bands for stationery or household 
purposes, posters, advertisement boards of paper or 
cardboard, albums, almanacs, writing slates, 
engraved works of art, lithographic works of art, 
stickers (stationery items), pads (stationery), drawing 
pads, boxes of cardboard or paper, office requisites 
(except furniture), ink blotters, paper cachepots, 
writing or drawing books, calendars, note books, 
chromolithographs, patterns for dressmaking, 
pencils, pencil cases, electric or non-electric pencil 
sharpeners, decalcomanias, paper tissues for 
removing make-up, drawing materials, drawing 
instruments, drawings, duplicating machines, 
etchings, writing materials, writing instruments, 
rubber erasers, erasing products, ink, inking ribbons, 
inking pads, envelopes (stationery), tear-off 
calendars, labels not made from textile materials, 
announcement cards (stationery), sheets 
(stationery),index cards (stationery), figurines 
(statuettes) of papier mache, school supplies, 
terrestrial globes, engravings, images, printed 
products, printed matter, newspapers, comic books, 
notepaper, lithographic prints, books, bookmarkers, 
bookends, guides, modelling materials, materials for 
modelling, embroidery designs, paper handkerchiefs, 
tablecloths of paper, writing sets (inkstands), 
stationery, pastels (crayons), modelling dough, paint 
boxes (articles for use in school), painters easels, 
canvas for painting, framed or non-framed paintings 
(pictures), periodicals, photographs, apparatus for 
mounting photographs, photograph stands, photo-
engravings, penholders, passport holders,silk 
screens, cheque book covers, postcards, stamps, 
paperweights, bookbindings, bookbinding material, 
indexes, periodical reviews, paper or plastic sachets, 
sleeves and pouches for packaging purposes, bags 
(envelopes, pouches) for wrapping (of paper or 
plastics), table napkins (of paper), face towels (of 
paper), paper table sets, desk pads, stylographs, 
table linen of paper, paper table covers, blackboards, 
drawing sets; all included in class 16.

דבקים למטרות משרדיות או ביתיות, נייר דבק למטרות
משרדיות או ביתיות, רצועות דבק למטרות משרדיות או
ביתיות, פוסטרים, לוחות פרסום עשויות מנייר או קרטון,

אלבומים, לוחות שנה, לוחות כתיבה, יצירות אומנות מגולפות
או חרוטות, יצירות אומנות ליתוגרפיות, מדבקות (פריטים
משרדיים), בלוקים לכתיבה (משרדיים), בלוקים לציור,

קופסאות מקרטון או מנייר, פריטים בעלי נחיצות משרדית
(למעט ריהוט),סופגי דיו, כלי עציץ מנייר, ספרי כתיבה או ציור,
לוחות שנה, מחברות, ליתוגרפיות צבעוניות, דוגמאות לתפירה,
עפרונות, מארזי עפרונות, מחדדי עפרונות חשמליים או לא
חשמליים, דקלקומניה, ממחטות נייר להסרת איפור, חומרי

ציור, כלי ציור, ציורים, מכונות שכפול, חריטות וגילופים, חומרי
כתיבה, כלי כתיבה, מחקים מגומי, חומרי מחיקה, דיו, סרטי
דיו, כריות דיו, מעטפות (משרדיות), לוחות שנה נתלשים,
תוויות שאינן עשויות מחומרי טקסטיל, כרטיסי הודעה

(משרדיים), דפים (משרדיים), כרטיסי אינדקס (משרדיים),
פסלונים (פסלים) עשויים מנייר, ציוד לבתי ספר, גלובוסים,

גילופים, תמונות, מוצרים מודפסים, חומרים מודפסים, עיתונים,
ספרי קומיקס, נייר מכתבים, תדפיסים ליתוגרפיים, ספרים,
סימניות, מאחוזות ספרים, מדריכים, חומרי עיצוב, חומרים
לעיצוב, עיצובי רקמה, מטפחות מנייר, מפות שולחן מנייר,

מערכות כתיבה (מעמדי דיו), ציוד משרדי, פסטלים (עפרונות
צבע), בצק עיצוב, קופסאות צבע (פריטים לשימוש בביתי ספר),

חצובות לציירים, בד קנבס לציור, ציורים ממוסגרים או לא
ממוסגרים (תמונות), כתבי עת, תמונות, מכשירים להקמת

תמונות, מעמדי תמונות, תחריטי תמונה, מחזיקי עטים, מחזיקי
דרכונים, מחיצות ובדי משי, כריכות לפנקסי צ'קים, גלויות,

בולים, משקולות נייר, כריכות ספרים, חומרים לכריכת ספרים,
אינקדסים, כתבי עת, שקיק מבושם עשוי מנייר או מפלסטיק,
שרוולים וכיסים למטרות אריזה, תיקים (מעטפות, שקיות)
לעטיפה (מנייר או מפלסטיק), מפיות שולחן (מנייר), מגבות
פנים (מנייר), מערכות נייר לשולחן, בלוקים לשולחן, עטים

נובעים, מפות שולחן מנייר, כיסוי שולחן מנייר, לוחות כתיבה,
מערכות ציור; הנכללים כולם בסוג 16.

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

י' אב תשס"ט - 53431/07/2009



י' אב תשס"ט - 53531/07/2009



Bottled water; included in class 32. מים בבקבוקים; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EUROFUSION, S.A.

Address: Panama, Republic of Panama

Identification No.: 68295

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

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210701 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 53631/07/2009



Tobacco whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; cigarettes; tobacco substitutes 
none being for medicinal purposes; matches and 
smokers' articles.; included in class 34.

טבק גולמי או מעובד; מוצרי טבק; סיגריות; תחליפי סיגריות לא
למטרות רפואיות; גפרורים ופריטי מעשנים; הנכללים בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Imperial Tobacco Limited

Address: Southville, Bristol, United Kingdom

Identification No.: 7078

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210716 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 53731/07/2009



Cigars, cigarillos, tobacco, tobacco products, 
smokers' articles, lighters for smokers, matches; all 
included in class 34.

סיגרים, סיגרים קטנים, טבק, מוצרי טבק, פריטי מעשנים,
מציתים למעשנים, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Henri Wintermans Cigars B.V.

Address: Eersel, The Netherlands

Identification No.: 2976

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

Application Date 21/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210717 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 53831/07/2009



Plastic buckle and plastic hardware components, 
including buckles, side release buckles, slide 
fasteners, snap fasteners, strap adjusters, cord locks, 
cam buckles, snap hooks, center release buckles, 
tourniquet buckles, double bar buckles, D-rings and 
slide adjustment buckles; all included in Class 26.

מרכיבים לאבזמי פלסטיק  ואביזרים מפלסטיק, כולל אבזמים,
אבזמי שחרור צד, מהדקי מגלש, מהדקי לחצן, מכווני רצועות,
מנעולי מיתרים, אבזמי זיז, ווי לחצן, אבזמי שחרור מרכזי,

אבזמי חוסם עורקים, אבזמי מוט כפול,טבעות-D ואבזמי כוונון
ומגלש; הנכללים כולם בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Illinois Tool Works Inc.

Address: Glenview, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 6108

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

NEXUS

Application Date 21/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210718 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 53931/07/2009



Plastic buckle and plastic hardware components, 
including buckles, side release buckles, slide 
fasteners, snap fasteners, strap adjusters, cord locks, 
cam buckles, snap hooks, center release buckles, 
tourniquet buckles, double bar buckles, D-rings and 
slide adjustment buckles; all included in Class 26.

מרכיבים לאבזמי פלסטיק  ואביזרים מפלסטיק, כולל אבזמים,
אבזמי שחרור צד, מהדקי מגלש, מהדקי לחצן, מכווני רצועות,
מנעולי מיתרים, אבזמי זיז, ווי לחצן, אבזמי שחרור מרכזי,

אבזמי חוסם עורקים, אבזמי מוט כפול, טבעות-D ואבזמי כוונון
ומגלש; הנכללים כולם בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Illinois Tool Works Inc.

Address: Glenview, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 6108

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Nx

Application Date 21/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210719 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 54031/07/2009



clothing, including men's and women's clothing, 
footwear, headgear, hosiery, scarves, gloves, t-shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, tops, bottoms, 
pants, shorts, dresses, shirts, jackets, coats, leather 
jackets and coats, jeans, headbands, wristbands, 
hats, and belts; all included in class 25.

ביגוד, כולל בגדי נשים וגברים, הנעלה, כיסויי ראש, גרביים
ובגדים תחתונים, צעיפים, כפפות, חולצות טי, סווצרים, סווצרים
עם כיסוי ראש, חלקים עליונים של תלבושות, בגדים תחתונים,
מכנסיים, מכנסיים קצרות, שמלות, חולצות, ג'קטים, מעילים,
מעילים וג'קטים מעור, ג'ינסים, סרטי ראש, סרטי מפרק כף

היד, כובעים וחגורות; כולם נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SLEDGE USA, INC.

Address: U.S.A.

Identification No.: 68299

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

Address: B.S.R. Building 2 Ben Gurion Street, Ramat 
Gan, 52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדלי בסר רחוב בן גוריון 2, רמת גן, 52573, ישראל

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SLEDGE

Application Date 22/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210723 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 54131/07/2009



Benelux , 12/11/2007 בנלוקס , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Firearms, ammunitions and projectiles; assault 
weapons; explosives; detonators; ballistic missiles; 
holsters and holsters for guns and handguns; noise-
suppressors for guns; sights for firearms (other than 
telescopic sights); firing platforms (supports); all 
included in class 13.

נשק חם, תחמושת וקליעים; נשקי תקיפה; חומרי נפץ; נפצים;
טילים בליסטיים; נרתיקים ונרתיקים לרובים ולאקדחים;
משתיקי-קול לרובים; כוונות לנשק חם (השונות מכוונות

טלסקופיות); פלטפורמות ירי (תומכות); הנכללים כולם בסוג
.13

Class: 13 סוג: 13

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FN HERSTAL S.A.

Address: Herstal, Belgium

Identification No.: 52185

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

SCAR

Application Date 22/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210724 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 54231/07/2009



Bags, handbags, traveling bags, valises, haversacks, 
umbrellas, parasols; all included in class 18.

תיקים, תיקי יד, תיקי נסיעה, מזודות, תרמילים, מטריות,
שמשייות; הנכללים כולם בסוג  18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Espadrilles Banyoles, S.L.

Address: U.P. 6 Parcela 24  , Gerona, Spain

Identification No.: 68301

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

Application Date 23/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210737 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 54331/07/2009



Ready made clothing (pret a porter), bathing suits, 
footwear, headwear for wear, gloves (clothing), 
scarves, belts (clothing), underwear; all included in 
class 25.

דברי הלבשה מוכנים לשימוש (פרט א פורטה), בגדי ים,
הנעלה, כיסוי ראש ללבישה, כפפות (הלבשה), צעיפים, חגורות

(הלבשה), הלבשה תחתונה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Espadrilles Banyoles, S.L.

Address: U.P. 6 Parcela 24  , Gerona, Spain

Identification No.: 68301

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
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

Application Date 23/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210738 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 54431/07/2009



U.S.A. , 14/04/2008 ארה"ב , 14/04/2008

Priority Date דין קדימה

Computer software for searching, indexing, locating, 
using, organizing, and managing electronic data 
located on local and network drives and on the 
internet; all included in class 9.

תוכנת מחשב לחיפוש, מפתוח, איתור, שימוש, ארגון, וניהול
של נתונים אלקטרונים הממוקמים על כוננים מקומיים וכוננים

רשת ועל האינטרנט;הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TigerLogic Corporation

Address: 25A Technology Drive  , Irvine, California, 
92618, U.S.A.

Identification No.: 68302

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 23/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210739 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 54531/07/2009



Italy , 05/12/2007 איטליה , 05/12/2007

Priority Date דין קדימה

Anodes for sterilization of pools; all included in class 
9.

אנודות לסטרליזציה של ברכות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INDUSTRIE DE NORA S.p.A.

Address: Via Bistolfi 35  , Milan, 20134, Italy

Identification No.: 68303

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

E4AQUA

Application Date 23/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210743 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 54631/07/2009



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים;קוטלי פטריות,קוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Limited

Address: Guildford, Surrey, United Kingdom

Identification No.: 50385

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

אורטיבה

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210745 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 54731/07/2009



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Limited

Address: Guildford, Surrey, United Kingdom

Identification No.: 50385

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

פריורי

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210747 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 54831/07/2009



Agricultural fungicides; all included in class 5. קוטלי פטריות לחקלאות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GB BIOSCIENCES CORPORATION

Address: 22239 Haden Road  , Houston, texas, 77015, 
U.S.A.

Identification No.: 68304

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

בראבו

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210748 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 54931/07/2009



Cosmetics, makeup, foundation, powder,  blush, 
blusher, eye shadow, eye liner,  mascara, eyebrow 
pencil, lip color, lip  gloss, lip base, nail color, nail 
base coat,  nail drying preparations, nail top coat,  
and nail saving preparations; skin care  products, 
namely, skin creams, anti-aging  creams and lotions, 
cleansers, clarifiers,  moisturizers, non-medicated 
skin serum,  skin masks, skin toners, and non- 
medicated skin care preparations for  topical 
application; shampoos; hair  conditioners; deodorants 
and  antiperspirants; hair care preparations;  
perfumes; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, מייק-אפ, קרם בסיס לפנים, פודרה, משחת
סומק, סומק, צללית לעין, צבע לתיחום עיניים, מסקרה, עיפרון

לגבות, אודם, משחה מבריקה לשפתיים, משחת בסיס
לשפתיים, לק לציפורניים, לק בסיס לציפורניים, לק לייבוש
ציפורניים מהיר, לק לציפורניים המשמש כשכבה סופית,

תכשירים לחיזוק הציפורניים; מוצרים לטיפוח העור, דהיינו,
קרמים לעור, קרמים ותחליבים אנטי-אייג'ינג, חומרי ניקוי

לפנים, חומרים לניקוי עמוק של הפנים, קרם לחות, סרום לא
רפואי לעור, מסכות לעור, טונרים לעור, תכשירים שאינם

רפואיים לטיפול באפליקציה מקומית בעור; שמפו;
מרככים/מייצבים לשיער; דאודורנטים וחומרים נוגדי הזעה;
תכשירים לטיפול בשיער; בשמים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Amarte USA Holdings, Inc.

Address: 101 California Street  , San Fransico, California, 
94111, U.S.A.

Identification No.: 68305

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

AMARTE

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210749 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 55031/07/2009



Computer software for software development; 
computer software for authoring, developing, coding, 
compiling, debugging and deploying other computer 
software; all included in class 9.

