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Medical compounds in ointment, powder or 
suppository form, for the treatment of wounds and 
various skin diseases and infections, for the 
treatment of diaper rash and other skin irritations and 
for use in dermatology and pediatrics; all included in 
class 5.

תרכובות רפואיות בצורת משחה, אבקה או נר, לטיפול בפצעים
ומחלות עור וזיהומים שונים, לטיפול בפריחת חיתולים וגירויי
עור אחרים ולשימוש ברפואת עור וברפואת ילדים; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 DAILY CARE separately, 
but in the combination of the mark.

DAILY  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CARE 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

DESITIN DAILY CARE

Application Date 27/04/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 189635 מספר סימן

בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES
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Footwear, shoes,boots; all included in class 25. דברי הנעלה, נעליים, מגפיים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Gina Group plc

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 63233

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

Application Date 12/07/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 191862 מספר סימן
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Retail store services, mail order services, catalog 
sales services, and electronic retail store services 
using a global computer and/or communications 
network, all in the field of wearing apparel, clothing, 
clothing accessories, dormwear, underwear, 
camisoles, lingerie, pajamas and nightgowns, sweat 
pants, sweatshirts, warm-up pants and jackets, 
swimwear, outerwear, coats, vests, parkas, anoraks, 
jackets, pants, jeans, denim jeans, shorts, sweaters, 
shirts, neckwear, skirts, blouses, ski wear, 
snowboarding wear, belts, headwear, hats, caps, 
scarves, footwear, hosiery, socks, shoes, luggage, 
backpacks, waistpacks, athletic bags, purses, 
wallets, umbrellas, perfume and fragrances, toiletries, 
cosmetics, hair care preparations, shampoos, 
conditioners, hair brushes, skin lotions, body soaps 
and cleansers, personal care products, sunglasses, 
candles, toys, games, sporting goods, wristwatches, 
jewelry, clocks, stationery, posters, pictorial, art and 
color prints, calendars and travel diaries, pens, 
pencils, portfolios, notepads, greeting cards, note 
cards, audio players and recorders, prerecorded 
music, compasses, thermometers for measuring 
environmental temperature, and flashlights; all 
included in class 35.

שירותים של חנות קמעונאית, שירותי הזמנות בדואר, שירותי
מכירות באמצעות קטלוג, ושירותי מכירה קמעונאיים

אלקטרוניים המשתמשים ברשת מחשבים גלובלית ו/או ברשת
תקשורת, הכל בתחום של מלבושים, הלבשה, אוויזרים

להלבשה,  הלבשה לסטודנטים, לבנים, כותונות, לבני נשים,
פיג'מות וכותונות לילה, מכנסי מיזע, חולצות מיזע, מכנסי
ומקטורני חימום,  הלבשה לשחייה, הלבשת חוץ, מעילים,
אפודות, פרקות, מעילים עם ברדס, מקטורנים, מכנסיים,

ג'ינסים, ג'ינסים עשוים מבד דנים, מכנסיים קצרים, סוודרים,
חולצות, צווארונים, חצאיות, חולצות, הלבשת סקי, הלבשה
לסנובורד, חגורות, כיסויי ראש, כובעים, מצחיות, צעיפים,
הנעלה, גרביים ולבנים, גרביים, נעליים, מזוודות, תרמילים,

תיקי מותניים, תיקי ספורט, תיקי צד, ארנקים, מטריות, בשמים
וניחוחות, תמרוקים, דברי קוסמטיקה, מוצרי טיפול בשיער,

שמפוים, מייצבי שיער, מברשות לשיער, תחליבים לעור, סונים
ומקרצפים לגוף, מוצרים לטיפול אישי, משקפי שמש, נרות,

צעצועים, משחקים, דברי ספורט, שעוני יד, תכשיטים, שעונים,
מכשירי כתיבה, כרזות, כתבי עת מצולמים, הדפסים אמנותיים
והדפסים צבעוניים, לוחות שנה ויומני נסיעה, עטים, עפרונות,
תיק (לנשיאת ניירות), פנקסי כתיבה, כרטיסי ברכה, פתקים
לתזכורות, נגני אודיו והקלטה, מוסיקה מוקלטת מראש,

מצפנים, מדי חום למדידת הטמפרטורה החיצונית בסביבה,
ופנסים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

Application Date 30/07/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 192336 מספר סימן
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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

י"א אלול תשס"ט - 631/08/2009



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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
OUTFITTERS 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

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

Application Date 30/07/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 192337 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 731/08/2009



Motor vehicles, namely passanger cars and parts 
thereof; all included in class 12.

כלי רכב ממונעים, דהיינו מכוניות נוסעים וחלקים שלהן;
הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bayerische Motoren Werke AG

Address: Petuelring 130, BMW House  , Munich, 80809, 
Germany

Identification No.: 1196

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

CLUBMAN

Application Date 28/09/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194068 מספר סימן
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Ink; ink cartridges and toner cartridges for printers 
and/or facsimiles and any other printing equipment; 
all included in class 2.

דיו; מיכלי דיו ומיכלי טונרים למדפסות ו/או פקסימיליה ולכל
ציוד דפוס אחר; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Dio Center שם: דיו סנטר

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

Identification No.: 63887מספר זיהוי: 63887

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 דיו, סנטר separately, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים דיו, סנטר
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

דיו סנטר

Application Date 19/10/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 194558 מספר סימן
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Business conducting and management; all icnluded 
inclass 35.

ניהול עסקים; טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Clal Industries and Investments Ltd. שם: כלל תעשיות והשקעות בע"מ

Address: 3 Azrieli Center Traingular Tower, 45th Floor, 
Tel Aviv, 67023, Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 3 המגדל המשולש, קומה 45, תל אביב,
67023, ישראל

Identification No.: 520021874מספר זיהוי: 520021874

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words INDUSTRIES &
INVESTMENTS and תעשיות והשקעות, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תעשיות
והשקעות ו-INDUSTRIES & INVESTMENTS, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/11/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 195436 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 1031/08/2009



Games adn toys, gymnastic and sport needs, which 
are not included in other classes, decorations for 
Christmas trees; al included in class 28.

משחקים וצעצועים, צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים, קישוטים לעצי חג המולד; כולם כלולים בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Uri Gamrasni שם: אורי גמרסני

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

Identification No.: 28550374מספר זיהוי: 28550374

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Efraim Zilber, Adv.

Address: 1 Twin Tower 33 Jabotinsky Street, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: אפרים זילבר, עו"ד

כתובת : מגדל התאומים 1 רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן,
52511, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ארץ נהדרת separately from
the word משחקיית, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ארץ נהדרת
בנפרד מהמילה משחקיית, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/12/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 195933 מספר סימן
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Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices, preparations for the cleaning, 
care, treatment and beautification of the skin, scalp 
and hair, hair styling products, hair tinting, bleaching, 
dyeing and coloring preparations; all included in class 
3.

סבונים, פרפומריות, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים
לשיער, משחת שיניים, תכשירים לניקוי, טיפול, טיפוח וייפוי של

העור, הקרקפת והשיער, תכשירים לעיצוב השיער, גוונים
לשיער, מלבינים, תכשירי צבע וצביעה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: Cincinnati, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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  HERBAL, ESSENCES, 
LISO, SENSUAL, separately, but in the combination 
of the mark.

,HERBAL  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ESSENCES, LISO, SENSUAL,, בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/01/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197094 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 1231/08/2009



U.S.A. , 18/08/2006 ארה"ב , 18/08/2006

Priority Date דין קדימה

Apparatus for lighting, lighting fixtures, components 
of lighting fixture; included in Class 11.

התקנים לתאורה, אביזרי תאורה, רכיבים של אביזרי תאורה;
הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Philips Solid-State Lighting Solutions, Inc.

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

Identification No.: 64696

(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

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

,COLOR רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
KINETICS 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 25/01/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197225 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 1331/08/2009



U.S.A. , 18/08/2006 ארה"ב , 18/08/2006

Priority Date דין קדימה

Scientific, electric, photographic and cinematographic 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound, light or other images; computer hardware, 
computer programs and software, included in Class 
9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחשמל, בצילום ובצילום
לקולנוע; התקנים ומשכירים להולכה, מיתוג, השנאה, צבירה,
ויסות או בקרת חשמל; התקנים להקלטה, העברה או העתקה

של צליל, אור או דמויות אחרות; חומרת מחשב, תוכניות
ותוכנת מחשב, הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Philips Solid-State Lighting Solutions, Inc.

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

Identification No.: 64696

(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

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

,COLOR  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
KINETICS 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 25/01/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197228 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 1431/08/2009



Perfumery; all included in class 3. בשמים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAX MARA INTERNATIONAL S.A.

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 43326

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

MAX MARA SILK TOUCH

Application Date 26/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197958 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 1531/08/2009



U.S.A. , 12/12/2006 ארה"ב , 12/12/2006

Priority Date דין קדימה

Computer software, namely, used for electronic 
design automation in the field of designing of 
integrated circuits and computer logic.

תכנת מחשב, דהיינו, המשמשת עבור אוטומציית עיצוב
אלקטרוני (EDA)  בתחום של עיצוב של מעגלים מוכללים

ולוגיקת מחשבים.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SPRINGSOFT, INC.

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 69723

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VERDI

Application Date 22/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199544 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 1631/08/2009



Communications; cellular communications; message 
collection and transmission servcies; data 
interchange services; transmission; reception; 
storage or processing of data and of inromation; 
operating web logs (blogs); all included in class 38.

תקשורת; תקשורת סלולרית; קבלת מסרים והעברתם; שירותי
חילוף נתונים; שידור; קליטה; העברה; אחסון או עיבוד של

נתונים ומידע; הפעלת יומן באמצעות האינטרנט (בלוג); כולם
נכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Parnter Communications Company Limited שם: חברת פרטנר תקשורת בע"מ

Address: 8 Amal Street, Rosh Haayin, P.O.B 435, Israel כתובת : רחוב עמל 8, ראש העין, ת.ד.435, ישראל

Identification No.: 520044314מספר זיהוי: 520044314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SEX-IT

Application Date 26/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199702 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 1731/08/2009



Electronic games servcies provided by means of the 
Internet; included in class 41.