תכנת מחשב לפיתוח תוכנות; תכנת מחשב לכתיבה, פיתוח,
קידוד, קימפול, ניפוי באגים ופריסת  תכנות מחשב אחרות;

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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

DASHCODE

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210752 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 55131/07/2009



U.S.A. , 02/04/2008 ארה"ב , 02/04/2008

Priority Date דין קדימה

Optical and magneto-optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; blank 
optical and magneto-optical discs, pre-recorded 
optical and magneto-optical discs featuring music, 
text data, still images and motion pictures; 
televisions; video cameras; digital still cameras; 
computers; digital satellite broadcasting systems, 
namely receivers, transmitters and antennas for 
satellite broadcasting; video game machines for use 
with televisions; cinematographic machines and 
apparatus with digital versatile disc functions, namely 
camcorders with digital versatile disc functions; digital 
versatile disc players; digital versatile disc recorders; 
digital cameras with digital versatile disc functions; 
car navigation systems with digital versatile disc 
functions; blank digital versatile discs for recording 
and reproducing audio, video audiovisual, textual, 
multimedia, photographic and pictorial content and 
recording and executing computer programs and 
data; television and video monitors; projection 
screens; all included in class 9.

נגני דיסקים ומכשירי הקלטה אופטיים ומגנטיים-אופטיים
לנתוני אודיו, וידאו ומחשב; דיסקים אופטיים ומגנטיים-אופטיים
ריקים, דיסקים אופטיים ומגנטיים-אופטיים המוקלטים מראש
המציגים מוסיקה, נתוני טקסט, דמויות דוממות וסרטי קולנוע;

טלוויזיות; מצלמות ווידיאו; מצלמות סטילס דיגיטאליות;
מחשבים; מערכות שידורי לווין דיגיטאליות, דהיינו קולטים,

משדרים ואנטנות לשידורי לווין; מכונות משחקי וידאו לשימוש
עם טלוויזיות; מכונות ומכשירים סינימטוגרפיים עם פונקציות
דיסקים דיגיטאליים מגוונות דהיינו מצלמות וידיאו עם פונקציות
דיסקים דיגיטאליים ; נגני דיסקים דיגיטאליים מגוונים; מקליטי
דיסקים דיגיטאליים מגוונים; מצלמות דיגיטאליות עם פונקציות
דיסקים דיגיטאליים מגוונים; מערכות ניווט לרכב עם פונקציות
דיסקים דיגיטאליים מגוונים; דיסקים דיגיטאליים מגוונים ריקים
להקלטה ושיכפול של תוכן אודיו, וידיאו אור-קולי, טקסטואלי,
מולטימדיה, פוטוגראפי ומאויר ולביצוע תוכניות ונתוני מחשב;
מוניטורים לטלוויזיה ווידיאו; מסכי הקרנה; הנכללים כולם לסוג

.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, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

REDPLAY

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210756 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 55231/07/2009



U.S.A. , 17/04/2008 ארה"ב , 17/04/2008

Priority Date דין קדימה

Providing on-line forums for transmission of 
messages among computer users concerning 
computer data management and data base 
application development software; all included in 
class 38.

אספקת פורומים מקוונים למסירת הודעות בין משתמשי מחשב
בנוגע לניהול נתוני מחשב ותוכנת פיתוח ליישומי בסיס נתונים;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TigerLogic Corporation

Address: 25A Technology Drive  , Irvine, California, 
U.S.A.

Identification No.: 68306

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

TIGERLOGIC

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210758 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 55331/07/2009



U.S.A. , 17/04/2008 ארה"ב , 17/04/2008

Priority Date דין קדימה

Educational, instructional and training services, 
arranging and conducting educational and training 
conferences and seminars, production of educational 
sound and video recordings, publication of 
instructional manuals, and conducting courses, 
seminars and workshops, all within the fields of 
computer database management, compilation, and 
searching, and computer system and application 
development and deployment; all included in class 
41.

שירותי חינוך, הדרכה והכשרה, סידור ועריכת ועידות וסמינרים
חינוכיים ולהכשרה, הפקה של הקלטות ווידאו וקול חינוכיות,
הוצאה לאור של ספרי הדרכה, ועריכת קורסים, סמינרים
וסדנאות, כולם בתחומים של ניהול בסיס נתוני מחשב,

קומפילציה, וחיפוש, ופיתוח ופריסת מערכת ויישומיי מחשב;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TigerLogic Corporation

Address: 25A Technology Drive  , Irvine, California, 
U.S.A.

Identification No.: 68306

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

TIGERLOGIC

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210759 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 55431/07/2009



U.S.A. , 17/04/2008 ארה"ב , 17/04/2008

Priority Date דין קדימה

Computer software programming, design, 
development, and consulting services in the fields of 
computer database management, compilation, and 
searching; technical support and advisory services 
relating to computer hardware, computer data base 
management software, computer search engine 
software, computer networks, and the internet; 
troubleshooting of computer software problems; 
consultation services in the field of search engine 
optimization; all included in class 42.

שירותי תכנות תוכנה, עיצוב, פיתוח תכנת מחשב, וייעוץ
בתחומים של ניהול בסיס נתוני מחשב, קומפילציה, וחיפוש;
תמיכה טכנית ושרותי יעץ הקשורים לחמרת מחשב, תכנת

ניהול בסיס נתוני מחשב, תכנת מחשב למנועי חיפוש, רשתות
מחשב, והאינטרנט; איתור וטיפול בבעיות של תכנת מחשב;

שירותי ייעוץ בתחום אופטומיזציית מנועי חיפוש; הנכללים כולם
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TigerLogic Corporation

Address: 25A Technology Drive  , Irvine, California, 
U.S.A.

Identification No.: 68306

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

TIGERLOGIC

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210760 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 55531/07/2009



י' אב תשס"ט - 55631/07/2009



Insurance services; financial services; namely 
banking and credit services; providing credit card, 
debit card, charge card and stored value prepaid 
card services; remote payment services; stored value 
electronic purse services, providing electronic funds 
and currency transfer services, electronic payments 
services, prepaid telephone calling card services, 
cash disbursement services, and transaction 
authorization and settlement services; provision of 
debit and credit services by means of radio frequency 
identification devices known as transponders; travel 
insurance services; cheque verification services; 
issuing and redemption services all relating to 
travellers cheques and travel vouchers; the provision 
of financial services for the support of retail services 
provided through mobile telecommunications means, 
including payment services through wireless devices; 
the provision of financial services for the support of 
retail services provided on-line, through networks or 
other electronic means using electronically digitized 
information; services in the accessibility, storage and 
utilization of a store of digitized electronic information 
representing monetary value in hand-held technology 
accessible to use by an individual; bill payment 
services provided through a website; on-line banking; 
financial services provided over the telephone and by 
means of a global computer network or the internet; 
all included in class 36.

שירותי ביטוח; שירותי פיננסיים; דהיינו שירותי בנקאות
ואשראי; שירותים של אספקת כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב

מיידי, כרטיסי חיוב דחוי וכרטיסים בעלי ערך מאוחסן משולמים
מראש; שירותי תשלום מרחוק;  שירותי ערך מאוחסן של ארנק
אלקטרוני, אספקת שירותי העברה אלקטרונית של קרנות
וכספים, שירותי תשלומים אלקטרוניים, שירותי כרטיסי חיוג
טלפוניים משולמים מראש, שירותי הוצאת כספים, ושירותי

אישור וביצוע עסקאות; אספקת שירותי חוב ואשראי באמצעות
מכשירי זיהוי בתדר רדיו הידוע כטרנספונדרים; שירותי ביטוח

נסיעות; שירותי אימות המחאות; שירותי הנפקה ופדייה
הקשורים כולם להמחאות נוסעים ולשוברי נסיעה; אספקת

שירותים פיננסיים לתמיכה בשירותי קמעונאות המסופקים דרך
אמצעי תקשורת-רחק ניידים, כולל שירותי תשלום דרך התקנים

אלחוטיים; אספקת שירותים פיננסיים לתמיכה בשירותי
קמעונאות המסופקים בצורה מקוונת, דרך רשתות או אמצעים
אלקטרוניים אחרים העושים שימוש במידע שעבר דיגיטציה
אלקטרונית; שירותים של נגישות, אחסון ושימוש במלאי מידע
שעבר דיגיטציה המייצג ערך מוניטארי בטכנולוגיה המוחזקת

ביד והנגיש לשימוש פרטני; שירותי תשלום חשבונות
המסופקים דרך אתר אינטרנט; בנקאות מקוונת; שירותים
פיננסיים המסופקים באמצעות הטלפון ובאמצעות רשת
מחשבים גלובלית או האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MasterCard International Incorporated

Address: Purchase, New York, U.S.A.

Identification No.: 17006

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

TITANIUM MASTERCARD

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210761 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 55731/07/2009



footwear; clothing; headgear; included in class 25. הנעלה; הלבשה; כיסוי ראש; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport

Address: 8953 Dietikon, Switzerland

Identification No.: 59675

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

elefanten

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210773 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 55831/07/2009



Pharmaceutical preparations used to treat eyelashes; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות המשמשים לטיפול בריסים; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Allergan, Inc.

Address: 2525 Dupont Drive  , Irvine, California, U.S.A.

Identification No.: 1049

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VOLESH

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210774 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 55931/07/2009



footwear; clothing; headgear; included in class 25. הנעלה; הלבשה; כיסוי ראש; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport

Address: 8953 Dietikon, Switzerland

Identification No.: 59675

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

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210775 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 56031/07/2009



footwear; clothing; headgear; included in class 25. הנעלה; הלבשה; כיסוי ראש; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport

Address: 8953 Dietikon, Switzerland

Identification No.: 59675

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

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210776 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 56131/07/2009



Advertising services; promoting the sale of payment 
card accounts through the administration of incentive 
award programs; awarding purchase points, 
discounts, sweepstakes, rebates, value added offers 
and coupons for payment card use; data processing, 
data collection and report preparation for financial 
transactions; included in class 35.

שרותי פרסום ; קידום מכירות של חשבונות כרטיסי תשלום
באמצעות ניהול תוכניות עידוד תגמול; הענקת נקודות קנייה,
הנחות, כרטיסי הגרלה, החזרים, הצעות עם ערך מוסף

וקופונים עבור שימוש בכרטיס התשלום; עיבוד נתונים, איסוף
נתונים והכנת דוחות לעסקאות פיננסיות; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Visa International Service Association

Address: Foster City, California, U.S.A.

Identification No.: 4507

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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

SAVINGSEDGE

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210777 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 56231/07/2009



Downloadable webcasts and podcasts featuring 
news, interviews, and tips and strategies in the field 
of electronic games; included in class 9.

שידורי אינטרנט הניתנים להורדה בנושאי חדשות, ראיונות וכן
טיפים ואסטרטגיות בתחום משחקים אלקטרוניים; הנכללים

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Blizzard Entertainment Inc.

Address: Los Angeles, California, U.S.A.

Identification No.: 59368

(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

BLIZZCAST

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210778 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 56331/07/2009



Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, storing, regulating, 
and/or controlling electricity, including time switches, 
time switch modules, photo electric switches, hour 
meters, power meters; instruments for measuring, 
controlling, regulating and switching of heat pumps, 
of installations for heating and hot water production, 
of cookers and ovens, of cooling apparatus; electrical 
and electronic controls for apparatus for automatic 
adjustment of curtains, blinds and sunshades, 
included in Class 9.

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, השנאה, צבירה, אחסון,
ויסות ו/או בקרה של חשמל, כולל מתגי זמן, מודולים של מתגי
זמן, מתגים פוטו-חשמליים, מדי שעות, מוני חשמל, מכשירים
למדידה, בקרה, ויסות ומיתוג של משאבות חום, של התקנים
לחימום ולהפקת מים חמים, של כיריים ותנורים, של התקנים
לקירור; בקרים חשמליים ואלקטרוניים עבור התקני כוונון

אוטומטיים של וילונות, תריסים ושמשיות, הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Graesslin GmbH

Address: St. Georgen, Germany

Identification No.: 68314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, Tel Aviv, P.O.B 1426, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, תל אביב-יפו, ת.ד.1426, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210779 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 56431/07/2009



Educational and instruction services relating to arts, 
crafts, sports or general knowledge; arranging, 
conducting and organization of seminars; providing of 
electronic publications; services of reference libraries 
for literature and documentary records; production of 
radio or television programs; production of video tape 
film in the fields of education, culture, entertainment 
or sports (not for movies, radio or television programs 
and not for advertising and publicity); organization, 
management and arrangement of martial arts 
tournaments and contests; booking of seats for 
shows; rental of cinematographic machines and 
apparatus; rental of cine-films; rental of records or 
sound-recorded magnetic tapes; rental of image-
recorded magnetic tapes; all included in class 41.

שרותי חינוך והדרכה הקשורים לאומנויות, עבודות אומנות,
ספורט או ידע כללי; סידור, עריכה וארגון של סמינרים; אספקת
פרסומים אלקטרוניים; שרותי ספריות עיון של ספרות ורישומים
תיעודיים; הפקה של תוכנית רדיו או טלוויזיה; אספקת קלטות
וידאו בתחומי החינוך, התרבות, הבידור או הספורט (שאינן
לסרטים, תוכניות רדיו או טלוויזיה ושאינן לפרסומות ופרסום);
ארגון, ניהול וסידור של טורנירים ותחרויות של אמנויות לחימה;
הזמנה מראש של מושבים להופעות; השכרת מכונות ומכשירים
סינימטוגרפיים; השכרת סרטי קולנוע; השכרת תקליטים או

קלטות מגנטיות של צלילים-מוקלטים; השכרת קלטות מגנטיות
של בבואות מוקלטות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: K-1 Corporation

Address: 2-18-22, Jingumae, Shibuya-ku  , Tokyo, 
1500001, Japan

Identification No.: 68316

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210783 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 56531/07/2009



Precious metals and their alloys; goods made of 
precious metals or semi-precious metals; goods 
plated with precious or semi-precious metals; 
jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments; included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן; טובין העשויים ממתכות יקרות או
ממתכות יקרות למחצה; טובין המצופים במתכות יקרות או
יקרות למחצה; תכשיטים; אבנים יקרות; שעונים ומכשירים

כרונומטרים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHLOE SAS

Address: 71 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT  , Paris, 
75008, France

Identification No.: 8353

(Societe par Actions Simplifiee)

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

SEE BY CHLOE

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210784 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 56631/07/2009



Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and imitations of leather; wallets, coin purses, 
handbags, suitcases, travelling bags, card cases, key 
cases, key fobs, backpacks, clutch bags, beach 
bags, shopping bags, briefcases, sling bags for 
carrying infants, travelling sets, trunks, vanity cases, 
cosmetic bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks; hides, skins; included in class 18.

עור וחיקויי עור; טובין העשויים מעור ומחיקויי עור; ארנקים,
ארנקים למטבעות, תיקי יד, מזוודות, תיקי נסיעות, נרתיקים

לכרטיסים, נרתיקים למפתחות, שרשראות למפתחות, תיקי גב,
תיקי יד, תיקי חוף, תיקים לקניות, תיקי מסמכים, תיקי מתלה
לנשיאת פעוטות, מערכות נסיעות, מזוודות, תיקי תמרוקים,

תיקי קוסמטיקה, מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; עורות בעלי
חיים, עורות; הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHLOE SAS

Address: 71 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT  , Paris, 
75008, France

Identification No.: 8353

(Societe par Actions Simplifiee)

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

SEE BY CHLOE

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210785 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 56731/07/2009



Clothing, footwear, headgear; included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHLOE SAS

Address: 71 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT  , Paris, 
75008, France

Identification No.: 8353

(Societe par Actions Simplifiee)

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

SEE BY CHLOE

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210786 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 56831/07/2009



Pharmaceutical dermatological preparations for the 
treatment of acne; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים דרמטולוגים לטיפול באקנה; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Galderma S.A.

Address: Cham, Switzerland

Identification No.: 28977

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

EPIDUO

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210787 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 56931/07/2009



Machine and machine too;s motors and engines )
except engines for land vehicles); couplings and 
transmission components )except for land vehicles); 
all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות; מנועים (למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים);
מצמדים ורכיבי תמסורת (למעט לכלי רכב יבשתיים); כולם

נכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Solcon Industries Ltd. שם: סולקון תעשיות בע"מ

Address: 16 haminhara Street  , Hertzlia, 46586, Israel כתובת : רחוב המנהרה 16  , הרצליה, 46586, ישראל

Identification No.: 510760762מספר זיהוי: 510760762

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

SOLCON

סולקון

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210792 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 57031/07/2009



Apparatus and instruments for conducting, switching, 
tansforming,  accumulating, regulating or controlling 
electricity; all included in class 9.

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, הכרה, צבירה, וויסות או
בקרה על חשמל; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Solcon Industries Ltd. שם: סולקון תעשיות בע"מ

Address: 16 haminhara Street  , Hertzlia, 46586, Israel כתובת : רחוב המנהרה 16  , הרצליה, 46586, ישראל

Identification No.: 510760762מספר זיהוי: 510760762

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

SOLCON

סולקון

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210793 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 57131/07/2009



Machine and machine too;s motors and engines )
except engines for land vehicles); couplings and 
transmission components )except for land vehicles); 
all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות; מנועים (למעט מנועים לכלי רכב יבשתיים);
מצמדים ורכיבי תמסורת (למעט לכלי רכב יבשתיים); כולם

נכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Solcon Industries Ltd. שם: סולקון תעשיות בע"מ

Address: 16 haminhara Street  , Hertzlia, 46586, Israel כתובת : רחוב המנהרה 16  , הרצליה, 46586, ישראל

Identification No.: 510760762מספר זיהוי: 510760762

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

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210794 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 57231/07/2009



Apparatus and instruments for conducting, switching, 
tansforming,  accumulating, regulating or controlling 
electricity; all included in class 9.

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, הכרה, צבירה, וויסות או
בקרה על חשמל; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Solcon Industries Ltd. שם: סולקון תעשיות בע"מ

Address: 16 haminhara Street  , Hertzlia, 46586, Israel כתובת : רחוב המנהרה 16  , הרצליה, 46586, ישראל

Identification No.: 510760762מספר זיהוי: 510760762

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

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210795 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 57331/07/2009



All goods included in class 9. כל הטובין הכלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BriefCam Ltd. שם: בריפקאם בע"מ

Address: G.G. Communication Centre Neve Ilan, D.N. 
Harei Yehuda, Israel

כתובת : מרכז תקשורת ג.ג. נוה אילן, ד.נ. הרי יהודה, ישראל

Identification No.: 514069392מספר זיהוי: 514069392

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210812 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 57431/07/2009



Benelux , 17/10/2007 בנלוקס , 17/10/2007

Priority Date דין קדימה

Insurance; financial and monetary affairs; financing, 
leasing; consultancy and intermediary services in the 
field of aforesaid services, also through worldwide 
computer networks; professional consultacy in the 
financial field; electronic transfer of funds; financial 
leasing; all included in class 36.

ביטוח; עסקים פיננסים וכספים; מימון, השכרה; שירותי יעוץ
ותיווך בתחום השירותים הנזכרים לעיל, גם דרך רשתות מחשב
עולמיות; יעוץ מקצועי בתחום הפיננסי; העברה אלקטרונית של

קרנות; החכרה פיננסית; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: De Lage Landen International B.V.

Address: Eindhoven, The Netherlands

Identification No.: 68330

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

DLL

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210818 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 57531/07/2009



Cardiovascular pharmaceutical products; all included 
in class 5.

מוצרים רוקחיים של הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biofarma

Address: Neuilly-Sur-Seine, France

Identification No.: 6926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

COVERAM

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210819 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 57631/07/2009



Shaving preparations, facial care, shaving cream, 
shaving soap and toilet soap; all included in class 3.

תכשירי גילוח; טיפוח לפנים; משחות גילוח; סבון גילוח וסבוני
טואלט; הנכללים וכלם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address: 38 Amal Street, Ra'anana, P.O.B 4055, 43659, 
Israel

כתובת : רחוב העמל 38, רעננה, ת.ד.4055, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 Amal Street, Ra'anana, P.O.B 43659, 4224, 
Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, רעננה, ת.ד.4224, 43659, ישראל

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210821 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 57731/07/2009



Razors, razor blades, shaving instruments, 
dispensers, cassettes, holders and cartridges, all 
containing blades, parts and fittings for the aforesaid 
goods; all included in class 8.

תערים, סכיני גילוח, מכשירי גילוח, מחלקים, קסטות, מחזיקים
ומחסיות, כולם מכילים להבים חלקים ומתאמים עבור הסחורות

לעיל; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address: 38 Amal Street, Ra'anana, P.O.B 4055, 43659, 
Israel

כתובת : רחוב העמל 38, רעננה, ת.ד.4055, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 Amal Street, Ra'anana, P.O.B 43659, 4224, 
Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, רעננה, ת.ד.4224, 43659, ישראל

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210822 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 57831/07/2009



Shaving preparations, facial care, shaving cream, 
shaving soap and toilet soap; all included in class 3.

תכשירי גילוח; טיפוח לפנים; משחות גילוח; סבון גילוח וסבוני
טואלט; הנכללים וכלם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address: 38 Amal Street, Ra'anana, P.O.B 4055, 43659, 
Israel

כתובת : רחוב העמל 38, רעננה, ת.ד.4055, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 Amal Street, Ra'anana, P.O.B 43659, 4224, 
Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, רעננה, ת.ד.4224, 43659, ישראל

GO2

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210823 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 57931/07/2009



Razors, razor blades, shaving instruments, 
dispensers, cassettes, holders and cartridges, all 
containing blades, parts and fittings for the aforesaid 
goods; all included in class 8.

תערים, סכיני גיולח, מכשירי גילוח, מחלקים, קסטות, מחזיקים
ומחסיות, כולם מכילים להבים חלקים ומתאמים עבור הסחורות

לעיל; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Quality Canadian Products Ltd. שם: מוצרי איכות קנדיים בע"מ

Address: 38 Amal Street, Ra'anana, P.O.B 4055, 43659, 
Israel

כתובת : רחוב העמל 38, רעננה, ת.ד.4055, 43659, ישראל

Identification No.: 513820597מספר זיהוי: 513820597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sharon-Goldstein & Co., Advs.

Address: 38 Amal Street, Ra'anana, P.O.B 43659, 4224, 
Israel

שם: שרון-גולדשטיין ושות', עו"ד

כתובת : רחוב העמל 38, רעננה, ת.ד.4224, 43659, ישראל

GO2

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210824 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 58031/07/2009



Security steel doors, internal steel doors, steel locks, 
steel locking mechanisms; all included in class 6.

דלתות בטחון מפלדה, דלתות פנים מפלדה, מנעולים מפלדה,
מנגנוני נעילה מפלדה; כולם נכללים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: AKAVISH DLATOT PLADA LTD. שם: עכביש  דלתות פלדה בע"מ

Address: 5 Hottzot Hayotzer Street Southern Industrial 
Zone, Ashkelon, Israel

כתובת : רחוב חוצות היוצר 5 אזור התעשיה הדרומי, אשקלון,
ישראל

Identification No.: 511157687מספר זיהוי: 511157687

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofer Morag, Adv.

Address: 83 Moriah Blvd.  , Haifa, 31072, Israel

שם: עופר מורג, עו"ד

כתובת : שדרות מוריה 83  , חיפה, 31072, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase דלתות פלדה מעוצבות , but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף דלתות
פלדה מעוצבות, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210841 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 58131/07/2009



Soaps, shampoo, conditioner and additional hair 
lotions, toothpaste and mouthwash, cosmetic 
preparations, shaving preparations, perfumes, 
volatile oils, cleaning preparations; all included in 
class 3.

סבונים, שמפו, מרכך שיער ותרחיצי שיער נוספים, משחות
שיניים ומי פה, תכשירי קוסמטיקה, תכשירי גילוח, בשמים,

שמנים אתריים (נדיפים), תכשירי ניקוי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yosi Shevach שם: יוסי שבח

Address: 19 Brachia St., Tel Aviv, P.O.B 19275, 61191, 
Israel

כתובת : רח' ברכיה 19, תל אביב, ת.ד.19275, 61191, ישראל

Identification No.: 24816449מספר זיהוי: 24816449

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210842 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 58231/07/2009



Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; men's and women's fragrances for personal 
use; eau de toilette; eau de perfume; eau de cologne; 
eau de perfum; after-shave gel; after-shave lotion; 
deodorants for personal use; body lotion; body 
cream; dusting powder; shower gel; lip balm; 
makeup; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, all included in class 3.

סבונים, פרפומריה, שמנים חיוניים, קוסמטיקה, תחליבי שיער;
בשמים לגבר ולאישה לשימוש אישי;  מי טואלט, מי בושם, מי
קולון, ג'ל אפטר שייב; דאודורנטים לשימוש אישי; תחליב גוף;
קרם גוף; אבקת כיסוי; ג'ל רחצה; שפתון; מייקאפ; תכשירי

ניקוי, פוליש,צחצוח ומירוט, הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GENERAL MOTORS CORPORATION

Address: Detroit, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 8799

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

HUMMER

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210859 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 58331/07/2009



Italy , 15/11/2007 איטליה , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Protection devices for personal use against 
accidents; protective flack jackets; clothing and 
clothing for personal protection in particular against 
accidents, irradiation and fire and against sparks 
and/or sprays of molten metal; shoes, boots, gloves, 
masks, spectacles, hats and protective helmets; 
protective suits for aviators; nets for protection 
against accidents; workmen's protective face-shields, 
all included in class 9.

אמצעי מיגון לשימוש אישי נגד תאונות; ז'קטים מגני אש; ביגוד
וביגוד למיגון אישי בייחוד נגד תאונות, קרינה ואש ונגד ניצוצות
ו/או ספריי של מתכת יצוקה; נעליים, מגפיים, כפפות, מסכות,
משקפיים, כובעים וקסדות מגן; חליפות מגן לטייסים; רשתות
להגנה נגד תאונות; מגני פנים להגנת עובד, הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LENZI EGISTO S.p.A.

Address: Vaiano (Prato),Italy, Italy

Identification No.: 68340

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

VALLIANT

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210861 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 58431/07/2009



Italy , 15/11/2007 איטליה , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Protective fabrics providing protection against heat, 
fire and flames, all included in class 17.

אריגי הגנה המספקים הגנה כנגד חום, אש ולהבות, הכל כלול
בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LENZI EGISTO S.p.A.

Address: Vaiano (Prato),Italy, Italy

Identification No.: 68340

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

VALLIANT

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210862 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 58531/07/2009



Italy , 15/11/2007 איטליה , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Textile and textile goods, not included in other 
classes, in particular cotton fabrics, synthetic fibre 
fabrics, elastic woven material; fiberglass fabrics for 
textile use, fiberglass fabrics, for textile use, furniture 
coverings of textile, mixed chemical fiber fabrics, 
waterproof fabrics, laminated fabrics, knitted cotton 
fabrics, knitted chemical fiber fabrics; woven and non
-woven textile fabrics; shrouds; fabric for boots and 
shoes, all included in class 24.

טקסטיל וטובי טקסטיל, לא כלול בסיווגים אחרים, בייחוד אריגי
כותנה, אריגי סיבים סינטטים, חומר אלסטי ארוג; אריגי

פיברגלס לשימוש של טקסטיל, אריגי פיברגלס, לשימוש של
טקסטיל,כיסוי רהיטים מטקסטיל, אריגי סיבים כימיים מעורבים,
אריגים עמידי מים, אריגים מרובדים, אריגי כותנה סרוגים,אריגי

סיבים כימיים סרוגים; אריגי טקסטיל ארוגים ולא ארוגים;
תכריכים; אריגים למגפיים ונעליים, הכל כלול בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LENZI EGISTO S.p.A.

Address: Vaiano (Prato),Italy, Italy

Identification No.: 68340

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

VALLIANT

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210863 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 58631/07/2009



Italy , 15/11/2007 איטליה , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Clothing for men, women and children, clothing of 
imitations  of leather, leatherwear, clothing of leather, 
including tracksuits and leisure wear, dresses, 
overalls, corsets, shirts, coats, belts for clothing, 
headbands, ready-made linings, jackets, skirts, 
aprons, gloves, raincoats, knitwear, cloaks, trousers, 
dungarees, T-shirts, jump suits, overalls, uniforms, 
dressing gowns, T-shirts, scarves; footwear, footwear 
uppers, footwear for sports, stockings, slippers, 
footstraps, sandals, ski boots, boots, soles, inner 
soles; headgear, hats, bonnets, all included in class 
25.