אספקת משחקים באמצעות האינטרנט; הנכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Parnter Communications Company Limited שם: חברת פרטנר תקשורת בע"מ

Address: 8 Amal Street, Rosh Haayin, P.O.B 435, Israel כתובת : רחוב עמל 8, ראש העין, ת.ד.435, ישראל

Identification No.: 520044314מספר זיהוי: 520044314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SEX-IT

Application Date 26/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199703 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 1831/08/2009



Communications; cellular communications; message 
collection and transmission services; data 
interchange servcies; transmission; reception; 
storage or processing of data and of information; 
operating web logs (blogs); all included in class 38.

תקשורת; תקשורת סלולרית; קבלת מסרים והעברתם; שירותי
חילוף נתונים; שידור; קליטה; העברה; אחסון או עיבוד של

נתונים ומידע; הפעלת יומן באמצעות האינטרנט (בלוג); כולם
נכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Parnter Communications Company Limited שם: חברת פרטנר תקשורת בע"מ

Address: 8 Amal Street, Rosh Haayin, P.O.B 435, Israel כתובת : רחוב עמל 8, ראש העין, ת.ד.435, ישראל

Identification No.: 520044314מספר זיהוי: 520044314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199704 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 1931/08/2009



Electronic games servcies provided by means of the 
Internet; included in class 41.

אספקת משחקים באמצעות האינטרנט; הנכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Parnter Communications Company Limited שם: חברת פרטנר תקשורת בע"מ

Address: 8 Amal Street, Rosh Haayin, P.O.B 435, Israel כתובת : רחוב עמל 8, ראש העין, ת.ד.435, ישראל

Identification No.: 520044314מספר זיהוי: 520044314

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199705 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 2031/08/2009



U.S.A. , 25/04/2007 ארה"ב , 25/04/2007

Priority Date דין קדימה

Printed certificates of authenticity of jewelry; printed 
certificates of grading of jewelry; all goods included in 
class 16

תעודות מודפסות של אותנטיות של תכשיטים; תעודות
מודפסות של דירוג תכשיטים; כל הסחורות נכללות בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gemology Headquarters International, LLC

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

Identification No.: 61999

(Delaware Limited Liability Company)

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

CRAFTSMANSHIP

Application Date 07/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200019 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 2131/08/2009



U.S.A. , 25/04/2007 ארה"ב , 25/04/2007

Priority Date דין קדימה

Providing identification, authentication and grading of 
jewelry; issuing printed and electronic certificates 
relating to such jewelry grading; precious metal 
assaying; all services included in class 42.

אספקת זיהוי, אוטנטיות ודירוג של תכשיטים; הנפקת תעודות
מודפסות ואלקטרוניות הקשורות לדירוג תכשיטים כאלה;
בדיקת מתכות יקרות; כל השירותים נכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gemology Headquarters International, LLC

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

Identification No.: 61999

(Delaware Limited Liability Company)

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 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

CRAFTSMANSHIP

Application Date 07/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200020 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 2231/08/2009



Batteries; included in class 9. סוללות; הנכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY

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

Identification No.: 65501

(Michigan 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

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

THE  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ULTIMATE POWER SOURCE בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OPTIMA THE ULTIMATE POWER 
SOURCE

Application Date 13/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200169 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 2331/08/2009



Real estate business; all incuded in class 36. עסקי נכסי דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Binyanei Ha'ir Ha'Levana Achzakot Ltd. שם: בנייני העיר הלבנה אחזקות בע"מ

Address: 65 Shinkin Street  , Tel Aviv, 65223, Israel כתובת : רח' שינקין 65  , תל אביב, 65223, ישראל

Identification No.: 513551473מספר זיהוי: 513551473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 17/4 Yitzchak Rabin Street  , Beit Shemesh, 
99583, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : דרך יצחק רבין 17/4  , בית שמש, 99583, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words CITY, TOWER, מגדל and
.separately, but in the combination of the mark עיר

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מגדל, עיר,
CITY ו-TOWER בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The White City Tower

מגדל העיר הלבנה

Application Date 06/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201048 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 2431/08/2009



Magnetic identification or subscription cards intended 
for travel assistance to people with reduced mobility 
or disabled people at airports or aboard aircrafts; all 
included in class 9.

כרטיסי זיהוי או מנוי מגנטיים המיועדים לסיוע בנסיעות לבני
אדם בעלי ניידות פחותה או בני אדם נכים בשדות תעופה או על

גבי מטוסים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

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

SAPHIR

Application Date 13/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201171 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 2531/08/2009



Printed transport tickets for people with reduced 
mobility or disabled people in the field of the air 
transport industry; identification or subscription cards 
intended for travel assistance to people with reduced 
mobility or disabled people at airports or aboard 
aircrafts; boarding passes for people with reduced 
mobility or disabled people during air transport; 
newsletters, leaflets, folders and brochures providing 
all information about travel assistance to people with 
reduced mobility or disabled people in air transport; 
all included in class 16.

כרטיס נסיעה מודפסים לבני אדם בעלי ניידות פחותה או לבני
אדם נכים בתחום של תעשיית ההובלה האווירית; כרטיסי זיהוי
או מנוי המיועדים לסייע בנסיעות לבני אדם בעלי ניידות פחותה
או לבני אדם נכים בשדות תעודה או כל גבי מטוסים; אשרות
מעבר עבור בני אדם בעלי ניידות פחותה או בני אדם נכים
במהלך הובלה אווירית; עיתונים, כתבי עת, עלונים וקטלוגים
המספקים מידע רב בנוגע לסיוע בנסיעות לבני אדם בעלי

ניידות פחותה או לבני אדם נכים בהובלה אווירית; כולם כלולים
בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

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

SAPHIR

Application Date 13/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201172 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 2631/08/2009



Telephone call center services intended for providing 
travel assistance to people with reduced mobility or 
disabled people in the field of the air transport 
industry; telephone voice messaging services 
intended for travel assistance to people with reduced 
mobility or disabled people in the field of the air 
transport industry; transmission and receipt of 
messages, information and images by any 
telecommunication means intended for travel 
assistance to people with reduced mobility or 
disabled people in the field of the air transport 
industry; rental of access time to global computer 
networks for people with reduced mobility or disabled 
people at airports or aboard aircrafts; rental of 
telecommunication equipment to people with reduced 
mobility or disabled people at airports or aboard 
aircrafts; electronic bulletin board services for 
providing information and assistance to people with 
reduced mobility or disabled people within the airport 
areas or aboard aircrafts, all included in class 38.

שירותי מרכזיית שיחות טלפון המיועדים להענקת סיוע בנסיעות
לבני אדם בעלי ניידות פחותה או לבני אדם נכים בתחום של
תעשיית ההובלה האווירית; שירותי משלוח הודעות טלפניות
קוליות המיועדים לסייע בנסיעות לבני אדם בעלי ניידות פחותה
או לבני אדם נכים בתחום של תעשיית ההובלה האווירית;
שידור וקבלה של הודעות, מידע ודמויות באמצעות כל מצעי
הטלקומיונקציה המיועדים לסייע בנסיעות לבני אדם בעלי

ניידות פחותה או לבני אדם נכים בתחום של תעשיית ההובלה
האווירית; השכרה של זמן גישה לרשתות מחשב  גלובליות

לבני אדם בעלי ניידות פחותה או לבני אדם נכים בשדות תעופה
או על גבי מטוסים; השכרה של ציוד טלקומיונקציה לבני אדם
בעלי ניידות פחותה או לבני אדם נכים  בשדות תעופה או על
גבי מטוסים; שירותי לוחות מודעות אלקטרוניים עבור הענקת
מידע וסיוע לבני אדם בעלי ניידות פחותה או לבני אדם נכים
בתחום אזורי שדה התעופה או על גבי מטוסים; כולם כלולים

בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

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

SAPHIR

Application Date 13/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201173 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 2731/08/2009



Air transport of travelers with reduced mobility or 
disabled passengers; escorting of travelers with 
reduced mobility or disabled travelers in the field of 
the air transport industry; providing aircraft boarding 
and landing assistance to travelers with reduced 
mobility or disabled travelers in the air transport 
industry, those services being performed within the 
airport areas or aboard aircrafts; providing 
information about the transport of travelers with 
reduced mobility and disabled travelers in the field of 
the air transport industry; arranging transport tickets 
and travel seats reservations and sending services to 
travelers with reduced mobility or disabled travelers; 
transport services of travelers with reduced mobility 
or disabled travelers from their homes to airports or 
airport areas; arranging travelers with reduced 
mobility or disabled travelers' baggage check-in 
services at airports; rental or putting wheelchairs at 
the disposal of travelers with reduced mobility or 
disabled travelers for their transport within the 
airports or aboard aircrafts; parking place rental 
especially intended for people with reduced mobility 
or disabled people; transport of animals intended for 
assisting people with reduced mobility or disabled 
people; all included in class 39.