ביגוד לגברים, נשים וילדים, ביגוד דמוי עור, בגדי עור, בידו
מעור, כולל אימוניות וביגוד פנאי, שמלות, אוברולים,מחוכים,
חולצות, מעילים, חגורות לבגדים, סרטי מצח, בטנות מוכנות,
ג'קטים, חצאיות,סינרים, כפפות, מעילי גשם,סריגים, שעונים,
מכנסיים, סרבלים,טישרטים, חליפות קפיצה,אוברולים, מדים,
חלוקי שמלה, טישרטים,מעיפים; הנעלה, עליונים להנעלה,

הנעלה לספורט, גרבי ניילון,  נעלי בית,שרוכים, סנדלים, מגפי
סקי, מגפיים,  סוליות, כיסוי ראש, כובעים, מצנפות - הכל כלול

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LENZI EGISTO S.p.A.

Address: Vaiano (Prato),Italy, Italy

Identification No.: 68340

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

VALLIANT

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210864 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 58731/07/2009



Audio and video recording and reproducing 
apparatus and equipment; audio and video 
recordings; compact discs; DVDs; tapes; cassettes; 
phonograph records; downloadable  digital music; 
downloadable telephone ring tones, all included in 
class 9.

הקלטות וידאו ואודיו ומערכת וציוד לשיחזור; הקלטות וידאו
ואודיו; קומפקט דיסקים; די וי די; סרטים;  קלטות ;  תקליטים ;
מוסיקה דיגיטלית להורדה; רינגטונים טלפונים להורדה, הכל

כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Chrysalis Group Plc

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 68345

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

CHRYSALIS

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210874 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 58831/07/2009



France , 05/11/2007 צרפת , 05/11/2007

Priority Date דין קדימה

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

GDIUM

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210875 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 58931/07/2009



Apparatus  for broadcasting, recording, transmission 
or reproduction of sound, data or images; magnetic 
data carriers; instruments for entering, storing and 
processing information or data; carriers for recording 
and reproduction of sounds, images, signals and 
data, modems; message-sending apparatus ; 
telecommunications control equipment, apparatus for 
capturing, counting, collecting, storing, conversion, 
processing, entering, broadcasting or transmission of 
data, information and signals; computers; computer 
peripheral devices ; multimedia carriers (magnetic, 
optical, images or sounds carriers ; software) ; 
telephone apparatus; radiotelephone apparatus ; 
hands-free or voice-activated apparatus  for 
broadcasting, recording, transmission or reproduction 
of sound, data or images ; data-processing 
apparatus, computer memories, interface, magnetic 
tapes, data carriers in particular optical, data 
transmission, digital or magnetic carriers; apparatus 
for games adapted for use with television or 
computer; telecommunication transmitting sets ; 
software, software packages, recorded programs, all 
kinds of software on all kind of recording or diffusing 
carriers (including computer software recorded on 
magnetic media or downloaded from external 
computer networks); local network devices for 
networking several computers, devices enabling the 
transmission of data from computers to peripheral 
devices and from computers to computers; monitors, 
audiovisual apparatus, telecommunication apparatus; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines; calling cards, apparatus for payment and 
prepayment with computer, magnetic or barcode 
readers; card dispensers; computer programs for 
wireless communication; data transmission and 
emission terminals using personal wireless network 
technology; smart cards, or cards with 
microprocessors, magnetic cards, chip cards; smart 
card readers, video cards, audio cards, television 
cards and cards for electronic games (designed to be 
used with telephone receivers); apparatus for reading 
and/or writing on smart card, cards with 
microprocessors, magnetic cards or chip cards; 
computer or electrical adaptors; graphic tablets, 
engraving styluses, computer mice, scanners, 
engravers, computer printers, computer screens and 
keyboards; loudspeakers; microphones; video 
cameras; photocopiers, faxes; power outlets; 
electrical and computing wires and cables; 
extensions for electrical and computing wires and 
cables; video projectors; overhead projectors; 
microfiche readers; electric batteries; exposed or 
sensitized unexposed films; electric, computing, 
telephone, video and/or audio cables; access control 
and data secure apparatus; apparatus for 
authenticating and codifying computer transmissions; 
electronic industrial network apparatus for high-
speed data transmission; wireless data transmission 
apparatus; satellite reception systems; computer 
apparatus and instruments intended in particular to 
the security of networks and of the Internet; computer 
security devices namely firewalls, content filter, break
-in alarms, computer programs namely protection 
from computer viruses; routers for enabling the 
Internet or computer files to be shared and accessed; 
switches ; hubs; compact discs; CD-ROMs; video 
game cartridges; mp3 players; DVDs; computer

התקנים לשידור, הקלטה, תמסורת או רפרודוקציה של קול,
מידע או דמויות. נושאי מידע מגנטיים. כלים להכנסת, אחסון

ועיבוד מידע או נתונים. נושאים (carriers) להקלטה
ולרפרודוקציה של קולות, דמויות, אותות ומידע, מודמים.
התקנים לשליחת-הודעות. ציוד לשליטה בטלקומוניקציה,

התקנים ללכידת, מניית, איסוף, אחסון, המרה, עיבוד, הכנסת,
שידור או תמסור של מידע, נתונים ואותות. מחשבים. ציוד
היקפי למחשב. נושאי מולטימדיה (מגנטיים, אופטיים, נושאי
דמויות או קולות. תוכנה). התקני טלפוניה. התקני רדיו-טלפון.
התקנים ללא מגע יד (hands-free)  או המופעלים באמצעות
קול לשידור, הקלטת, תמסור או רפרודוקציית קולות, מידע

ודמויות. התקנים לעיבוד מידע, זיכרונות מחשב, ממשק, קלטות
מגנטיות, נושאי מידע בעיקר אופטי, תמסורת מידע, נושאים

דיגיטאליים או מגנטיים. התקנים למשחקים המותאמים לשימוש
בטלוויזיה או במחשב. סטים להעברת טלקומוניקציה. תוכנה,
חבילות תוכנה, תוכניות מוקלטות, כל סוגי התוכנה לכל סוגי

הנושאים המקליטים או המפיצים (כולל תוכנת מחשב
המוקלטת על מדיה מגנטית או המורדת מרשתות מחשב

חיצוניות). מכשירי רשת מקומית לרישּות מספר מחשבים, ציוד
המאפשר תמסורת מידע ממחשבים לציוד היקפי וממחשבים

למחשבים. משגוחים, התקנים אודיו-ויזואלים. ציוד
טלקומוניקציה. מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים להתקנים
המופעלים ע"י מטבע. קופות רושמות. מכונות חישוב. כרטיסי
חיוג. התקנים לתשלום ולתשלום מראש באמצעות מחשב,

קוראים מגנטיים או קוראי ברקודים. מנפיקי כרטיסים. תוכנות
מחשב לתקשורת אלחוטית. מסופים לתמסורת ולהפצת

(emission) מידע המשתמשים בטכנולוגיית רשת אלחוטית
אישית. כרטיסים חכמים, או כרטיסים עם מיקרו-מעבדים,
כרטיסים מגנטיים,  כרטיסי שבבים. קוראי כרטיסים חכמים,
כרטיסי וידיאו, כרטיסי שמע, כרטיסי טלויזיה או כרטיסים

למשחקים אלקטרוניים (מתוכננים לשימוש במקלטי הטלפון).
התקנים לקריאה ו/או כתיבה על כרטיסים חכמים, כרטיסים עם
מיקרו-מעבדים, כרטיסים מגנטיים או כרטיסי שבבים. מתאמים
למחשב או לחשמל. לוחות גראפיים. עטי-חרט חורטים, עכברים

למחשב, סורקים, חרטים, מדפסות מחשב, מסכי מחשב
ומקלדות. רמקולים. מיקרופונים. מצלמות וידיאו. מכונות צילום,
פקסים. שקעי כח. חוטי וכבלי מחשב וחשמל. מאריכים לחוטי
overhead) וכבלי מחשוב וחשמל. מקרני וידיאו. מקרני-תקּורה

projectors). קוראי מיקרופיש (microfiche). סוללות
חשמליות. פילמים חשופים או פילמים לא-חשופים שהועלתה
רגישותם (sensitized unexposed films). כבלים חשמליים,
מחשוב, טלפון, חוזי ו/או שמע. התקנים לבקרת גישה ולביטחון
(codifying) מידע. התקנים לאימות ולעריכת חוקים בקובץ

תמסורות מחשב. התקני רשת תעשייתית אלקטרונית
לתמסורת-מידע-במהירות-גבוהה. התקני תמסורת מידע
אלחוטית. מערכות קליטת לוויין. התקנים וציוד למחשב

המיועדים בפרט לבטיחות רשתות והאינטרנט. ציוד לבטיחות
מחשב, היינו, פייר-וולים, מסנני תוכן, התראות פריצה, תוכנות
מחשב היינו הגנה מפני וירוסי מחשב. נתבים המאפשרים

שיתוף או גישה בקבצי מחשב או אינטרנט. מתגים. מרכזי-דיסק
(hubs). קומפקט דיסקים. סי. די-רומים. מחסניות משחקי

וידיאו. נגני MP3. די.וי.דיים. שרתי בסיסי-נתונים ממוחשבים
(תוכנה). כיסויי מגן המשמשים להתקנים לשידור, הקלטה,
תמסורת או רפרודוקציית קול, מידע או דמויות ולמחשבים

ולציוד היקפי למחשבים. כלול בסוג 9.

י' אב תשס"ט - 59031/07/2009



Owners

Name: DEXXON GROUPE HOLDING

Address: 79 Avenue Louis Roche  , GENNEVILLIERS, 
92230, France

Identification No.: 68341

(French 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

database servers (software); protective covers used 
for apparatus for broadcasting, recording, 
transmission or reproduction of sound, data or 
images and for computers and computer peripherals; 
all included in class 9.

התקנים לשידור, הקלטה, תמסורת או רפרודוקציה של קול,
מידע או דמויות. נושאי מידע מגנטיים. כלים להכנסת, אחסון

ועיבוד מידע או נתונים. נושאים (carriers) להקלטה
ולרפרודוקציה של קולות, דמויות, אותות ומידע, מודמים.
התקנים לשליחת-הודעות. ציוד לשליטה בטלקומוניקציה,

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י' אב תשס"ט - 59131/07/2009



France , 05/11/2007 צרפת , 05/11/2007

Priority Date דין קדימה

Technical project studies in the computing field; 
software research and development; scientific and 
industrial research, relating to computer processing 
namely technical research; research and 
development for others in the computing field; design 
of software; updating of computer software; rental of 
computer software and software packages; 
consultancy in the computing filed; technical advice 
and consultancy in the field of computers; design of 
computer goods and processing systems; computer 
programming; designing and maintenance of web 
sites; hosting of web sites; implementing web sites; 
computer system installation analysis; rental of 
computers; computer software maintenance services; 
duplication of computer programs; computer security 
to prevent piracy and information deterioration; 
computing services namely appraisals, analyses, 
testing and evaluation of performances of computer 
hardware; maintenance services of databases; 
research and/or development, design, consultancy, 
technical expertise in the field of computer hardware, 
software and telecommunications networks; 
computer programming services, development and 
engineering services relating to computing field; 
monitoring of data, signals and information 
processed by computers or by telecommunications 
apparatus and instruments; all included in class 42.

בחינת פרויקט טכנית בתחום המחשוב. מחקר ופיתוח תוכנה.
מחקר מדעי ותעשייתי, המתקשר לעיבוד מחשב היינו מחקר
טכני. מחקר ופיתוח עבור אחרים בתחום המחשוב. עיצוב

תוכנה. עדכון תוכנת מחשב. השכרת תוכנת מחשב וחבילות
תוכנה. ייעוץ בתחום המחשוב. מתן עזרה וייעוץ טכני בתחום

המחשבים. עיצוב טובין ומערכות עיבוד למחשב. תכנות מחשב.
עיצוב ואחזקת אתרי אינטרנט. אחסון אתרי אינטרנט. יישום

אתרי מחשב. ניתוח התקנת מערכות מחשב. השכרת מחשבים.
שירותי אחזקת תוכנת מחשב. שכפול תוכנות מחשב. אבטחת

מחשב למניעת גניבת תוכנה (piracy) וזליגת מידע
(information deterioration). שירותי מחשוב, היינו, הערכות,

ניתוחים, בדיקות והערכת-תפקוד חומרת מחשב. שירותי
אחזקה לבסיסי-נתונים. מחקר ו/או פיתוח, עיצוב, ייעוץ,

מומחיות טכנית בתחומי חומרת מחשב, תוכנת מחשב ורשתות
טלקומוניקציה. שירותי תכנות מחשבים, שירותי פיתוח והנדסה

הקשורים לתחום המחשוב. ניטור מידע, אותות ונתונים
המעובדים על ידי מחשבים או על ידי התקני וציודי

טלקומוניקציה. כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

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

GENEDIUM

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210879 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 59231/07/2009



Owners

Name: DEXXON GROUPE HOLDING

Address: 79 Avenue Louis Roche  , GENNEVILLIERS, 
92230, France

Identification No.: 68341

(French Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

י' אב תשס"ט - 59331/07/2009



France , 05/11/2007 צרפת , 05/11/2007

Priority Date דין קדימה

Services of compilation and systemization of data 
into computer databases; data search and recovery 
of computerized commercial information; processing 
services of data, signal and information handled by 
computer or by telecommunication apparatus and 
instruments, namely:  entering, compilation and 
systemization of data, signals and information; 
database, computerized database and computer file 
management; document reproduction ; compilation 
and systemization of information in order to enter 
them into computer databases; information research 
in computer files for third parties; arranging 
subscriptions to telecommunication services; 
arranging subscriptions to databases; business 
consultancy and information; auditing services in the 
business, computer, telephony, telecommunication, 
marketing and communication fields; information 
technology and data transmission management 
consulting; business management and organization 
consultancy, in particular in the field of 
communication, marketing and advertising; 
professional business consultancy; business 
information and inquiries; commercial or industrial 
management assistance; marketing; business 
management; business administration; office 
functions; marketing studies; arranging newspaper 
subscriptions for others; bill-posting; publication of 
advertising texts notably accessible via the internet; 
business information and inquiries by providing 
databases; arranging and conducting conferences, 
forums, colloquiums, seminars, shows or 
professional exhibitions for commercial or advertising 
purposes; advertising and commercial information 
services especially via personal wireless networks, 
via telephone networks or via data communications; 
all inlcuded in class 35.

שירותי הידּור (compilation)  וסיסטמיזציה של מידע לתוך
בסיסי-נתונים ממוחשבים. חיפוש ושחזור נתונים למידע מסחרי
ממוחשב. שירותי עיבוד של מידע, אותות ונתונים המנוהלים על

ידי מחשב או על ידי מכשירי והתקני טלקומוניקציה, היינו:
הכנסת, הידור, וסיסטמיזציה של מידע, אותות ונתונים. ניהול

קבצי בסיסי-נתונים, בסיסי-נתונים ממוחשבים ומחשב.
רפרודוקציית מסמכים. הידור וסיסטמיזציה של מידע על-מנת
להכניסו לתוך בסיסי-נתונים ממוחשבים. חיפוש מידע בקבצי
מחשב עבור צדדי ג'. ארגון מנויים לשירותי טלקומוניקציה.

ארגון מנויים לבסיסי-נתונים. ייעוץ ומידע עסקי. שירותי ביקורת
בתחומי העסק, המחשב, הטלפוניה, הטלקומוניקציה, השיווק
והתקשורת. ייעוץ בניהול טכנולוגיית מידע ותמסורת נתונים.
ייעוץ במנהל עסקים וייעוץ ארגוני, בפרט בתחום התקשורת,
השיווק והפרסום. ייעוץ עסקי מקצועי. מידע וחקירות עסקיות.

עזרה בניהול מסחרי או תעשייתי. שיווק. מנהל עסקים.
אדמיניסטרציית עסקים. תפקודי משרד. מחקרי שיווק. ארגון
מנויים לעיתונים עבור אחרים. הגשת חשבונות. פרסום

טקסטים פרסומיים הנגישים בייחוד באמצעות האינטרנט. מידע
וחקירות עסקיים באמצעות אספקת בסיסי-נתונים. ארגון וניהול

כנסים, פורומים, קולוקוויומים (colloquiums), סמינרים,
תצוגות או תערוכות מקצועיות למטרות מסחריות או פרסומיות.

שירותי מידע פרסומי ומסחרי, בייחוד באמצעות רשתות
אלחוטיות אישיות, באמצעות רשתות טלפון או באמצעות

תמסורת נתונים. כלולים 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

GAYAPLEX

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210880 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 59431/07/2009



Owners

Name: DEXXON GROUPE HOLDING

Address: 79 Avenue Louis Roche  , GENNEVILLIERS, 
92230, France

Identification No.: 68341

(French Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

י' אב תשס"ט - 59531/07/2009



י' אב תשס"ט - 59631/07/2009



France , 05/11/2007 צרפת , 05/11/2007

Priority Date דין קדימה

Education, training; entertainment; arranging and 
conducting conferences, forums, colloquiums, 
seminars, trade shows and fairs, professional or not, 
in the cultural, educational and entertainment fields; 
organization of competitions, games, information 
campaigns and professional demonstrations or not in 
the cultural, educational or entertainment fields; club 
services (entertainment) ; editing and publishing, and 
in particular electronically, of texts, other than 
publicity texts, of books and magazines, periodicals; 
release of services disseminated by 
telecommunication means; editing and publishing of 
texts (other than publicity texts); publishing of 
software, software packages and computer games; 
editing of computer data for use on computer and 
telephone networks; game services; electronic 
desktop publishing; publication of multimedia 
programs (computer formatting of texts and/or still or 
moving images, and/or musical or non-musical 
sounds), for interactive or other use; operation of 
electronic on-line (non-downloadable) publications; 
digital imaging services; on-line library services; all 
included in class 41.

חינוך, הכשרה. בידור. ארגון וניהול כנסים, פורומים,
קולוקוויומים (colloquiums), סמינרים, תערוכות וירידי סחר,
מקצועיים או לא, בתחומי התרבות, החינוך והבידור.  ארגון
תחרויות, משחקים, קמפייני מידע והפגנות מקצועיות או לא
בתחומי התרבות, החינוך והבידור. שירותי מועדון (בידור).

עריכתם ופרסומם, בייחוד באופן אלקטרוני, של טקסטים, פרט
לטקסטים פרסומיים, של ספרים ומגזינים, של כתבי-עת.

שחרור (release) שירותים המופצים באמצעי טלקומוניקציה.
עריכת ופרסום טקסטים (פרט לטקסטים פרסומיים). פרסום
תוכנה, חבילות תוכנה ומשחקי מחשב. עריכת מידע ממחשב
לשימוש ברשתות מחשב וטלפון. שירותי משחק. פרסומי שולחן
-עבודה אלקטרוני. פרסום תוכנות מולטימדיה ( קביעת תצורה
ממוחשבת של טקסטים ו/או דמויות נייחות או נעות ו/או קולות
מוסיקליים או שאינם מוסיקליים), לשימוש אינטראקטיבי או
אחר. הפעלת פרסומים אלקטרוניים מקוונים (שאינם ניתנים
להורדה). שירותי ּדִימּות (imaging) דיגיטלי. שירותי ספרייה

מקוונת. כלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DEXXON GROUPE HOLDING

Address: 79 Avenue Louis Roche  , GENNEVILLIERS, 
92230, France

Identification No.: 68341

(French 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

GAYAPLEX

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210882 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 59731/07/2009



France , 05/11/2007 צרפת , 05/11/2007

Priority Date דין קדימה

Technical project studies in the computing field; 
software research and development; scientific and 
industrial research, relating to computer processing 
namely technical research; research and 
development for others in the computing field; design 
of software; updating of computer software;  rental of 
computer software and software packages; 
consultancy in the computing filed; technical advice 
and consultancy in the field of computers; design of 
computer goods and processing systems; computer 
programming; designing and maintenance of web 
sites; hosting of web sites; implementing web sites; 
computer system installation analysis; rental of 
computers; computer software maintenance services; 
duplication of computer programs; computer security 
to prevent piracy and information deterioration; 
computing services namely appraisals, analyses, 
testing and evaluation of performances of computer 
hardware; maintenance services of databases; 
research and/or development, design, consultancy, 
technical expertise in the field of computer hardware, 
software and telecommunications networks; 
computer programming services, development and 
engineering services relating to computing field; 
monitoring of data, signals and information 
processed by computers or by telecommunications 
apparatus and instruments; all included in class 42.

בחינת פרויקט טכנית בתחום המחשוב. מחקר ופיתוח תוכנה.
מחקר מדעי ותעשייתי, המתקשר לעיבוד מחשב היינו מחקר
טכני. מחקר ופיתוח עבור אחרים בתחום המחשוב. עיצוב

תוכנה. עדכון תוכנת מחשב. השכרת תוכנת מחשב וחבילות
תוכנה. ייעוץ בתחום המחשוב. מתן עזרה וייעוץ טכני בתחום

המחשבים. עיצוב טובין ומערכות עיבוד למחשב. תכנות מחשב.
עיצוב ואחזקת אתרי אינטרנט. אחסון אתרי אינטרנט. יישום

אתרי מחשב. ניתוח התקנת מערכות מחשב. השכרת מחשבים.
שירותי אחזקת תוכנת מחשב. שכפול תוכנות מחשב. אבטחת

מחשב למניעת גניבת תוכנה (piracy) וזליגת מידע
(information deterioration). שירותי מחשוב, היינו, הערכות,

ניתוחים, בדיקות והערכת-תפקוד חומרת מחשב. שירותי
אחזקה לבסיסי-נתונים. מחקר ו/או פיתוח, עיצוב, ייעוץ,

מומחיות טכנית בתחומי חומרת מחשב, תוכנת מחשב ורשתות
טלקומוניקציה. שירותי תכנות מחשבים, שירותי פיתוח והנדסה

הקשורים לתחום המחשוב. ניטור מידע, אותות ונתונים
המעובדים על ידי מחשבים או על ידי התקני וציודי

טלקומוניקציה. כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

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

GAYAPLEX

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210883 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 59831/07/2009



Owners

Name: DEXXON GROUPE HOLDING

Address: 79 Avenue Louis Roche  , GENNEVILLIERS, 
92230, France

Identification No.: 68341

(French Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

י' אב תשס"ט - 59931/07/2009



Preserved, dried, cooked and candied fruits and 
vegetables; jellies, jams, stewed fruit; fruit fillings and 
fruit preparations, fruit pastes; finishing jellies and 
glazes on basis of fruit; eggs and egg products; milk 
and dairy products; edible oils and fats; cream, 
cream powder, whipping cream, whipped cream; 
included in class 29.

ירקות ופירות משומרים, מיובשים מבושלים ומסוכרים; ריבות,
מרקחות, לפתנים; מילויים והכנות עשויים מפירות, ממרחי
פירות; ג'לי וזיגוגים לכיסוי על בסיס של פירות; ביצים ומוצרי
ביצה; חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; שמנת, אבקת

שמנת, שמנת לקציפה, קצפת; הנכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unifine F&Bi B.V.

Address: Gijzenveld 6  , Breda, 4817, The Netherlands

Identification No.: 68347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DELIFRUIT

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210886 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 60031/07/2009



Water treatment chemicals for potable water, 
swimming pools, waste water treatment, industrial 
use, and agricultural use; all included in class 1.

כימיקלים לטיפול במים עבור מי שתייה, בריכות שחייה, טיפול
במי שפכים, שימוש תעשייתי ושימוש חקלאי; הנכללים כולם

בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bromine Compounds Ltd. שם: תרכובות ברום בע"מ

Address: Beer Sheva, Israel כתובת : באר שבע, ת.ד.180, ישראל

Identification No.: 2186מספר זיהוי: 2186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

CHLORUN

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210897 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 60131/07/2009



Water treatment equipment for potable water, 
swimming pools, waste water treatment, industrial 
use, and agricultural use; all included in class 11.

ציוד לטיפול במים עבור מי שתייה, בריכות שחייה, טיפול במי
שפכים, שימוש תעשייתי ושימוש חקלאי; הנכללים כולם בסוג

.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bromine Compounds Ltd. שם: תרכובות ברום בע"מ

Address: Beer Sheva, Israel כתובת : באר שבע, ת.ד.180, ישראל

Identification No.: 2186מספר זיהוי: 2186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: Beer Sheva, P.O.B 5352, 84152, Israel

שם: לוצאטו את לוצאטו

כתובת : באר שבע, ת.ד.5352, 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

CHLORUN

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210898 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 60231/07/2009



U.S.A. , 16/01/2008 ארה"ב , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

Cosmetics, toiletries, personal care products; 
included in class 3.

דברי קוסמטיקה, תמרוקים, מוצרי טיפוח אישי; הנכללים בסוג
.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210905 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 60331/07/2009



U.S.A. , 16/01/2008 ארה"ב , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

Jewelry and watches; included in class 14. תכשיטים ושעונים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210906 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 60431/07/2009



U.S.A. , 16/01/2008 ארה"ב , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

Bags, backpacks, umbrellas, wallets, purses; 
included in class 18.

תיקים, תרמילים, מטריות, ארנקים, תיקים לכסף; הנכללים
בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RETAIL ROYALTY COMPANY

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

Identification No.: 39456

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 
20651, 61201, Israel

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210907 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 60531/07/2009



Clothing; included in class 25. בגדים; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NYDJ Apparel, LLC

Address: 2416 East 27th Street, Vernon, California, 
90058, U.S.A.

Identification No.: 70516

(New York Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street  , Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5  , תל אביב, 67897, ישראל

NYDJ

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210926 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 60631/07/2009



Clothing; included in class 25. בגדים; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NYDJ Apparel, LLC

Address: 2416 East 27th Street, Vernon, California, 
90058, U.S.A.

Identification No.: 70516

(New York Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street  , Tel Aviv, 67897, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5  , תל אביב, 67897, ישראל

TUMMY TUCK

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210927 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 60731/07/2009



Nail manicure products, including scissors, nail 
clippers, nail file, nail pinches and nail polishers; 
included in class 8.

מוצרי מניקור, לרבות מספריים, קליפים, פצירה,  מצבט, משייף
ציפורניים; הנכללים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Dan Mizrahi שם: דן מזרחי

Address: 5 Kfar Giladi St.  , Tel Aviv, Israel כתובת : כפר גלעדי 5  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 56733728מספר זיהוי: 56733728

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210932 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 60831/07/2009



European Community Trade Mark , 
29/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 29/10/2007

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages; wines, spirits and liqueurs; pre-
mixed drinks, all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים, יינות, משקאות חריפים וליקרים,
משקאות שעורבבו מראש, הכל כלול בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited

Address: Airdrie, United Kingdom

Identification No.: 68362

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

NEOGANIC

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210934 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 60931/07/2009



European Community Trade Mark , 
29/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 29/10/2007

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages; wines, spirits and liqueurs; pre-
mixed drinks, all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים, יינות, משקאות מעוררים וליקרים,
משקאות שעורבבו מראש, הכל כלול בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited

Address: Airdrie, United Kingdom

Identification No.: 68362

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, Rehovot, P.O.B 2273, 
76122, Israel

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

כתובת : רחוב שער הגיא 4, רחובות, ת.ד.2273, 76122, ישראל

NEORGANIC

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210935 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 61031/07/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Precious metals and their alloys including refined and 
unrefined gold, dore, gold bullion, silver bullion, 
platinum and platinum group metals; precious and 
semi-precious stones and gemstones, and jewellery 
incorporating the same; jewellery incorporating 
diamonds; goods in precious metals or coated 
therewith, not included in other classes; horological 
and chronometric instruments; ingots and alloys of 
precious metals; silver, unwrought and beaten; gold, 
unwrought or beaten; palladium; rhodium; ruthenium; 
iridium; osmium; diamonds, watches and parts 
thereof; precious and semi-precious gems; jewellery; 
cut and uncut diamonds for jewellery and for 
industrial purposes; All included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן לרבות זהב, סוגי זהב, מטילי זהב,
מטילי כסף, פלטינה ומתכות מקבוצת הפלטינה, מזוקקות

ובלתי מזוקקות; אבנים יקרות ואבנים יקרות למחצה ואבני חן,
ותכשיטים המשלבים אותן; תכשיטים המשלבים יהלומים; טובין
ממתכות יקרות או מצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים

אחרים; שעונים ומכשירים כרונומטריים; מטילים וסגסוגות של
מתכות יקרות; כסף, בלתי מעובד ומרוקע; זהב, בלתי מעובד
ומרוקע; פלדיום; רודיום; רוטניום; אירידיום; אוסמיום; יהלומים,

שעונים וחלקים עבורם; אבני חן יקרות ויקרות למחצה;
תכשיטים; יהלומים חתוכים ובלתי חתוכים לתכשיטים ולמטרות

תעשייתיות; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210948 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 61131/07/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; painted papers and sheets of cardboard; 
printed matter; newsletters; magazines; instructional 
and teaching materials; manuals; plastic materials in 
sheet or roll form for household, catering, cookery 
and wrapping purposes; paper in sheet or roll form 
for household, catering, cookery and wrapping 
purposes; photographs; stationery; writing 
instruments, pens, pencils; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); graphic prints; graph paper; note pads, 
books, magazines; marking tabs; All included in class 
16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו; נייר צבוע וגליונות של
קרטון; דברי דפוס; עלוני מידע; מגזינים, חומרי לימוד והוראה;
חומרי פלסטיק בצורת יריעות או גלילים למטרות משק הבית,
קייטרינג, בישול ואריזה; נייר בצורת יריעות או גלילים למטרות
משק הבית, קייטרינג, בישול ואריזה; תצלומים; צרכי כתיבה;
מכשירי כתיבה, עטים, עפרונות; דבקים לשימוש משרדי או
ביתי; חומרים לאומנים; חומרים לאומנים;  מכחולים; מכונות
כתביה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה
(למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים

בסוגים אחרים); הדפסים גרפיים, ניירות לתרשימים; מחברות,
ספרים, מגזינים, תגיות סימון; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210949 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 61231/07/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Casual bags, cloth bags, tote bags, flight bags, 
handbags, flight bags, trunk and traveling bags; 
leather, imitation leather and articles made from the 
aforesaid materials; attache cases, briefcases, 
document cases and satchels; umbrellas; All 
included in class 18.