הובלה אווירית של נוסעים בעלי ניידות פחותה או נוסעים נכים;
ליווי של נוסעים בעלי ניידות פחותה או נוסעים נכים בתחום של

תעשיית ההובלה האווירית; הענקת סיוע בכניסה וביציאה
ממטוסים לנוסעים בעלי ניידות פחותה או לנוסעים נכים

בתעשיית ההובלה האווירית, שירותים אלה מבוצעים בתחומי
שדה התעופה או על גבי מטוסים; הענקת מידע בנוגע להובלה

של נוסעים בעלי ניידות פחותה ונוסעים נכים בתחום של
תעשיית ההובלה האווירית; ארגון כרטיסי נסיעה ושמירת

מקומות נסיעה ושירותי שליחות לנוסעים בעלי ניידות פחותה או
לנוסעים נכים; שירותי הובלה של נוסעים בעלי ניידות פתוחה או
נוסעים נכים מבתיהם לשדות תעופה או לאזורי שדה תעופה;
שירות ארגון קליטת מטעני נוסעים בעלי ניידות פחותה או
נוסעים נכים בשדות תעופה; השכרה או נתינה של כסאות

גלגלים לשימוש של נוסעים בעלי ניידות פחותה או נוסעים נכים
עבור הובלתם בתחומי שדות התעופה או על גבי מטוסים;

השכרת מקומות חניה במיוחד המיועדים לבני אדם בעלי ניידות
פחותה או לבני אדם נכים; הובלה של בעלי חיים המיועדים
לסייע לבני אדם בעלי ניידות פחותה או לבני אדם נכים; כולם

כלולים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

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

SAPHIR

Application Date 13/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201174 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 2831/08/2009



Insurance, finanacing, funding; all inlcuded in class 
36.

ביטוח, עסקי מימון, עסקי כספים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DIRECT FINANCE OF DIRECT GROUP (2006) 
LTD.

שם: מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

Address: Edgar Tower 35 Efal Street, Petach Tikva, 
49511, Israel

כתובת : מגדל אדגר רחוב אפעל 35, פתח תקווה, 49511,
ישראל

Identification No.: 513893123מספר זיהוי: 513893123

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Prof. Yuval Levy & Co., Advs.

Address: 8 Nes Ziona Street, Tel Aviv, P.O.B 26379, 
63904, Israel

שם: פרופ' יובל לוי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב נס ציונה 8, תל אביב, ת.ד.26379, 63904,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the combinations מימון ישיר, ביטוח
,and the numeral 5 separately בקבוצת the word ,ישיר
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף המילים
ביטוח ישיר, מימון ישיר, במילה בקבוצת, ובספרה 5 בנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201510 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 2931/08/2009



U.S.A. , 31/03/2007 ארה"ב , 31/03/2007

Priority Date דין קדימה

Design for others of integrated circuits, computer 
hardware and software for communications; design 
for others of integrated circuits, computer hardware 
and software for information storage; technical 
consultation in the fields of integrated circuits, 
reference designs for integrated circuits, consumer 
electronics, computer systems, data storage systems 
and communications systems for others, all included 
in Class 42

תכנון עבור מעגלים משולבים אחרים, חומרת ותוכנת מחשב
עבור תקשורת; תכנון עבור מעגלים משולבים אחרים, חומרת

ותוכנת מחשב עבור מידע אחסון; ייעוץ טכני בתחום של
מעגלים משולבים, תכנונים מפנים עבור מעגלים משולבים,
אלקטרוניקה לצרכן, מערכות מחשב, מערכות אחסון נתונים

ומערכות תקשורת עבור אחרים, הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LSI Corporation

Address: Allentown, PA, U.S.A.

Identification No.: 65874

(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

Application Date 28/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201648 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 3031/08/2009



U.S.A. , 31/03/2007 ארה"ב , 31/03/2007

Priority Date דין קדימה

The English and Hebrew specifications of 
goods/services are attached

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LSI Corporation

Address: Allentown, PA, U.S.A.

Identification No.: 65874

(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

Application Date 28/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201650 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 3131/08/2009



Bible books series in scientific pulishing. סדרת ספרי תנ"ך בהוצאה מדעית.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BAR-ILAN UNIVERSITY שם: אוניברסיטת בר-אילן

Address: Ramat Gan, 52900, Israel כתובת : רמת גן, 52900, ישראל

Identification No.: 580063683מספר זיהוי: 580063683

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bar Ilan University

Address: Office of the Legal Adviser  , Ramat Gan, 
52900, Israel

שם: אוניברסיטת בר-אילן

כתובת : לשכת היועץ המשפטי  , רמת גן, 52900, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מקראות
גדולות, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202098 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 3231/08/2009



Men's hats; included in class 25. כובעי גברים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BARUCH EISENSTEIN שם: ברוך אייזנשטיין

Address: 52b Rabi Akiva St.  , Bnei Brak, 51273, Israel כתובת : רחוב רבי עקיבא 52ב'  , בני ברק, 51273, ישראל

Identification No.: 5170613מספר זיהוי: 5170613

Application Date 10/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202247 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 3331/08/2009



Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and/or treatment of cancer; All included in 
class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים עבור מניעה ו/או טיפול בסרטן;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AstraZeneca AB

Address: Sodertalje, Sweden

Identification No.: 56523

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

Address: 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

ISPROVAR

Application Date 18/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202343 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 3431/08/2009



U.S.A. , 24/01/2007 ארה"ב , 24/01/2007

Priority Date דין קדימה

Computer software and computer hardware for 
network security; all included in class 9.

תוכנת מחשב וחומרת מחשב לאבטחת רשת; הנכללות כולן
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BRADFORD NETWORKS, INC.

Address: 162 PEMBROKE ROAD  , Concord, New 
Hampshire, 03301, U.S.A.

Identification No.: 66111

(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 NAC separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NAC DIRECTOR

Application Date 24/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202515 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 3531/08/2009



Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; lipsticks; lip balms and ointments 
for cosmetic usage; cosmetic moisturizers; cosmetic 
sun blocking preparations; cosmetic creams for the 
lips; cosmetic lip balms; cosmetic lip care 
preparations; cosmetic lip coatings; cosmetic lip 
gloss; cosmetic lip liners; cosmetic lip pencils; 
cosmetic lip pomades; cosmetic lip protectors; 
cosmetic lip salves; cosmetic sun blocking lipsticks; 
cosmetic sun protectors for lips; All included in class 
3.

סבונים; תמרוקים, שמנים אתריים, מוצרי קוסמטיקה, תחליבים
לשיער; משחות שיניים; אודם; שפתון ומשחות אחרות לשימוש
קוסמטי; קרם לחות קוסמטי; תכשירים להגנה מפני השמש;
משחות קוסמטיות לשפתיים; שפתונים קוסמטיים; תכשירים
קוסמטיים לטיפול בשפתיים; תכשירים קוסמטיים לציפוי
שפתיים; תכשירים קוסמטיים המעניקים ברק לשפתיים;

תוחמים קוסמטיים לשפתיים; עפרונות קוסמטיים לשפתיים;
תכשירים קוסמטיים למריחה על השפתיים; תכשירי הגנה
קוסמטיים לשפתיים; משחות קוסמטיות לשפתיים; שפתונים
קוסמטיים להגנה מפני השמש; תכשירים קוסמטיים לשפתיים

להגנה מפני השמש; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lornamead Group Limited

Address: Camberley, Surrey, United Kingdom

Identification No.: 66121

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

LYPSYL

Application Date 25/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202538 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 3631/08/2009



Veterinary and sanitary preparations; plasters, 
materials for dressings; healthcare products for lips, 
balms, creams, lip ointments for medical usage; 
moisturizers (pharmaceuticals); sun blocking 
preparations for medical use (pharmaceuticals); 
medicated creams for the lips; medicated lip balms; 
medicated lip care preparations; medicated lip 
coatings; medicated lip protectors; medicated lip 
salves; pharmaceutical lip salves; sun blocking 
lipsticks for medical use; sun protectors for lips for 
medical purposes; All included in class 5.

תכשירי וטרינריה וסניטריה; אגדים מדבקים, חומרים
המשמשים לחבישה; מוצרי טיפול בריאותי עבור שפתיים,

תחליבים, קרמים, ומשחות לשפתיים עבור שימוש רפואי; קרם
לחות (רוקחות); תכשירי הגנה מפני השמש עבור שימוש רפואי
(רוקחות); קרם תרופתי לשפתיים; תכשיר תרופתי לשפתיים;
תכשיר רפואי לטיפוח שפתיים; תכשיר ציפוי רפואי לשפתיים;

תכשירים רפואיים להגנה על שפתיים; משחה תרופתית
לשפתיים; משחות רפואיות לשפתיים; שפתון להגנה מפני

השמש עבור שימוש רפואי; הגנה לשפתיים עבור שימוש רפואי;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lornamead Group Limited

Address: Camberley, Surrey, United Kingdom

Identification No.: 66121

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

LYPSYL

Application Date 25/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202539 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 3731/08/2009



Toys included in class 28. צעצועים הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Alfit Toys Ltd. שם: אלפיט טויס בע"מ

Address: כתובת : משק 32  , מושב נחלים, 49950, ישראל

Identification No.: 513367615מספר זיהוי: 513367615

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words אין סוף אפשרויות, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אין סוף
אפשרויות, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202564 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 3831/08/2009



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

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ifemy´s Holding GmbH

Address: Berlin, Germany

Identification No.: 66139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: Silver House 7 Abba Hilel Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : בית סילבר אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SUPREME 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 29/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202602 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 3931/08/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ifemy´s Holding GmbH

Address: Berlin, Germany

Identification No.: 66139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: Silver House 7 Abba Hilel Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : בית סילבר אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SUPREME 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 29/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202604 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 4031/08/2009



Tobacco, hand rolling tobacco, cigarettes, smokers' 
articles included in class 34; but not including cigars 
and cigarillos; all included in class 34.

טבק, טבק לגילגול ידני, סיגריות, חפצי מעשנים הנכללים בסוג
34; אך לא כולל סיגרים וסיגרילות; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GALLAHER LIMITED

Address: Members Hill Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey, United Kingdom

Identification No.: 7345

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 LEAF separately, but in the 
combination of the mark.

LEAF 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

AMBER LEAF

Application Date 15/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203074 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 4131/08/2009



selling services of office equiment, food, office 
furnitures, office instruments and computers; all 
included in class 35.