תיקים לא פורמליים, תיקים מאריגים, תיקי נשיאה, תיקי טיסה,
תיקי יד, תיקי טיסה, תיבות ותיקי נסיעות; עור וחיקויי עור

ופריטים העשויים מהחומרים האמורים; נרתיקי מסמכים; תיקי
מסמכים, תיקים למסמכים וילקוטים; מטריות; הנכללים כולם

בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210951 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 61331/07/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Packaging containers of plastic; packaging boxes of 
wood or plastic; bins of wood or plastic; cases, not of 
metal; closures not of metal for containers; All 
included in class 20.

מיכלי אריזה מפלסטיק; קופסאות אריזה מעץ או פלסטיק;
ארגזים מעץ או פלסטיק; תיבות, שאינן ממתכת; סגרים שאינם

מתכתיים למיכלים; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210953 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 61431/07/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Clothing; footwear; headgear; articles of clothing for 
women, men and children; boots, shoes or slippers; 
dresses, smocks, slacks, blouses, shirts, skirts, 
aprons (for wear), sleeping garments, capes, jackets, 
coats and hats; shirts, t-shirts; uniforms; All included 
in class 25.

דברי הלבשה; הנעלה; כיסויי ראש; פרטי לבוש לנשים, גברים
ולידים; מגפיים, נעלים או נעלי בית; שמלות, טוניקות, מכנסיים,
חולצות, כתנות, חצאיות, סינרים (ללבוש), בגדי שינה, חלוקים,
ג'קטים, מעילים וכובעים; חולצות, חולצות טי, מדים; הנכללים

כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210955 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 61531/07/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Provision of educational and training services to 
community based organizations and groups as well 
as land owners and students in relation to various 
community based projects including environmental 
management, protection, conservation and care, 
economic development, scientific based land care, 
protection and maintenance of wildlife, aboriginal 
health, aboriginal education, aboriginal culture and 
aboriginal sport, water quality, and land 
degeneration, land erosion and land salinity; 
publication of electronic books, magazine, brochures 
and journals on-line; educational services; instruction 
services; physical education; academies (education); 
correspondence courses; arranging and conducting 
of workshops (training); organization of competitions 
(education or entertainment); organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
arranging and conducting of conferences; 
entertainment; entertainment by means of videos, 
internet, television, film, recordings via cable, 
electronic media; management of entertainment 
services; running of museums; provision of museum 
facilities; museum exhibitions; museum services; 
exhibitions on mining, conservation, construction and 
science; electronic publications (not downloadable); 
providing on-line electronic publications; publication 
of electronic books and journals on-line; providing 
publications from a global computer network or the 
Internet which may be browsed; information relating 
to education and entertainment services; arranging 
and conducting of conferences, seminars, exhibitions 
and symposiums; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid; All 
included in class 41.

אספקת שירותי חינוך ואימון לארגונים וקבוצות קהילתיות כמו
גם לבעלי קרקעות וסטודנטים בקשר עם פרוייקטים קהילתיים
שונים, כולל ניהול, הגנה, שימור ופיקוח סביבתי, פיתוח כלכלי,
פיקוח קרקעי על בסיס מדעי, הגנה ותחזוקה של חיות בר,
בריאות אבוריג'ינים, חינוך אבוריג'יני, תרבות אבוריג'ינית

וספורט אבוריג'יני, איכות מים, דירוג קרקע, סחיפת קרקעות
והמלחת קרקעות; פרסום מקוון של ספרים, מגזינים, עלונים

ויומנים אלקטרוניים; שירותי חינוך; שירותי הדרכה; חינוך גופני;
אקדמיות (חינוך); קורסים בהתכתבות; ארגון וניהול סדנאות
(אימון); ארגון תחרויות (חינוך או בידור); ארגון תערוכות

למטרות תרבות או חינוך; ארגון וניהול ועידות; בידור; בידור
באמצעות וידאו, אינטרנט, טלוויזיה, סרטים, הקלטות באמצעות
כבלים, מדיה אלקטרונית; ניהול שירותי בידור; ניהול מוזיאונים;

אספקת מתקני מוזיאון; תערוכות מוזיאון; שירותי מוזיאון;
תערוכות על כריה, שימור, בניה ומדע; פרסומים אלקטרוניים

(לא ניתנים להורדה); אספקה מקוונת של פרסומים
אלקטרוניים; פרסום מקוון של ספרים ומגזינים אלקטרוניים;
אספקת פרסומים מרשת מחשבים גלובלית או האינטרנט
הניתנים לדפדוף; מידע הקשור לשירותי חינוך ובידור; ארגון
וניהול ועידות, סמינרים, תערוכות ודיונים פומביים; שירותי

מידע, עיצות וייעוץ בקשר עם כל השירותים האמורים; הנכללים
כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210962 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 61631/07/2009



Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 Floor, 
Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

י' אב תשס"ט - 61731/07/2009



Authentication, validation of diamonds; issuance of 
certificates for diamonds; All included in class 45.

אימות וקביעת תקפות של יהלומים; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 5 Azrieli  Center The Square Tower, 29 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210965 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 61831/07/2009



Hotel, Resort Hotel and Spa resort, Destination spa 
and spa administration services, reservation services 
for hotel, resort and spa  resort accommodation, 
restaurant services, electronic  information services 
relating to hotels, resort hotels and spa resorts; 
included in class 43.

שירותי ניהול מלון, מלונות נופש וספא נופש, יעדי ספא וספא,
שירותי תיאום הזמנות למלון, מקומות נופש וספא נופש, שירותי
מסעדה, שירותי מידע אלקטרוני הנוגע למלונות, מלונות נופש

ונופשוני ספא; הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IHHR HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

Address: C-26 Qutab Institutional  Area  , New Delhi, 
India

Identification No.: 67719

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ISTA

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210992 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 61931/07/2009



Provision of  Spa,  Sauna and Steam room 
Treatments and services, beauty  therapy services, 
hydro therapy services, aroma therapy services, 
massage  services,  sauna  services, Ayurvedic  & 
Yoga treatments and  Therapies; included in class 
44.

אספקת שירותי וטיפולי ספא, סאונה וחדר אדים, שירותי טיפולי
יופי, שירותי הידרו טרפיה, שירותי ארומטרפיה, שירותי עיסוי ,
שירותי סאונה, שירותים וטיפולי איורוודה ויוגה; הנכללים בסוג

.44

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IHHR HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

Address: C-26 Qutab Institutional  Area  , New Delhi, 
India

Identification No.: 67719

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ISTA

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210993 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 62031/07/2009



Australia , 07/11/2007 אוסטרליה , 07/11/2007

Priority Date דין קדימה

Light products including hazardous location lighting 
and explosive resistant lighting; all included in class 
11.

מוצרי תאורה הכוללים התקני מאור מיקום סכנה והתקני מאור
חסיני פיצוץ; כולם כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CSE.Ex.Pty Ltd

Address: Padstow, New South Wales, Australia

Identification No.: 68366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211013 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 62131/07/2009



U.S.A. , 23/10/2007 ארה"ב , 23/10/2007

Priority Date דין קדימה

Solid state energy products, namely, batteries, 
supercapacitors and charge control circuits; battery 
evaluation kits; all included in class 9.

מוצרי אנרגיה במצב יציב, דהיינו, סוללות, קבלי-על, ומעגלי
בקרת מטען; ערכות הערכת סוללה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CYMBET CORPORATION

Address: Elk River, Minnesota, U.S.A.

Identification No.: 67808

(Minnesota Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211014 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 62231/07/2009



Passenger cars, lorries, buses, minibuses, vans, 
minivans, omnibuses, four-wheeled drive vehicles; all 
included in class 12.

מכוניות נוסעים, משאיות, אוטובוסים, מיניבוסים, מכוניות
מסחריות, מכוניות מסחריות קטנות, אומניבוסים, כלי רכב בעלי

הנעה בארבעה גלגלים; כולם כלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong  , Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 18226

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

CEE'D

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211016 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 62331/07/2009



All goods included in class 1, except for chemicals 
used in photography.

שכל הטובין הכלולים בסוג 1, למעט כימיקלים המשמשים
בצילום.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211179 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 62431/07/2009



All goods included in class 2. כל הטובין הכלולים בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211180 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 62531/07/2009



All goods included in class 6. כל הטובין הכלולים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211184 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 62631/07/2009



All goods included in class 8. כל הטובין הכלולים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211185 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 62731/07/2009



All goods included in class 10. כל הטובין הכלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211186 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 62831/07/2009



All goods included in class 12. כל הטובין הכלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211187 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 62931/07/2009



All goods included in class 14. כל הטובין הכלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211188 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 63031/07/2009



All goods included in class 16, except for 
photographs.

כל הטובין הכלולים בסוג 16,למעט תצלומים.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211189 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 63131/07/2009



All goods included in class 17. כל הטובין הכלולים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211190 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 63231/07/2009



All goods included in class 19. כל הטובין הכלולים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211191 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 63331/07/2009



All goods included in class 20. כל הטובין הכלולים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211192 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 63431/07/2009



All goods included in class 21. כל הטובין הכלולים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211193 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 63531/07/2009



All goods included in class 28. כל הטובין הכלולים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211196 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 63631/07/2009



All services included in class 41. כל השירותים הכלולים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panasonic Corporation

Address: 1006 Oasa Kadoma, Kadomi-shi  , Osaka, 
Japan

Identification No.: 2619

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211200 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 63731/07/2009



Hair salon services, including, hair cutting, styling, 
coloring, hair extension services, hair replacement, 
hair addition services; hair straightening; all included 
in class 44.

שירותי סלון לעיצוב שיער, כולל, ספרות, עיצוב שיער, צביעת
שיער, שירותי הארכת שיער, החלפת שיער, תוספות שיער;

החלקת שיער; הכלולים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hamerkaz Letosafot Se'ar Vehakhlaka Yapanit 
Ltd.

שם: המרכז לתוספות שיער והחלקה יפנית בע"מ

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 513993246מספר זיהוי: 513993246

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: , Herzelia, P.O.B 5789, 46157, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words CENTER and המרכז
but in the ,הישראלי לתוספות שיער והחלקה יפנית
combination of the mark.

CENTER רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-המרכז הישראלי לתוספות שיער והחלקה יפנית, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212146 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 63831/07/2009



Perfumes, colognes, deodorants and antiperspirants, 
essential oils for personal use, skin creams and 
lotions, sun screen preparations, shaving creams, 
gels and lotions, after-shave creams and lotions; all 
included in class 3.

בשמים; מי קולון, דאורדורנטים ונוגדי הזעה, תמציות שמנים
לשימוש אישי, משחות ותחליבים לעור, תכשירים להגנה

מהשמש, משחות גילוח, ג'לים ותחליבים, משחות ותחליבים
לאחר גילוח; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nautica Apparel, Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 18683

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212572 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 63931/07/2009



Luggage, trunks, suitcases, duffel bags, garment 
bags for travel, leather shopping bags, handbags, 
knapsacks, attache cases, briefcases, wallets, calling 
card cases, business card cases, credit card cases, 
key cases, leather key chains, umbrellas; all included 
in class 18.

כבודה, מטענים, מזוודות, תיקי ציוד, תיקי לבוש לנסיעה, תיקי
קניות מעור, תיקי יד, תרמילי גב, תיקי נספחים, תיקי מסמכים,
ארנקים, תיקים לכרטיסי טלפון, תיקים לכרטיסי ביקור, תיקים
לכרטיסי אשראי, תיקים למפתחות, מחזיקי מפתחות מעור,

מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nautica Apparel, Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 18683

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 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

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212573 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 64031/07/2009



U.S.A. , 23/06/2008 ארה"ב , 23/06/2008

Priority Date דין קדימה

Apparel, included in Class 25. הלבשה, הנכללת בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services 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, Tel Aviv, P.O.B 1426, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, תל אביב-יפו, ת.ד.1426, ישראל

PUNKROSE

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212663 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 64131/07/2009



Wines, included in Class 33 יינות, הנכללים בסוג 33

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון
וזכרון יעקב בע"מ

Address: Richon Le Zion, P.O.B 2, Israel כתובת : ראשון לציון, ת.ד.2, ישראל

Identification No.: 570000315מספר זיהוי: 570000315

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, Tel Aviv, P.O.B 1426, Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, תל אביב-יפו, ת.ד.1426, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word MEDITERRANEAN 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
MEDITERRANEAN בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARMEL MEDITERRANEAN

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214083 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 64231/07/2009



Aerials; battery charging apparatus; consumer type 
power supplies; electrical power supply apparatus 
[other than generators]; electric power supply units 
electric relays; electrical transmitters;  furniture 
especially made for laboratories; inductive electrical 
apparatus; induction transmitters; masts for wireless 
aerials; power modules; power supply apparatus 
[transformers]; power supply devices for battery 
chargers; readers [data processing equipment]; 
receivers (audio - and video -); sockets, plugs and 
other contacts [electric connections]; transformers 
[electricity]; transmitters of electronic signals; 
wireless apparatus; all included in class 09.

אנטנות; מטענים לסוללות חשמליות; ספקי כוח לצרכן ;התקנים
לאספקת  כוח חשמלי [שאינם גנראטורים] ;יחידות לאספקת
כוח חשמלי; ממסרים חשמליים; משדרים חשמליים ;רהיטים

המיוצרים במיוחד עבור מעבדות; ציוד חשמלי
השראתי ;משדרים השראיים; תורנים עבור אנטנות אלחוטיים;

מודולות כוח; התקנים לאספקת  כוח [שנאיים];התקנים
לאספקת  כוח עבור מטעני סוללות; קוראים [ציוד לעיבוד

נתונים]; מקלטים (קולי ווידיאו) ;שקעים, תקעים ומגעים אחרים
[חיבורים חשמליים] ;שנאיים [חשמל] ;משדרי אותות
אלקטרוניים; התקנים אלחוטיים; הנכללים בסוג 09.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Powermat Ltd. שם: פאורמט בע"מ

Address: Kiryat Tikshoret  , Neve Ilan, 90850, Israel כתובת : קרית תקשורת  , נווה אילן, 90850, ישראל

Identification No.: 69586מספר זיהוי: 69586

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., Jerusalem, P.O.B 45087, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ירושלים, ת.ד.45087, 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

POWERMAT

Application Date 23/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215722 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 64331/07/2009



Software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the 
Internet or other communications networks; all 
included in class 9.

תוכנה המאפשרת העלה, רישום, הראה, הצגה, סימון, בלוג,
שיתוף או כל דרך אחרת למתן מדיה אלקטרונית או מידע דרך
האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות; הכל נכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Google Inc.

Address: Mountain View, California, U.S.A.

Identification No.: 44659

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

YOUTUBE

Application Date 12/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215956 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 64431/07/2009



Frozen confections; ice cream and related products, 
frozen yogurt and related products, sorbets and 
related products, all of the foregoing in plain form or 
custom-blended with mix-ins such as candy, fruits, 
and nuts; sundaes, ice cream shakes, frozen yogurt 
shakes, sorbet shakes, malts, smoothies and frozen 
drinks; frozen desserts, cakes, pies, and waffle cones 
and bowls; included in class 30.

קונפקציות קפואות. גלידות ומוצרים קשורים, פרוזן יוגורט
ומוצרים קשורים, סורבה ומוצרים קשורים, כל הנזכרים לעיל
בצורתם הראשונית, או מעורבבים בהתאמה עם תוספות
לערבוב כגון סוכריות, פירות, ואגוזים. סאנדיי'ס, משקאות
מעורבבים (שייקים) מגלידה, משקאות מעורבבים (שייקים)
מפרוזן יוגורט, משקאות מעורבבים (שייקים) מסורבה, בירות
(smoothies) משקאות מעורבבים חלקים ,(malts) שחורות
,(pies) ומשקאות קפואים. קינוחים קפואים, עוגות, פאיים

וגביעים וקערות מוופל; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cold Stone Creamery, Inc.

Address: 9311 E. Via De Ventura  , Scottsdale, Arizona, 
85258, U.S.A.

Identification No.: 68204

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 CREAMERY separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
CREAMERY 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.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/11/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216300 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 64531/07/2009



Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups for making 
beverages; shandy, de-alcoholised drinks, non-
alcoholic beers and wines, all included in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; כולם נכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CandyGlobe Magyarorszag Kft

Address: Budapest, Hungary

Identification No.: 69935

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

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HELL

הל

Application Date 07/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217145 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 64631/07/2009



Education; providing of training; entertainment, 
including conducting shows and events, music 
performances; sporting and cultural activities; 
entertainment and information relating thereto 
provided on-line from a computer database or the 
internet; all included in class 41.

חינוך; אספקת אימונים; בידור, לרבות קיום הופעות ואירועים,
הופעות מוזיקה; פעילויות ספורט ותרבות; בידור ומידע בנוגע

לבידור המסופק באופן מקוון באמצעות מסוף מחשב או
באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: Road Town, Tortola, P.O.B 3463, British Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

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 MUSIC separately, but in 
the combination of the mark.

MUSIC רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

XL YOUR MUSIC

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218286 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 64731/07/2009



Education; providing of training; entertainment, 
including conducting shows and events, music 
performances; sporting and cultural activities; 
entertainment and information relating thereto 
provided on-line from a computer database or the 
internet; all included in class 41.

חינוך; אספקת אימונים; בידור, לרבות קיום הופעות ואירועים,
הופעות מוזיקה; פעילויות ספורט ותרבות; בידור ומידע בנוגע

לבידור המסופק באופן מקוון באמצעות מסוף מחשב או
באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: Road Town, Tortola, P.O.B 3463, British Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

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 PARTY separately, but in 
the combination of the mark.

PARTY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

XL YOUR PARTY

Application Date 26/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218288 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 64831/07/2009



Energy drinks; all included in class 32 משקאות אנרגיה ; הנכללים כולם בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: Road Town, Tortola, P.O.B 3463, British Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

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 ENERGY separately, but in 
the combination of the mark.

ENERGY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

XL GREEN ENERGY

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218401 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 64931/07/2009



Energy drinks; all included in class 32 משקאות אנרגיה ; הנכללים כולם בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: Road Town, Tortola, P.O.B 3463, British Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

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 ENERGY separately, but in 
the combination of the mark.

ENERGY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

XL YELLOW ENERGY

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218402 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 65031/07/2009



Energy drinks; all included in class 32 משקאות אנרגיה ; הנכללים כולם בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: XL Energy International Corp.

Address: Road Town, Tortola, P.O.B 3463, British Virgin 
Islands

Identification No.: 70319

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 ENERGY separately, but in 
the combination of the mark.

ENERGY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

XL RED ENERGY

Application Date 29/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218403 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 65131/07/2009



Clothing, shoeing, fashion accessory; all included in 
class 25.

הלבשה, הנעלה, אביזרי אופנה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: LEE & RAM PROFIL LTD. שם: לי ורם פרופיל בע"מ

Address: כתובת : אושיסקין 93, רמת השרון, 47204, ישראל

Identification No.: 511148645מספר זיהוי: 511148645

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: YOSI AHARNI

Address: ZABOTINSHKY 33, RAMAT GAN, 52511, 
Israel

שם: יוסי אהרני, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 33, רמת גן, 52511, ישראל

Application Date 25/01/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218553 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 65231/07/2009



Nutrition additives, including additives for balancing 
and stabilizing the blood glucose levels; all included 
in class 5.

תוספי מזון, לרבות תוספים לאיזון ולייצוב רמת הסוכר בדם;
הנכללים כולם בסוג 5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pharm Olam Pharmaceutics Ltd., שם: פארם עולם פרמצבטיקה בע"מ

Address: Hapamonim 25, Raanana, 43391, Israel כתובת : הפעמונים 25, רעננה, 43391, ישראל

Identification No.: 512360025מספר זיהוי: 512360025

חברה רשומה

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

GLUKOKINE

Application Date 19/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218815 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 65331/07/2009



Cosmetic care products; all included in class 3. תכשירים קוסמטיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Peer Pharm Ltd. שם: פאר פארם בע"מ

Address: 17 Amal St. Afek Industrial Zone, Rosh Haayin, 
48092, Israel

כתובת : רח' העמל 17 אזור תעשיה אפק, ראש העין, 48092,
ישראל

Identification No.: 511899023מספר זיהוי: 511899023

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220024 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 65431/07/2009



Advertisment and commerce in the field of packing 
products made of nylon paper in general and 
specially for food, single use and disposable cutlery 
and tableware; all included in class 35.

פרסומת ומסחר בתחום של מוצרי אריזה מפלסטיק ניילון ונייר
בכלל, לאוכל וכלים חד פעמיים בעיקר; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Meitav Plastic and Packing Products Ltd. שם: מיטב מוצרי ניילון ואריזה בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 512255357מספר זיהוי: 512255357

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word מיטבית separately, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה מיטבית
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/04/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220193 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 65531/07/2009



kindergarten. גן ילדים.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sason Shlomi שם: ששון שלומי

Address: 73 Dolev St., Gedera, Israel כתובת : רח' דולב 73, גדרה, ישראל

Identification No.: 023543242מספר זיהוי: 023543242

Name: Sason Edit שם: ששון עידית

Address: 73 Dolev St., Gedera, Israel כתובת : רח' דולב 73, גדרה, ישראל

Identification No.: 028737724מספר זיהוי: 028737724

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Azaria Alcalay, Adv.

Address: 55 Hamasger Street, Tel Aviv, P.O.B 57475, 
61573, Israel

שם: עזריה אלקלעי, עו"ד

כתובת : רחוב המסגר 55, תל אביב, ת.ד.57475, 61573,
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Azaria Alcalay, Adv.

Address: 55 Hamasger Street, Tel Aviv, P.O.B 57475, 
61573, Israel

שם: עזריה אלקלעי, עו"ד

כתובת : רחוב המסגר 55, תל אביב, ת.ד.57475, 61573,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word גן separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה גן בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221303 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 65631/07/2009



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: Tiraspol Wine & Cognac Distillery "KVINT"

Address: 38 Lenin Sreet  , Tiraspol, Moldova

Identification No.: 66952

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., Jerusalem, P.O.B 45087, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ירושלים, ת.ד.45087, 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

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221776 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 65731/07/2009



Non-alcoholic beverages, energy drinks and sports 
drinks, syrups concentrates and extracts in 
preparation thereof; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים, משקאות אנרגיה ומשקאות ספורט,
תרכיזי סירופ ותמציות להכנתם; הכלולים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cott Beverages Inc.

Address: 5405 Cypress Center Drive  , Tampa, Florida, 
U.S.A.

Identification No.: 53347

(Georgia 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

Application Date 02/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221833 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 65831/07/2009



Services for entertainment, education; providing of 
training; entertainment; sporting and cultural 
activities ; all included in class 41

שירותי בידור, חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט
ותרבות ; הנכללים כולם בסוג 41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Amitay Yaish שם: אמיתי יעיש

Address: 39 Shlush St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' שלוש 39, תל אביב, ישראל

Identification No.: 22078604מספר זיהוי: 22078604

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Efrat Kaplan, Adv.

Address: 8 Ahva St., Tel Aviv, 65154, Neve Zedek, Israel

שם: אפרת קפלן, עו"ד

כתובת : רח' אחווה 8, תל אביב, 65154, נווה צדק, ישראל

ניסוי כלים

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221867 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 65931/07/2009



Chemical preparations; all included in class 1. מוצר כימי לטיהור נוזלים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TRAITLE HANDASA CHIMIT LTD. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: Petah Tikva, Israel כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 510431372מספר זיהוי: 510431372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benjamin Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: בנימין לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41  , תל אביב, 65201, ישראל

TREION

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222226 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 66031/07/2009



Chemical preparations; all included in class 11. התקן כימי לטיהור נוזלים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TRAITLE HANDASA CHIMIT LTD. שם: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

Address: פתח תקווה, ישראל כתובת : פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 510431372מספר זיהוי: 510431372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benjamin Landa, Adv.

Address: 41 Montifore Street  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: בנימין לנדה, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 41  , תל אביב, 65201, ישראל

TREION

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222228 מספר סימן

י' אב תשס"ט - 66131/07/2009
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י' אב תשס"ט - 66231/07/2009
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י' אב תשס"ט - 66331/07/2009



102707

עדין - ליס, עו"ד

בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

Britvic International Limited

Chelmsford, Essex, United Kingdom

.Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd
Tel Aviv   ,

111193 188332 192419

הנרי עינב, עו"פ

אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18 ,   יבנה

Henry Einav, Patent Attorney

Ares Trading S.A.

Aubonne, Switzerland

Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon
Street ,   Yavne

148087 65327 72450

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

BRILL SHOES INDUSTRIES LTD.

בריל תעשיות נעליים בע"מ

תל אביב, ישראל

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11
Hamenofim St. ,   Herzelia

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered
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148087 58880 65327 72450

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Shoe Street Marketing Ltd.

תל אביב, ישראל

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11
Hamenofim St. ,   Herzelia

י' אב תשס"ט - 66531/07/2009



146201

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC 
HOLDING

Sofia, Bulgaria

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

115711

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SICPA HOLDING SA

Prilly, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

119040 119041

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

China Pingmei Shenma Energy & Chemical Group Co., 
Ltd.

Pingdingshan City, Henan Province, China

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

121284 121285

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Transvital Suisse SAGL

Lugano, Switzerland

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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161790 161791 161792 161793 161794

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Swissport Group Services GmbH

Baar, Switzerland

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

164042 164043

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SPX Filtran LLC

Charlotte, North Carolina, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

165792 175194 185243 185244 185245 185246 185247 207441

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

BRIMAG DIGITAL AGE LTD.

ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

אזור, ישראל

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

175553 175554 175555

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Whatman Limited

Brentford, Middlesex, United Kingdom

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv
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187368

הני רוזנצוויג ושות'

ת.ד. 20651 ,   תל אביב

Hanni Rosenzweig & Co.

STARKEY LABORATORIES, INC.

Eden Prairie, MN, U.S.A.

P.O.B. ox 20651 ,   Tel Aviv

197996 197998 197999

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Wolverine International L.P.

Grand Cayman, Cayman Islands

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

205728

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Trident Seafoods Corporation

Seattle, Washington, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

185567 190056

עדין - ליס, עו"ד

בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

IFU S.r.l.

Roma, Italy

.Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd
Tel Aviv ,
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26859 31261 31262 31263 31264 31265 37687 45456 45457 45458 45479 45698 45935 
45936 46071 46072 46087 46556 46557 51220 51221 54143 54245 60102 60103 61068 
61069 61112 62428 65020 67165 72772 73483 73635 75105 75206 75277 75278 75929 

76223 85941 92100 96676 96677 96678 96976 96977 97231 105580 106010 115388 
115389 115390 115391 115392 115393 121798 123040 156987 156988 156989 156990 
156991 158522 159644 166925 166926 166927 173391 175993 189343 193482 201004 

201126 202511 202715

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

ConvaTec Inc.

Skillman, NJ, U.S.A.

Weizmann St. , Rehovot 13

3913 3914 8943 96140 96141 124501

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Nanjing Automobile (Group) Corporation

Nanjing, China

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

39776

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Perry Ellis International Group Holdings Limited

Nassau, Bahamas

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

207424

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

LACREM Swisscosmetics SA

Aigle, Switzerland

P.O.B. 12704 ,   Herzelia
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60141

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Ingres Corporation

Redwood City, California, U.S.A.

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

66430

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Robert Gouget

Paris, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

70550 70551 70552 71178

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Lions Gate Entertainment Inc.

Santa Monica, California, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

72800 86721

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

MIRABELL SALZBURGER CONFISERIE- UND 
BISQUIT GESELLSCHAFT m.b.H.