שירותי מכירה של ציוד משרדי, מזון, ריהוט משרדי, מכשור
משרדי ומחשבים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shilat Purchasing Service Ltd. שם: שילת שרותי רכש בע"מ

Address: Yad Ninyamin, P.O.B 192, 76812, Israel כתובת : יד בנימין, ת.ד.192, 76812, ישראל

Identification No.: 36500841מספר זיהוי: 36500841

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים שרותי רכש
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203125 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 4231/08/2009



Insurance, financing, funds; all included in class 36. ביטוח, עסקי מימון, עסקי כספים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DIRECT FINANCE OF DIRECT GROUP (2006) 
LTD.

שם: מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

Address: Edgar Tower 35 Efal Street, Petach Tikva, 
49511, Israel

כתובת : מגדל אדגר רחוב אפעל 35, פתח תקווה, 49511,
ישראל

Identification No.: 513893123מספר זיהוי: 513893123

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Prof. Yuval Levy & Co., Advs.

Address: 8 Nes Ziona Street, Tel Aviv, P.O.B 26379, 
63904, Israel

שם: פרופ' יובל לוי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב נס ציונה 8, תל אביב, ת.ד.26379, 63904,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the combination מימון ישיר and the
numeral 5 separately, but in the combination of the
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף המילים
מימון ישיר ובספרה 5 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203311 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 4331/08/2009



Unprocessed epoxy resins, artificial resins, acrylic 
resins (unprocessed); chemical preparations for use 
in the treatment of effluent; chemical products for use 
in boilers; natural desiccants for cooling and chilling 
by absorbing water vapour; none of the aforesaid 
goods being carbon black used for industrial 
purposes; all included in class 1.

שרפים אפוקסיים בלתי מעובדים, שרפים מלאכותיים, שרפים
אקריליים (בלתי מעובדים), תכשירים כימיים לשימוש בטיפול
בשפך; מוצרים כימיים לשימוש בדוודי חימום; יבשנים טבעיים
עבור קירור וצינון באמצעות אדי מים; הטובין דלעיל אינם שחור

פחם המשמש למטרות תעשייתיות; כולם כלולים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THERMAX LIMITED

Address: Pune, India

Identification No.: 66437

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 02/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203560 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 4431/08/2009



Ballistic protection vests; protection systems; all 
included in class 9.

אפודי מיגון בליסטי; מערכות מיגון; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: EXPORT EREZ LTD. שם: אקספורט ארז בע"מ

Address: 8 Brisel St. Industrial Zone, Sderot, 87145, 
Israel

כתובת : בריסל 8 אזור התעשיה, שדרות, 87145, ישראל

Identification No.: 510943921מספר זיהוי: 510943921

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Webb & Associates, Patent Attorneys

Address: 2 Pekeris Street, Rehovot, P.O.B 2189, Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 2, רחובות, ת.ד.2189, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203658 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 4531/08/2009



advertising, publicity, marketing, export and import 
services, retail and wholesale services including retail 
and wholesale of clothing, footwear, headgear, 
perfumery, cosmetics, bath and beauty products; all 
included in class 35.

פרסומות, יחסי ציבור, שיווק, שירותי יבוא ויצוא, שירותי
קמעונאות וסיטונאות הכוללים קמעונאות וסיטונאות של דברי
הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, בשמים, תכשירי קוסמטיקה,

מוצרי רחצה ויופי; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Vestiditos S.A.

Address: Capital Federal, Argentina

Identification No.: 46698

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה CO 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

Application Date 06/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203665 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 4631/08/2009



Cosmetics; skin care cosmetic preparations; 
powders, creams and lotions, all for the face, hands 
and body; skin moisturizers; facial mask, and 
cosmetic body clay; anti-wrinkle cream; whitening 
cream; acne cream; blemish cream; facial cleanser; 
toner; sunscreen cream; eau de toilet, perfume, 
essential oils; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה; תכשירים לטיפול בעור; אבקות, משחות
ותחליבים, כולם עבור הפנים, ידיים והגוף; קרם לחות לעור;
מסכת פנים וחומרים קוסמטיים לגוף; משחה נגד נמשים;

משחה מלבינה; משחה נגד אקנה; תחליב לניקוי פנים; קרם
מסנן קרינה; מי טואלט, בושם, שמנים אתריים; 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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
REJUVENATE 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

ANEW REJUVENATE

Application Date 09/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203744 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 4731/08/2009



Benelux , 03/04/2007 בנלוקס , 03/04/2007

Priority Date דין קדימה

Implantable medical devices using plastic 
biomaterials; all included in class 10.

מכשירים רפואיים הניתנים להשתלה על ידי שימוש בחומרים
ביולוגיים פלסטיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOLVAY S.A.

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 41544

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

EVIVA

Application Date 18/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203947 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 4831/08/2009



Real estate business; all included in class 36. עסקי נכסי דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Binyanei Ha'ir Ha'Levana Achzakot Ltd. שם: בנייני העיר הלבנה אחזקות בע"מ

Address: 65 Shinkin Street  , Tel Aviv, 65223, Israel כתובת : רח' שינקין 65  , תל אביב, 65223, ישראל

Identification No.: 513551473מספר זיהוי: 513551473

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 17/4 Yitzchak Rabin Street  , Beit Shemesh, 
99583, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : דרך יצחק רבין 17/4  , בית שמש, 99583, ישראל

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

,CITY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
RESIDENCE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

WHITE CITY RESIDENCE

Application Date 17/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203977 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 4931/08/2009



Tobacco, hand rolling tobacco, cigarettes, smokers' 
articles; but not including cigars and cigarillos; all 
included in class 34.

טבק, טבק לגילגול ידני, סיגריות, חפצי מעשנים; אך לא כולל
סיגרים וסיגרילות; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GALLAHER LIMITED

Address: Members Hill Brooklands Road, Weybridge, 
Surrey, United Kingdom

Identification No.: 7345

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 LEAF separately, but in the 
combination of the mark.

LEAF 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 21/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204114 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 5031/08/2009



Nectarine; all included in class 29. נקטרינות; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ben Dor Fruits & Nurseries Ltd. שם: פירות ומשתלות בן דור בע"מ

Address: Yesod Hama'alah, 12105, Israel כתובת : יסוד המעלה, 12105, ישראל

Identification No.: 511666950מספר זיהוי: 511666950

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronen Yair, Adv.

Address: Haaliya St. 8B, Safed, 13110, Israel

שם: רונן יאיר, עו"ד

כתובת : רח' העליה 8 ב', צפת, 13110, ישראל

ROSE WATER

מי ורדים

Application Date 07/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204358 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 5131/08/2009



United Kingdom , 16/04/2007 ממלכה מאוחדת , 16/04/2007

Priority Date דין קדימה

Land vehicles; chassis for land vehicles; parts and 
fittings for land vehicles; vehicles seats; head rests 
and back rests; safety belts; seat covers; anti dazzle 
and anti glare devices for vehicles; mud guards and 
flaps; brake pads, linings, segments and shoes; 
steering wheels, shaped covers for steering wheels; 
shock absorbers; non skid devices; wheel hubs, 
caps, rims, spokes and tyres; bumpers, wheel trims, 
trim panels, spoilers; vehicle pedals; spare wheels; 
shaped or fitted mats and floor coverings for motor 
land vehicles; pumps for inflating vehicle tyres; 
windscreen wipers;  vehicle window blinds, 
sunshades; roof racks, luggage carriers and nets; 
cycle carriers, sail board carriers, ski carriers and 
snow chains; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 12.

כלי רכב יבשתיים; שילדות לכלי רכב יבשתיים; חלקים ואביזרים
לכלי רכב יבשתיים; מושבים לכלי רכב; מסעדי-ראש

ומשענות0גב; חגורות בטיחות שכיסויי מושב; התקנים נוגדי
ברק ונוגדי בוהק לכלי רכב; מגיני וחובטי בוץ; רפידות, בטנות,
חלקים וסנדלים לבלמים; הגאים וכיסויים מותאמים להגה;
בולמי זעזועים; מתקנים נגד החלקה; טבורי אופן לגלגלים;
כיפות, חישוקים, זרועות גלגלי וצמיגים; פגושים, קישוט
לגלגלים ופסי קישוט, התקנים המיועדים להאטת התנועה
(ספוילרים); דוושות לכלי רכב; גלגלים חלופיים; שטיחונים

וכיסויי רצפה צורתיים ומותאמים לכלי רכב יבשתיים ממונעים;
משאבות לניפוח צמיגים; מגבי שמשות; וילונות ומגיני-שמש

לחלונות כלי הרכב; גגונים ושרתות נושאי מטען; התקני נשיאה
לאופניים, התקני נשיאה לגלשני-רוח; התקני נשיאה לסקי

ושרשראות-שלג; חלקים ואביזרים לכל הטובין דלעיל; הכלולים
כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nanjing Automobile (Group) Corporation

Address: 331 Zhongyang Road  , Nanjing, China

Identification No.: 66692

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204596 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 5231/08/2009



United Kingdom , 16/04/2007 ממלכה מאוחדת , 16/04/2007

Priority Date דין קדימה

Land vehicles; chassis for land vehicles; parts and 
fittings for land vehicles; vehicles seats; head rests 
and back rests; safety belts; seat covers; anti dazzle 
and anti glare devices for vehicles; mud guards and 
flaps; brake pads, linings, segments and shoes; 
steering wheels, shaped covers for steering wheels; 
shock absorbers; non skid devices; wheel hubs, 
caps, rims, spokes and tyres; bumpers, wheel trims, 
trim panels, spoilers; vehicle pedals; spare wheels; 
shaped or fitted mats and floor coverings for motor 
land vehicles; pumps for inflating vehicle tyres; 
windscreen wipers;  vehicle window blinds, 
sunshades; roof racks, luggage carriers and nets; 
cycle carriers, sail board carriers, ski carriers and 
snow chains; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 12.

כלי רכב יבשתיים; שילדות לכלי רכב יבשתיים; חלקים ואביזרים
לכלי רכב יבשתיים; מושבים לכלי רכב; מסעדי-ראש

ומשענות0גב; חגורות בטיחות שכיסויי מושב; התקנים נוגדי
ברק ונוגדי בוהק לכלי רכב; מגיני וחובטי בוץ; רפידות, בטנות,
חלקים וסנדלים לבלמים; הגאים וכיסויים מותאמים להגה;
בולמי זעזועים; מתקנים נגד החלקה; טבורי אופן לגלגלים;
כיפות, חישוקים, זרועות גלגלי וצמיגים; פגושים, קישוט
לגלגלים ופסי קישוט, התקנים המיועדים להאטת התנועה
(ספוילרים); דוושות לכלי רכב; גלגלים חלופיים; שטיחונים

וכיסויי רצפה צורתיים ומותאמים לכלי רכב יבשתיים ממונעים;
משאבות לניפוח צמיגים; מגבי שמשות; וילונות ומגיני-שמש

לחלונות כלי הרכב; גגונים ושרתות נושאי מטען; התקני נשיאה
לאופניים, התקני נשיאה לגלשני-רוח; התקני נשיאה לסקי

ושרשראות-שלג; חלקים ואביזרים לכל הטובין דלעיל; הכלולים
כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nanjing Automobile (Group) Corporation

Address: 331 Zhongyang Road  , Nanjing, China

Identification No.: 66692

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204597 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 5331/08/2009



United Kingdom , 16/04/2007 ממלכה מאוחדת , 16/04/2007

Priority Date דין קדימה

Land vehicles; chassis for land vehicles; parts and 
fittings for land vehicles; vehicles seats; head rests 
and back rests; safety belts; seat covers; anti dazzle 
and anti glare devices for vehicles; mud guards and 
flaps; brake pads, linings, segments and shoes; 
steering wheels, shaped covers for steering wheels; 
shock absorbers; non skid devices; wheel hubs, 
caps, rims, spokes and tyres; bumpers, wheel trims, 
trim panels, spoilers; vehicle pedals; spare wheels; 
shaped or fitted mats and floor coverings for motor 
land vehicles; pumps for inflating vehicle tyres; 
windscreen wipers;  vehicle window blinds, 
sunshades; roof racks, luggage carriers and nets; 
cycle carriers, sail board carriers, ski carriers and 
snow chains; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 12.

כלי רכב יבשתיים; שילדות לכלי רכב יבשתיים; חלקים ואביזרים
לכלי רכב יבשתיים; מושבים לכלי רכב; מסעדי-ראש

ומשענות0גב; חגורות בטיחות שכיסויי מושב; התקנים נוגדי
ברק ונוגדי בוהק לכלי רכב; מגיני וחובטי בוץ; רפידות, בטנות,
חלקים וסנדלים לבלמים; הגאים וכיסויים מותאמים להגה;
בולמי זעזועים; מתקנים נגד החלקה; טבורי אופן לגלגלים;
כיפות, חישוקים, זרועות גלגלי וצמיגים; פגושים, קישוט
לגלגלים ופסי קישוט, התקנים המיועדים להאטת התנועה
(ספוילרים); דוושות לכלי רכב; גלגלים חלופיים; שטיחונים

וכיסויי רצפה צורתיים ומותאמים לכלי רכב יבשתיים ממונעים;
משאבות לניפוח צמיגים; מגבי שמשות; וילונות ומגיני-שמש

לחלונות כלי הרכב; גגונים ושרתות נושאי מטען; התקני נשיאה
לאופניים, התקני נשיאה לגלשני-רוח; התקני נשיאה לסקי

ושרשראות-שלג; חלקים ואביזרים לכל הטובין דלעיל; הכלולים
כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nanjing Automobile (Group) Corporation

Address: 331 Zhongyang Road  , Nanjing, China

Identification No.: 66692

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204598 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 5431/08/2009



United Kingdom , 16/04/2007 ממלכה מאוחדת , 16/04/2007

Priority Date דין קדימה

Repair, maintenance, diagnostic tuning, 
reconditioning, inspection, painting, polishing, 
restoration, cleaning and servicing of motor land 
vehicles and their parts; advisory and information 
services relating to the foregoing; all included in class 
37.

תיקון,  אחזקה, כוונון אבחנתי, שיפוץ, בחינה, צביעה, מירוק,
שחזור (רסטורציה), ניקיון ומתן שירותי לכלי רכב יבשתיים
ממנועים ולחקיהם; שירותי ייעוץ ומידע הקשורים לכל דלעיל;

הכלולים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nanjing Automobile (Group) Corporation

Address: 331 Zhongyang Road  , Nanjing, China

Identification No.: 66692

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204599 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 5531/08/2009



United Kingdom , 16/04/2007 ממלכה מאוחדת , 16/04/2007

Priority Date דין קדימה

Repair, maintenance, diagnostic tuning, 
reconditioning, inspection, painting, polishing, 
restoration, cleaning and servicing of motor land 
vehicles and their parts; advisory and information 
services relating to the foregoing; all included in class 
37.

תיקון,  אחזקה, כוונון אבחנתי, שיפוץ, בחינה, צביעה, מירוק,
שחזור (רסטורציה), ניקיון ומתן שירותי לכלי רכב יבשתיים
ממנועים ולחקיהם; שירותי ייעוץ ומידע הקשורים לכל דלעיל;

הכלולים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nanjing Automobile (Group) Corporation

Address: 331 Zhongyang Road  , Nanjing, China

Identification No.: 66692

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204600 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 5631/08/2009



United Kingdom , 16/04/2007 ממלכה מאוחדת , 16/04/2007

Priority Date דין קדימה

Repair, maintenance, diagnostic tuning, 
reconditioning, inspection, painting, polishing, 
restoration, cleaning and servicing of motor land 
vehicles and their parts; advisory and information 
services relating to the foregoing; all included in class 
37.

תיקון,  אחזקה, כוונון אבחנתי, שיפוץ, בחינה, צביעה, מירוק,
שחזור (רסטורציה), ניקיון ומתן שירותי לכלי רכב יבשתיים
ממנועים ולחקיהם; שירותי ייעוץ ומידע הקשורים לכל דלעיל;

הכלולים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nanjing Automobile (Group) Corporation

Address: 331 Zhongyang Road  , Nanjing, China

Identification No.: 66692

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204601 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 5731/08/2009



Pharmaceutical preparations used to treat ulcers and 
gastro esophageal reflux disease; included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בטיפול באולקוס ומחלות רפלוקס
גסטרו וושט; 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

LANSO

לנסו

Application Date 16/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204738 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 5831/08/2009



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases, conditions, and disorders; 
medicated moisturizers; medicated cleansing 
preparations; all included in class 5.

תכשירים פרמצבטיים לטיפול במחלות עור, בעיות עור
והפרעות עור; קרמי-לחות רפואיים, תכשירי ניקוי רפואיים

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: STIEFEL LABORATORIES, INC.

Address: Coral Gables, Florida, U.S.A.

Identification No.: 50845

(Delaware 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

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

אם 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 18/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204765 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 5931/08/2009



Rental of advertising space; providing advertisement 
platforms via a global communication network, 
cellular and other portable platforms; advertising and 
advertisement services; customer loyalty reward 
services and customer club services for commercial, 
promotional and advertising purposes; promoting the 
goods and services of others; all included in class 35.

השכרת שטחי פרסום; אספקת פלטפורמות פרסום באמצעות
רשת תקשורת גלובלית, רשת סלולארית ופלטפורמות ניידות
אחרות; פרסום ושירותי פרסום; תוכניות לתגמול לקוחות
ושירותי מועדוני לקוחות למטרות מסחר, קידום מכירות
ופרסום; קידום מכירות של מוצרים ושירותים של אחרים;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jajah Inc.

Address: 2513 Charleston Road, Suit 102  , Mountain 
View, California, 94043, U.S.A.

Identification No.: 66747

(Delaware 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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SPONSORED CALLS, 
MARKETPLACE separately, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SPONSORED CALLS, MARKETPLACE 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

SPONSORED CALLS 
MARKETPLACE

Application Date 18/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204771 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 6031/08/2009



Computer software for business operations, general 
office functions and enterprise resource management 
in private enterprise, public organizations and non 
profit sector and civil society; computer software for 
business planning, business financial management, 
business consolidation, risk management, project 
management, human resource management, 
procurement management, production management, 
sales management, business information reporting, 
customer management and electronic cash register 
systems; all included in class 9.

תוכנת מחשב עבור ניהול עסקים, צרכי משרד כלליים וניהול
משאבי יזמות בעסקים פרטיים, ארגונים ציבוריים, מגזרים
שאינם רווחיים וחברות אזרחיות; תוכנת מחשב עבור תכנון
עסקי, ניהול פיננסי עסקי, מיזוג עסקי, ניהול סיכונים, ניהול

פרויקטים, ניהול משאבי אנוש, ניהול רכישות, ניהול ייצור, ניהול
מכירות, דיווח מידע עסקי, ניהול לקוחות ומערכות קופה

אלקטרוניות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OPENBRAVO, S.L.

Address: 31012 Pamplona  , Navarro, Spain

Identification No.: 66786

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 OPEN separately, but in 
the combination of the mark.