5082 Groedig, Austria

P.O.B. 12704 ,   Herzelia
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83488

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Werner & Mertz GmbH

Mainz, Germany

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

83523

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Dannemann AG

Burg, Switzerland

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

73578

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

מחלקת המשפטית רחוב ההגנה 25 ,   ראשון לציון

Carmit Candy Industries Ltd.

Carmit Candy Industries Ltd.

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

ראשון לציון, ישראל

Legal Department 25 Hahagana St. , Rishon
LeZion

79970

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Nycomed Pharma AS

Asker, Norway

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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שינויי בעלות (ביטול בעלות)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (OMITTING OF PROPRIETORS)

187028

רבינוביץ זליג

Rabinovitz Zelig

187028

רבינוביץ אילנה

Rabinovitz Ilana

שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

188964

ציון פרג'ון

182300

בד"צ בית יוסף בע"מ

94025

איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11 ,
הרצליה

Eitan Mehulal Law Group

Navistar International Corporation

Warrenville, Illinois, U.S.A.

Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11
Hamenofim St. , Herzelia
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שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

161000 161001 161002 161003 161004 161005

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Henkel  AG & Co. KGaA

157316 157318 157321

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Strato S.r.l.

139179 212500 212501 212615

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

SUNTORY HOLDINGS LIMITED

154357 162807 162808 162809 162810 162811 162812 162813 
208079 208080 208081 208082 208083 208084 208085 208086

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

מהות החיים חברה לתועלת הציבור בע"מ

Essence of Life, a Public benefit Company, Ltd.
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191423 191424 192440 192441

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG

206274 206275 206276 206277 206278 206279 206280 206281 
206282 209118 209119 209120 209121 209122 209123 209124 

209125 209126 209127

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Thomson Reuters Finance S.A.  (Luxembourg Corporation)

199931 199933

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Xtralis Technologies Ltd.

194321 194324 194325 194326 194328 194329

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sessions Pharmaceuticals Inc. (Illinois Corporation)

196649

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Randstad UK Holding Limited
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58111 69428 69429 69430

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Comme Des Garcons SAS

44857 44858 46076 46077 136907 202747 202748

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

47731 99596 119932 119933

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sergio Tacchini International S.p.A.

44541 44542 69785 69786 75975 75976 78499 80205 80207

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

IHS GLOBAL INC. (Delaware Corporation)

206850

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Corsair Memory, Inc. (Delaware Corporation)
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63796 123847 123848 123849 123850 200456 200457 200458 
200459 205629 205630 205631 205632 205633 205634

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

החברה הישראלית למדליות ולמטבעות בע"מ

The Israel Coins and Medals Corporation Ltd.

70360 70362 70365

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Grinnell LLC (Delaware Limited Liability Company)

85691 85692 85693 85694 85695 85698 85699 85700 85701 
85702 127744 127745 127746 127747 144819 144820 144821 

144822 144823 144824 144825 144826 144827 144828 144829 
144830

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ARC Europe SA

80 18035 18036 68275 136926 136927 136928 136929 136930 
136931

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Navistar Inc. (Delaware Corporation)

80416 80417 85842 85844 93986

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GE Healthcare AS
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86399 86400 86401 86402 111547 111548 111549 111550 111551 
111552 111553 111554 111555 111556 111557 111558 111559 

111560

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Samsung C&T Corporation

92797 92798 92799 93887 105311 105312 106303 108396 140072 
140073 140074

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

טלדור כבלים ומערכות בע"מ

Teldor Cables & Systems Ltd.
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שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

137149 137555 158100

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Avenue des Champs Elysees  Paris 38
France  75008

123515 123516 155183 155184 155185 183626 183627

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Avenue Charle de Gaulle  Grand Duchy of ,2
Luxembourg L-1653  Luxembourg

158438

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

,Anchor Court  Thousand Oaks 2151
.California 91320  U.S.A

196649

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Regent Court, Laporte Way  Luton, Beds
LU8SB  United Kingdom

159093

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

,Hampshire Street  Cambridge 60
.Massachusetts 02139  U.S.A
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47215 64222 64488 64560 104587 104588 104589 104590 104591 141165 141242 47216

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Yanco Avenue  Leeton, New South Wales 37
Australia  2705

201069

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רח' החרש 4    הוד השרון 45240  ישראל

64693 47300 72581

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

הסיבים 49  פתח תקוה 49517  ישראל

96456 96457 96458

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

boulevard Clemenceau  Dijon   France ,28

72564 174573 174635 174636 174637 184251 208473 208474 208476

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

North First Street  San Jose, California 4000
.U.S.A  95134

197799

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Little Island, County Cork   Ireland
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2589 8089 8111 18815 18816 18817 18836 18837 18854 39430 39453 39454 
39457 39459 39460 39471 39473 39477 39478 39481 39487 39488 39493 39495 
39505 39531 69694 69695 69700 69701 69723 69724 69728 69773 69774 69792 
69794 69799 69804 69821 69822 69823 69825 69833 69835 69836 69840 69841 
69842 69847 69873 69875 69877 69880 69895 69897 69901 69903 69928 69930 
69931 69933 69935 69936 69938 69940 69943 69949 69953 69955 69963 69965 

69966 69975 129024 152319 157985 157986 158010 158011 158012 158013 
158016 158017 158033 158037 158072 158074 158091 158092 158093 158094 
158102 158107 158108 158126 158138 158148 158149 158151 158158 158161 
158169 158174 158175 158205 158213 158215 158223 158224 158243 158244 
158245 158246 158270 158284 158286 158304 158305 158336 158339 158342 
158345 158347 158348 158349 158351 158352 158366 158374 158375 158391 

158411 158421 158448 158449 158470 158488 158489

חידושים
RENEWALS

2644 2648 7866 8112 8262 8278 8281 18744 18745 18746 18831 18965 18990 
39189 39190 39219 39395 39499 39503 39539 39544 39579 39581 39600 39601 
39776 39778 39779 39780 39781 39782 39783 39784 39785 39786 39787 39788 
39789 39790 39791 39795 39797 39808 39832 39856 39858 39874 39892 39893 
69072 69118 69428 69429 69430 69561 69725 69730 69731 69768 69785 69786 
69789 69827 69832 69890 69891 69909 69932 69942 69944 69947 69948 69950 
69951 69952 69954 70059 70064 70097 70098 70099 70132 70133 70145 70152 
70154 70155 70164 70219 70313 70397 70433 70436 70480 70486 70489 70492 
70498 70522 70524 70532 70545 70642 129084 129085 129086 129087 129088 
129089 129090 129091 129092 129093 129867 129874 129983 129984 129985 
130215 143721 143724 143725 154196 154204 154299 154300 154301 154302 
154303 154305 154306 154308 154309 154310 154312 154313 154314 154315 
154316 154317 154318 154321 154322 154345 155547 155792 156844 156845 
156846 156868 156869 156903 157138 157712 157941 157942 157978 157987 
158006 158031 158070 158071 158090 158162 158164 158165 158188 158189 
158208 158211 158227 158249 158250 158251 158252 158293 158295 158296 
158337 158338 158367 158381 158382 158383 158438 158481 158482 158556 

158582 158719 158971 158978 159093 159209 159258 159908 159966
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

7393 7545 17898 17906 17909 18061 18065 18289 18305 18344 37645 37656 
37772 37962 37963 37965 37966 37970 37971 37972 37981 37996 37998 37999 
38014 38144 38146 38147 38148 38149 38150 38151 38165 38166 38167 38168 
38169 38190 38213 38214 38218 38222 38257 38665 38668 38670 38671 38672 
38677 38679 38680 38689 38691 38704 38710 38711 38721 38732 66993 67001 
67010 67017 67018 67019 67020 67028 67030 67042 67043 67267 67274 67284 
67296 67297 67299 67309 67334 67344 67351 67352 67354 68125 68129 68133 
68136 68137 68138 68139 68140 68141 68145 68149 68152 68165 68166 68169 
68170 68171 68172 68173 68174 68176 68182 68184 68189 68205 68210 68211 
68220 68221 68227 68228 68236 68240 68241 68242 68245 68249 68254 68258 
68272 68276 68277 68278 68290 68294 68310 68311 68312 68313 68314 68327 
68333 68334 68335 68337 68340 68341 112645 125036 125193 141888 141889 
141890 149656 149722 149723 149752 149753 149755 149757 149759 149760 
149761 149762 149763 149764 149790 149791 149792 149862 149865 149972 
150387 151174 151177 151178 151181 151188 151192 151195 151200 151202 
151216 151217 151219 151220 151225 151226 151228 151229 151231 151232 
151233 151234 151238 151239 151240 151241 151242 151243 151244 151245 
151246 151247 151248 151249 151250 151251 151252 151253 151254 151255 
151256 151257 151258 151259 151260 151261 151262 151263 151264 151265 
151266 151267 151268 151269 151270 151271 151272 151273 151274 151275 
151276 151277 151278 151279 151280 151281 151298 151301 151302 151303 
151317 151318 151319 151325 151344 151345 151346 151347 151350 151352 
151354 151356 151357 151361 151363 151364 151369 151370 151371 151372 
151373 151389 151393 151395 151397 151398 151399 151404 151405 151406 
151407 151409 151410 151427 151456 151457 151459 151460 151461 151462 
151463 151465 151491 151496 152074 152083 152084 152085 152107 152108 
152123 152125 152129 152130 152131 152133 152134 152135 152136 152137 
152140 152141 152142 152149 152160 152161 152162 152163 152167 152168 
152169 152170 152171 152172 152174 152178 152180 152183 152184 152187 
152188 152192 152194 152195 152196 152197 152198 152200 152201 152202 
152210 152214 152215 152217 152218 152219 152220 152221 152222 152226 
152228 152229 152245 152250 152266 152267 152268 152269 152271 152272 
152273 152275 152276 152278 152280 152284 152287 152288 152317 152322 
152323 152324 152326 152327 152328 152330 153570 153966 154372 154373 
154374 154413 154414 154415 154418 154423 154439 154440 154441 154451 
154461 154470 154471 154476 154487 154488 154489 154490 154497 154500 
154501 154502 154513 154514 154515 154517 154518 154527 154528 154530 
154531 154542 154559 154560 154563 154570 154571 154573 154574 154576 
154577 154579 154581 154582 154583 154584 154585 154590 154602 154603 
154604 154605 154607 154621 154634 154635 154639 154640 154647 154649 
154653 154661 154665 154666 154667 154668 154671 154672 154675 154676 
154677 154678 154679 154680 154681 154682 154702 154703 154704 154713 
154715 154718 154719 154722 154725 154727 154729 154730 154732 154734 
154740 154742 154744 154756 154771 154784 154787 154794 154796 154813 
154814 154817 154819 154821 154823 154825 154826 154827 154829 154830
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

206481

HOUSE OF PRINCE A/S

205742

Johnson & Johnson

70418 70419 70420

.DUROPAL-WERK EBERH. WREDE GMBH & CO., KG

210313

גליקסמן קוסמטיקס בע"מ

.GLIKSMAN COSMETICS LTD

200807

JAGEX LIMITED

168732 168734

Celgene Corporation

126009

.J Safra IP Holding Co

192268

(Sony Kabushiki Kaisha (a.t.a. Sony Corporation

188686 190096 190097 190098

.Holbrook, Ltd
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שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

Class: 5 סוג: 5

173702

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

173701

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology ; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

173738

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology ; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה

173492

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the immune 
system , the respiratory system and for use in 
dermatology; all included in Class 5.

תכשירי רוקחות למניעה וטיפול בהפרעות של מערכת
החיסון, מערכת הנשימה לשימוש בדרמטולוגיה;

הנכללים כולם בסוג 5.

173783

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment 
of hyperfunctional facial lines, glabellar lines, 
facial wrinkles, asymmetries and defects and 
conditions of the human skin; all not for 
nervousness, anxiety, insomnia and sleep 
disorder treatments; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בקמטי פנים הנוצרים מתפקוד
יתר, קמטי פדחת, קמטי פנים, אסימטרייות ופגמים

ובעיות בעור האנושי; הכל לא לטיפול בעצבנות, חרדה,
נדודי שינה והפרעות שינה; הנכללים כולם בסוג 5.

195579

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות  לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

173919

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן
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Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air 
or water; parts thereof and fittings and 
equipment therefor as far as included in class 
12; excluding automobiles, like trucks, trailers, 
vans and low-loading trailers (other than 
passenger cars), their parts, components and 
accessories; all included in class 12.

כלי רכב; מכונות להעברה ביבשה, באוויר ובמים;
חלקים בשל כך ואביזרים וציוד עבורם עד כמה שהם
כלולים בסוג 12; למעט רכבים, כמו משאיות, נגררים,
טנדרים ונגררים נמוכים להעמסה (למעט מכוניות

נוסעים), חלקיהם, רכיביהם ואביזריהם; הנכללים כולם
בסוג 12  .

12371

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9 סוג: 9

Semiconductor chips, communication boards, 
media gateway systems, servers, hardware, 
firmware and software for processing and 
handling voice, fax, video and other data over 
networks; exluding: laptops, desktop 
computers, computer monitors, power 
adapters and batteries; all included in class 9.

שבבי מוליכים למחצה, לוחות תקשורת, מערכות מדיה
לחיבור בין רשתות, שרתים, חומרה, קושחה ותוכנה
לעיבוד ולטיפול בקול, פקס, וידאו ושאר נתונים על גבי
רשתות; למעט: מחשבים נישאים, מחשבי שולחן,

מוניטורים למחשב, מתאמי כח וסוללות; הנכללים כולם
בסוג 9.

184565

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations for prevention and/or 
treatment of infectious diseases; all included in 
class 5.

תכשירים וטרינריים למניעה ו/או טיפול במחלות
זיהומיות;  הנכללים כולם בסוג 5.

173972

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in the 
gastroenterological area; all included in Class 
5.

תכשירי רוקחות לשימוש בתחום גסטרואנטרולוגיה;
הנכללים כולם בסוג 5.

173785

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

173704

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.

173703

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה; הנכללים כולם
בסוג 5.
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רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

122945 131337 158085 202737

שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

73039

Class: 25 סוג: 25

Clothing, headgear except footwear; all 
included in class 25

דברי הלבשה, כיסויי ראש למעט הנעלה; הנכללים כולם
בסוג 25

220461

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

72800 86217 86721

MIRABELL SALZBURGER CONFISERIE- UND BISQUIT GESELLSCHAFT m.b.H.

י' אב תשס"ט - 68531/07/2009



י' אב תשס"ט - 68631/07/2009