OPEN 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 23/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204899 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 6131/08/2009



Scientific, nautical, scuba diving , surveying, 
photographic, optical, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments nmely  cameras, navigation, guiding and 
life saving apparatus for use in scuba diving; 
apparatus and instruments  for using in underwater 
communication and communication networks; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; data processing equipment and computers; 
fittings and accessories for all the aforesaid goods; 
all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, בצלילה,
במחקר, בצילום, בראיה, באיתות, בבדיקה (פיקוח), בהצלת
נפשות ובהוראה, דהיינו מצלמות, מערכות ניווט הנחיה והצלה
לשימוש בצלילה; התקנים ומכשירים המשמשים בתשדורת

וברשתות תקשורת אלחוטיות תת-מיימיות; התקנים להקלטה,
העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים מגנטיים,
דיסקות להקלטה; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים; חלקים

ואביזרים עבור כל הטובין שנזכרו לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Underwater Technologies Center Ltd. שם: אנדרווטר טכנולוג'יס סנטר בע"מ

Address: Israel כתובת : בו גוריון 4  , נס- ציונה, 74031, ישראל

Identification No.: 66785מספר זיהוי: 66785

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

UDI

Application Date 23/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204900 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 6231/08/2009



Computer and information technology services; 
installation, setup and administration of computer 
software; technical assistance relating to hardware 
and software; installation, maintenance, and updating 
of computers, computer software and information 
technology systems; design and development of 
computer and information technology systems; 
software programming and computers for others; 
recording data on media for electronic storage; 
integration of computer systems, computer hardware 
and computer software; analysis of computer 
systems; computer software and computer hardware 
consultancy; information, advisory and consultancy 
services, all relating to the above services; leasing of 
computer software; computer software diagnostics; 
computer software support provided via a global 
computer network; providing information on computer 
hardware, software and software design, 
programming, and software development techniques; 
testing, analysis, and evaluation of skills and 
competencies of others for purposes of certification 
with regard to the aforementioned services; all 
included in class 42.

שרותי מחשב ומידע טכנולוגי; התקנה, מבנה וניהול של תוכנת
מחשב; תמיכה תכנית המתייחסת לחומרה ותוכנה; התקנה,
תחזוקה ועדכון של מחשבים ,תוכנות מחשב ומערכות מידע

טכנולוגיות; עיצוב ופיתוח של מחשבים ומערכות מידע
טכנולוגיות; תכנות תוכנות ומחשבים לאחרים; הקלטת מידע על
מדיה לאחסון אלקטרוני; אינטגרציה של מערכות מחשבים,
חומרת מחשב ותוכנת מחשב; אנליזה של מערכות מחשב;
ייעוץ בתחום חומרה ותוכנת מחשב; שרותי מידע ויעוץ, כולם

מתייחסים לשירותים הנ"ל; השכרה של תוכנת מחשב; אבחונים
של תוכנת מחשב; תמיכה לתוכנת מחשב הניתנת באמצעות
רשת מחשב גלובלית; אספקת מידע ביחס לחומרת מחשב,
תוכנה ועיצוב תוכנות, תכנות, ושיטות לפיתוח תוכנה; בדיקה,
ניתוח והערכה של כישורים ויכולות של אחרים למטרות אישור

ביחס השירותים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

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

OPEN 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 23/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204901 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 6331/08/2009



Owners

Name: OPENBRAVO, S.L.

Address: 31012 Pamplona  , Navarro, Spain

Identification No.: 66786

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

י"א אלול תשס"ט - 6431/08/2009



Digital still cameras; video cameras; cellular 
telephones; all included in class 9.

מצלמות דיגיטליות לתמונות סטילס; מצלמות וידאו; טלפונים
סלולאריים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SONY CORPORATION

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 37402

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 SHUTTER separately, but 
in the combination of the mark.

SHUTTER 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

Application Date 26/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205080 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 6531/08/2009



Hotel services, motel services, provision of  
accommodation; temporary accommodation  
services; reservation services for hotel  
accommodation and for other accommodation; 
holiday information and planning relating to 
accommodation; bar services, cocktail lounge and 
nightclub services; cafe services, restaurant and 
snack bar services; catering services for the 
provision of food and drink; provision of conference, 
meeting and exhibition facilities; hotel check-in and 
check-out services; electronic information services 
relating to hotels; advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid; all included in class 43.

שירותי בתי מלון, שירותי מוטלים, אספקת אירוח; שירותי
אירוח זמני; שירותי הזמנות לאירוח בבתי מלון ולאירוח אחר;

מידע ותכנון חופשה בקשר לאירוח; שירותי בר, שירותי טרקליני
קוקטיל ומועדוני לילה; שירותי בתי קפה, שירותי מסעדות ומזון
מהיר; שירותי הסעדה לאספקת מזון ושתייה; אספקת מתקני
ועידות, ישיבות ותערוכות; שירותי רישום ועזיבת מלון; שירותי
מידע אלקטרוניים הקשורים לבתי מלון; שירותי ייעוץ ויעץ
הקשורים לכל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Six Continents Hotels, Inc.

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

Identification No.: 41272

(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

The mark is a three dimensional mark. הסימן הוא סימן תלת-מימדי.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205297 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 6631/08/2009



Children's hobby arts and crafts kits for making-
jewelry, string beads, cards, jungle diorams, key 
chains, clothes accessories, origami and kirigami, 
stickers, glitter art, sand art, animal sculptures, 
models, collages, potions, personal fragrances, bath 
gels, personal diary and holiday keepsake books, 
photo albums, patterns on silk, fashion accessories 
(including lanyard, love-beads and glow beads); 
hobby kits; masquerade party kits; watch and watch 
band making kits; kids' aprons sold as part of arts 
and crafts kits; Children's activity books; children's 
bath toys; children's furniture and children's 
educational and developmental activity toys; all 
included in class 28.

אמנויות תחביב לילדים וערכות אמנויות ליצירת תכשיטים,
מחרוזות, כרטיסים, תמונות תלת מימדיות, מחזיקי מפתחות,
אביזרי לבוש, אורגמי וקיריגמי, מדבקות, אמנות מנצנצת,

אמנות חול, פסלי חיות, דוגמאות, קולאז'ים, שיקויים, ניחוחות
אישיים, ג'לי לאמבטיה,  יומנים אישיים וספרי מזכרת חג,
אלבומי תמונות, דוגמאות על משי, אביזרי אופנה (הכוללים
שרכי קשירה, חרוזי-אהבה וחרוזים זוהרים); ערכות תחביב;
ערכות למסיבת תחפושות; ערכות שעונים ורצועות שעון;

סינרים לילדים הנמכרים כחלק מאמנויות וערכות האמנויות;
ספרי פעילות לילדים; צעצועי אמבטיה לילדים; ריהוט לילדים
וצעצועי פעילות חינוכית ומפתחת לילדים; הנכללים כולם בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panline U.S.A., Inc.

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

Identification No.: 66886

(New Jersey 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

ALEX

Application Date 04/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205318 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 6731/08/2009



Hotel services, motel services, provision of  
accommodation; temporary accommodation  
services; reservation services for hotel  
accommodation and for other accommodation; 
holiday information and planning relating to 
accommodation; bar services, cocktail lounge and 
nightclub services; cafe services, restaurant and 
snack bar services; catering services for the 
provision of food and drink; provision of conference, 
meeting and exhibition facilities; hotel check-in and 
check-out services; electronic information services 
relating to hotels; advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid; all included in class 43.

שירותי בתי מלון, שירותי מוטלים, אספקת אירוח; שירותי
אירוח זמני; שירותי הזמנות לאירוח בבתי מלון ולאירוח אחר;

מידע ותכנון חופשה בקשר לאירוח; שירותי בר, שירותי טרקליני
קוקטיל ומועדוני לילה; שירותי בתי קפה, שירותי מסעדות ומזון
מהיר; שירותי הסעדה לאספקת מזון ושתייה; אספקת מתקני
ועידות, ישיבות ותערוכות; שירותי רישום ועזיבת מלון; שירותי
מידע אלקטרוניים הקשורים לבתי מלון; שירותי ייעוץ ויעץ
הקשורים לכל האמור לעיל; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Six Continents Hotels, Inc.

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

Identification No.: 41272

(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

The mark is a three dimensional mark. הסימן הוא סימן תלת-מימדי.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the wordS INN and RESORT 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205373 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 6831/08/2009



France , 07/05/2007 צרפת , 07/05/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical products and vaccines for the 
treatment of malaria, tuberculosis, sleeping sickness, 
leishmaniasis and epilepsy; all included in class 5.

מוצרים רוקחיים וחיסונים לטיפול במלריה, שחפת, מחלת
השינה, לישמניאזיס ואפילפסיה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: sanofi-aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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 ACCES, AU, 
MEDICAMENT, ACCESS, TO and MEDICINES 
separately, but in the combination of the mark.

,ACCES רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MEDICINES-ו AU, MEDICAMENT, ACCESS, TO

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205400 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 6931/08/2009



France , 07/05/2007 צרפת , 07/05/2007

Priority Date דין קדימה

Data processing devices; digital data media; audio 
cassettes; video cassettes; digital compact disks; 
software; all included in class 9.

התקנים לעיבוד נתונים; מידע דיגיטאלי למדיה; קלטות אודיו;
קלטות וידאו; קומפקט דיסקים דיגיטאליים; תוכנות; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: sanofi-aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

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 ACCES, AU, 
MEDICAMENT, ACCESS, TO and MEDICINES 
separately, but in the combination of the mark.

,ACCES רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MEDICINES-ו AU, MEDICAMENT, ACCESS, TO

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205402 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 7031/08/2009



France , 07/05/2007 צרפת , 07/05/2007

Priority Date דין קדימה

Paper, cardboard, paper or cardboard items, namely 
cardboard packing, bags, sachets, envelopes, paper 
bags for packaging, labels; printed materials, 
newspapers, magazines,  journals, periodicals, 
brochures, books,  bibliographies; pedagogical and 
educational material (with the exception of 
apparatus); all included in class 16.

נייר, קרטון, פריטים מנייר או קרטון, דהיינו קרטון אריזה,
תיקים, שקיות, מעטפות, תיקי נייר לאריזה, תוויות; דברי דפוס,

עיתונים, מגזינים, ז'ורנלים, כתבי עת, עלונים, ספרים,
ביבליוגרפיות; חומר פדגוגי וחינוכי (למעט מכשירים); הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: sanofi-aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

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 ACCES, AU, 
MEDICAMENT, ACCESS, TO and MEDICINES 
separately, but in the combination of the mark.

,ACCES רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MEDICINES-ו AU, MEDICAMENT, ACCESS, TO

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205403 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 7131/08/2009



France , 07/05/2007 צרפת , 07/05/2007

Priority Date דין קדימה

Business and administrative assitance and support 
services relating to drug access program, namely 
supply of pharmaceutical products and preparations; 
all included in class 35.

שירותי סיוע ותמיכה עסקיים וניהוליים ביחס לתוכנית לגישה
לתרופות, דהיינו אספקה של מוצרים ותכשירים רוקחיים;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: sanofi-aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

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 ACCES, AU, 
MEDICAMENT, ACCESS, TO and MEDICINES 
separately, but in the combination of the mark.

,ACCES רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MEDICINES-ו AU, MEDICAMENT, ACCESS, TO

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205404 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 7231/08/2009



France , 07/05/2007 צרפת , 07/05/2007

Priority Date דין קדימה

Financial services in the industrial and medical 
research fields; all included in class 36.

שירותים פיננסיים בתחומים של מחקר תעשייתי ורפואי;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: sanofi-aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

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 ACCES, AU, 
MEDICAMENT, ACCESS, TO and MEDICINES 
separately, but in the combination of the mark.

,ACCES רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MEDICINES-ו AU, MEDICAMENT, ACCESS, TO

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205405 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 7331/08/2009



France , 07/05/2007 צרפת , 07/05/2007

Priority Date דין קדימה

Communications via computer terminals;  
transmission of information, documents, data files by 
telematics; all included in class 38.

תקשורת באמצעות מסופי מחשב; תמסורת של מידע, מסמכים,
קבצי מידע באמצעות טלמטיקס; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: sanofi-aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

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 ACCES, AU, 
MEDICAMENT, ACCESS, TO and MEDICINES 
separately, but in the combination of the mark.

,ACCES רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MEDICINES-ו AU, MEDICAMENT, ACCESS, TO

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205406 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 7431/08/2009



France , 07/05/2007 צרפת , 07/05/2007

Priority Date דין קדימה

Medical training aimed at health professionals and 
public health managers; education in the medical and 
pharmaceutical fields relating to the treatment of 
certain diseases, namely malaria, tuberculosis, 
sleeping sickness, leishmaniasis or epilepsy; 
organisation of seminars, work groups, conferences, 
discussion forums in the medical and pharmaceutical 
fields; editing and publication on all media including 
multimedia, of newspapers, magazines, journals, 
periodicals, brochures, books, guides in the medical 
and pharmaceutical fields; training and education 
related to access to medicines program; all included 
in class 41.

הדרכה בתחום הרפואה עבור מומחי בריאות ומנהלי בריאות
ציבורית; חינוך בתחומי הרפואה והרוקחות המשמשים לטיפול

במחלות מסוימות, דהיינו מלריה, שחפת, מחלת השינה,
לישמניאזיס או אפילפסיה; ארגון סמינרים, קבוצות עבודה,

כנסים, פורמי דיון בתחומי רפואה ורוקחות; עריכה ופרסום בכל
מדיה כולל מולטימדיה, של עיתונים, מגזינים, ז'ורנלים, כתבי
עת, עלונים, ספרים, מדריכים בתחומי הרפואה והרוקחות;
הכשרה, חינוך ביחס לתוכנית של גישה לתרופות; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: sanofi-aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

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 ACCES, AU, 
MEDICAMENT, ACCESS, TO and MEDICINES 
separately, but in the combination of the mark.

,ACCES רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MEDICINES-ו AU, MEDICAMENT, ACCESS, TO

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205407 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 7531/08/2009



France , 07/05/2007 צרפת , 07/05/2007

Priority Date דין קדימה

Research and development services in the  medical 
and pharmaceutical fields relating to the treatment of 
certain diseases, namely malaria, tuberculosis, 
sleeping sickness, leishmaniasis or epilepsy; 
conducting of medical studies in  relation to these 
diseases; development of news treatments and new 
drug formulations and new drug associations aimed 
at assisting painents and international health players; 
all included in class 42.

שירותי מחקר ופיתוח בתחומי הרפואה והרוקחות הקשורים
לטיפול במחלות מסוימות, דהיינו מלריה, שחפת, מחלת

השינה, לישמניאזיס או אפילפסיה; ניהול של מחקרים רפואיים
הקשורים למחלות אלה; פיתוח של טיפולים חדשים ונוסחאות
לתרופות חדשות ותרכובות של תרופות חדשות שמטרתן לסייע
לחולים ולארגוני בריאות בנילאומיים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: sanofi-aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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 ACCES, AU, 
MEDICAMENT, ACCESS, TO and MEDICINES 
separately, but in the combination of the mark.

,ACCES רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MEDICINES-ו AU, MEDICAMENT, ACCESS, TO

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205408 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 7631/08/2009



France , 07/05/2007 צרפת , 07/05/2007

Priority Date דין קדימה

Medical services relating to the treatment of certain 
diseases, namely malaria, tuberculosis, sleeping 
sickness, leishmaniasis or epilepsy; consultancy 
services for travelers on local medical risks; medical 
information aimed at health professionals and public 
health managers; information service in the medical 
and pharmaceutical fields; all included in class 44.

שירותים רפואיים הקשורים לטיפול במחלות מסוימות, דהיינו
מלריה, שחפת, מחלת השינה, לישמניאזיס או אפילפסיה;
שירותי יעוץ לנוסעים בסיכוני רפואה מקומיים; אינפורמציה

בתחום הרפואה עבור מומחי בריאות ומנהלי בריאות ציבורית;
שירותי מידע בתחומי הרפואה והרוקחות; הנכללים כולם בסוג

.44

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: sanofi-aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

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 ACCES, AU, 
MEDICAMENT, ACCESS, TO and MEDICINES 
separately, but in the combination of the mark.

,ACCES רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MEDICINES-ו AU, MEDICAMENT, ACCESS, TO

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205410 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 7731/08/2009



Articles of clothing; included n class 25. צרכי הלבשה; הנכללים בססוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Moshe Boharon שם: משה בוארון

Address: Netanya, Israel כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 39532734מספר זיהוי: 39532734

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aviram Dweck & Co., Adv.

Address: B.S.R 2 Tower 1 Ben Gurion Rd., Bnei Berak, 
51201, Israel

שם: אבירם דויק ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205534 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 7831/08/2009



Communication and telecommunication services;
cellular services, supply and receipt of on-line data;
RSS cellular services, access to on-line content and
information services, WAP (cellular Internet) and
digital libraries of contents, for the purpose of,
amongst others, transferring, uploading,
downloading, exchanging, saving, broadcasting and
transmitting data, including but not limited to texts,
images and graphics, sound files of any kind and
source, video films, programs and applications,
games and any other multimedia content;
aggregation and compatibility services to any on-line
and/or digital data, including but not limited to code,
tags, designs, images and graphics files, sound file of
any kind or source, video, programs and applications
and any other multimedia content to xtml and/or wml
and providing statistics of use according to various
variables; and all by using cellular devices and other
cellular equipments, cellular networks,
communication and telecommunication networks,
digital and on-line databases, computers and global
computer networks, Internet and other sources;
devices and sets for the above mentioned services,
including but not limited to cellular devices and other
cellular equipment, cellular networks, communication
and telecommunication networks, digital and on-line
databases, computers and global computer
networks, Internet and other sources; receiving
transmissions, broadcasting and retransmitting of any
content, multimedia, data or else, on-line or else,
including but not limited to e-mails, texts, images and
graphics, sound files of any kind and source, video,
the Internet and access to sites and also files, radio
broadcasts, television and satellite broadcasts, data
information, exchanging data services; and all by
using cellular devices and other cellular equipment,
cellular networks, communication and
telecommunication networks, digital and on-line
databases, computers and global computer
networks, Internet and other sources; consulting
services, information and guidance for all of the
above;
operating discussion groups, forums, instant
messaging, chat rooms an on-line conferences; all
included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה; שירותים סלולאריים, אספקת
וקליטת נתונים ומידע מקוונים; שירותים סלולאריים לפי אוסף
תקני RSS; אספקת גישה לשירותי מידע ותוכן מהאינטרנט,
האינטרנט הסלולארי ומספריות דיגיטאליות, לרבות לצורך
שירותי העברה, הורדה, העלאה, החלפה, שמירה ושידור

נתונים וטקסט, תמונות וגרפיקה, צלילים וקבצי קול מכל מקור,
קבצי וידאו, תוכנות, משחקים ואפליקציות וכן כל תוכן
מולטימדיה אחר; שירותי התאמה והמרה של כל תוכן

אינטרנטי, קוד, תגים, עיצוב, קבצי תמונה וגרפיקה, קול מכל
מקור, וידאו, תוכנות, משחקים ואפליקציות וכל תוכן מולטימדיה
אחר לשפת xhtml ו/או לשפת wml, ואספקת סטטיסטיקות
לגבי שימושים בתכנים לפי פרמטרים שונים; והכול באמצעות

טלפונים סלולאריים וציוד קצה סלולארי אחר, רשתות
סלולאריות, רשתות תקשורת וטלקומוניקציה, מסדי נתונים

ומאגרי מידע ממוחשבים, מחשבים ורשתות מחשבים גלובליות,
אינטרנט וכן מקורות אחרים; מכשירים, מתקנים, התקנים או
רכיבים לשימוש באספקת שירותים אלו לרבות באמצעות
טלפונים סלולאריים, רשתות סלולאריות, רשתות תקשורת
וטלקומוניקציה, מסדי נתונים ומאגרי מידע ממוחשבים,

מחשבים ורשתות מחשבים גלובליות, אינטרנט וכן מקורות
אחרים; שידור, קבלת נתונים והעברה, של כל תוכן,

מולטימדיה, מידע או אחר, מקוון או אחר, לרבות אך מבלי
לגרוע, הודעות דואר אלקטרוני, טקסט, תמונה וגרפיקה, קול
מכל מקור, ווידאו, קבצי אינטרנט וגישה ישירה לאתרים, וכן
קבצים, שידורי רדיו, שידורי טלוויזיה ולווין, שירותי מידע,
שירותי חילוף מידע והכול מטלפונים סלולאריים וציוד קצה
סלולארי אחר, מרשתות סלולאריות, מרשתות תקשורת
וטלקומוניקציה, ממסדי נתונים ומאגרי מידע ממוחשבים,
ממחשבים ומרשתות מחשבים גלובליות, מהאינטרנט וכן
ממקורות אחרים; שירותי יעוץ, מידע והכוונה בנוגע לכל

השירותים המנויים לעיל; הפעלה של קבוצות דיון ופורומים,
תוכנות מסרים מיידים, חדרי צ'אט וועידות מקוונות; הנכללים

כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

MOBILE 1

Application Date 08/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205635 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 7931/08/2009



Ownersבעלים

Name: Citynet Ltd. שם: סיטינט בע"מ

Address: BSR Tower 1 1 Ben Gurion Street, Ramat Gan, 
52573, Israel

כתובת : מגדל בסר 1 רחוב בן גוריון 1, רמת גן, 52573, ישראל

Identification No.: 512607433מספר זיהוי: 512607433

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 MOBILE and the number 1 
separately, but in the combination of the mark.

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 1 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"א אלול תשס"ט - 8031/08/2009



Content services, educational, news, actuality, 
entertainment, culture, leisure and sports data 
providing, services and activities; games and on-line, 
cellular and web games, including translation 
services of any kind; ticketing services; cellular 
publications of any textual origin, image and 
graphics, video and sound, all by using cellular 
devices and other cellular equipment; cellular 
networks, communication and telecommunication 
networks, digital and on-line databases, computers 
and global computer networks, Internet and other 
sources; consulting services, information and 
guidance for all of the above mentioned services; all 
included in class 41.

שירותי תוכן, פעילויות ושירותי חינוך, חדשות, אקטואליה,
בידור, תרבות ופנאי וספורט; שירותי משחקים, לרבות משחקים

אלקטרונים ומשחקי סלולאר ואינטרנט; תרגום לכל מטרה
וצורך; שירותי הזמנת כרטיסים למופעים ולפעילויות שונות;
הספקת פרסומים סלולאריים ואלקטרונים מקוונים מכל מקור

טקסטואלי, תמונות  וגרפיקה, וידאו וקול; אספקת כל השירותים
האמורים לרבות באמצעות טלפונים סלולאריים וציוד קצה
סלולארי אחר, רשתות סלולאריות, רשתות תקשורת
וטלקומוניקציה, מסד נתונים ומאגרי מידע ממוחשבים ,

מחשבים ורשתות מחשבים גלובליות, אינטרנט וכן מקורות
אחרים; שירותי יעוץ, מידע והכוונה בנוגע לכל השירותים

המנויים לעיל; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Citynet Ltd. שם: סיטינט בע"מ

Address: BSR Tower 1 1 Ben Gurion Street, Ramat Gan, 
52573, Israel

כתובת : מגדל בסר 1 רחוב בן גוריון 1, רמת גן, 52573, ישראל

Identification No.: 512607433מספר זיהוי: 512607433

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 MOBILE and the numeral 1 
separately, but in the combination of the mark.

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובספרה 1 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MOBILE 1

Application Date 08/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205636 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 8131/08/2009



Technical, design and development services, on-line 
or otherwise, maintenance and updates of software 
designed and designated for the purpose of providing 
data on cellular systems, uses, contents, statistics 
according to various variables and all other data 
derived and connected to cellular, including but not 
limited to, cellular devices and other cellular 
equipment, cellular networks, communication and 
telecommunication networks, digital and on-line 
databases, computers and global computer 
networks, digital libraries and Internet; all data from 
any source, including but not limited to, cellular 
devices and other cellular equipment, cellular 
networks, communication and telecommunication 
networks, digital and on-line databases, computers 
and global computer networks, digital libraries and 
the Internet; consulting services, information and 
guidance for all the services listed above for the 
purpose of creating and promoting cellular or digital 
contents, games, programs and applications, 
including but not limited to design, development, 
translation, adaptation, conversion, encoding and 
maximization services for all target audiences and for 
all cellular sites, contents, games, programs and 
applications, maintenance of all the above services, 
all for the purpose of creating cellular sites, 
supporting and maintaining them and hosting them; 
provide data and services of all databases listed 
above; consulting services, information and guidance 
for all the above services; all included in class 42.

שירותי מחשב, מקוונים או אחרים, שירותי תכנון ותכנות,
תחזוקה ועדכון תוכנת מחשב ותוכניות מחשב לצורך הכנסה
ואספקת מידע ונתונים בנוגע למערכות סלולאר, לשימושים

ולתכנים, סטטיסטיקות, נתוני שימוש וכל מידע נגזר אחר הנוגע
לסלולאר, לרבות אך לא למעט, לטלפונים סלולאריים ולציוד
קצה סלולארי אחר, לרשתות סלולאריות, לרשתות תקשורת
וטלקומוניקציה, למסדי נתונים ולמאגרי מידע ממוחשבים,
למחשבים ולמתקני רשתות מחשבים גלובליות, לספריות

דיגיטאליות ולאינטרנט והכול מכל מקור מידע, לרבות טלפונים
סלולאריים וציוד קצה סלולארי אחר, רשתות סלולאריות,

רשתות תקשורת וטלקומוניקציה, מסדי נתונים ומאגרי מידע
ממוחשבים, מחשבים ומתקני רשתות מחשבים גלובליות,
ספריות דיגיטאליות ואינטרנט; אספקת מידע ושירותי יעוץ,
בנוגע למידע הנזכר לעיל בנוגע לאספקה ולקידום תכנים

סלולאריים, משחקים, תוכנות ואפליקציות, לרבות תכנון, עיצוב
ותצוגה, שרטוט, כתיבה, קידוד ותרגום מוזמנים, זיהוי קהלי

יעד, כולם למטרות יצירת אתרים סלולאריים, משחקים, תוכנות
ואפליקציות ותחזוקתם, אירוח אתרים סלולאריים של אחרים,
יצירה, הפעלה ואחזקה של מאגרי נתונים ומידע סלולאריים
וציוד קצה סלולארי אחר ואינטרנטיים ומתן תמיכה ושירותם

להצגתם; אספקה של מידע, שירותים, תמיכה ותחזוקה ממאגר
נתונים במחשב, באינטרנט הסלולארי, באינטרנט או בספריה
דיגיטאלית של תכנים וכן למטרות נוספות; שירותי מידע וייעוץ
בנוגע לכל השירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word MOBILE and the number 1 
separately, but in the combination of the mark.

MOBILE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובמספר 1 בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MOBILE 1

Application Date 08/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205637 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 8231/08/2009



Ownersבעלים

Name: Citynet Ltd. שם: סיטינט בע"מ

Address: BSR Tower 1 1 Ben Gurion Street, Ramat Gan, 
52573, Israel

כתובת : מגדל בסר 1 רחוב בן גוריון 1, רמת גן, 52573, ישראל

Identification No.: 512607433מספר זיהוי: 512607433

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

י"א אלול תשס"ט - 8331/08/2009



All telecommunication services provided by the 
Internet, including transmission of broadcast video 
and television over the Internet, video and television 
Internet communication, broadcast of video and 
television programs over the Internet, video 
conference over the Internet; Internet services 
providers, e-mail services ; all included in class 38.

כל שירותי הטלקומוניקציה המסופקים דרך רשת האינטרנט,
לרבות העברת שידורי וידאו וטלוויזיה דרך האינטרנט, תקשורת
וידאו וטלוויזיה דרך האינטרנט, שידור תוכניות וידאו וטלוויזיה
דרך האינטרנט, שיחות וידאו דרך האינטרנט; הספקת שירותי
אינטרנט, שירותי דואר אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Smile.Media Ltd. שם: סמייל.מדיה בע"מ

Address: 1 Alexander Yanai Street  , Petach Tikva, Israel כתובת : רחוב אלכסנדר ינאי 1  , פתח תקווה, ישראל

Identification No.: 512833195מספר זיהוי: 512833195

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: EUROCOM

Address: Legal Department 2 Dov Friedman St., Ramat 
Gan, 52503, Israel

שם: יורוקום

כתובת : לשכת היועץ המשפטי רח' דב פרידמן 2, רמת גן,
52503, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205880 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 8431/08/2009



Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; handbags; purses; wallets; leather 
belts; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלה ושאר לא נכללים
בסוגים אחרים; מזוודות ותיקי טיולים; מטריות, שמשיות

ומקלות הליכה; תיקי יד; ארנקי נשים; ארנקי גברים; חגורות
מעור; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dune Holdings Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 64803

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DUNE LONDON

Application Date 18/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205893 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 8531/08/2009



The bringing together, for the benefit of others, a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods from a retail outlet 
store or from an Internet web site or via mail order or 
catalogues all specialising in clothing, footwear, 
headgear, fashion accessories and leather goods; all 
included in class 35.

קיבוץ יחדיו, לטובת הכלל, מגוון של טובין, המאפשרים
ללקוחות לראות ולרכוש בצורה נוחה טובין מחנויות קמעונאיות
או מאתרי אינטרנט או באמצעות הזמנה בדואר או מקטלוג

אשר כולם מתמחים בביגוד, הנעלה, כיסויי ראש, אביזרי אופנה
ובטובין מעור; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dune Holdings Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 64803

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

If the Hebrew version of the list of 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

DUNE LONDON

Application Date 18/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205895 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 8631/08/2009



Analgesic preparation in the form of a Fentanyl nasal 
spray; all included in class 5.

תכשיר משכך כאבים בצורה של תרסיס פנטניל לאף; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nycomed Danmark ApS

Address: Langebjerg 1,  , Roskilde, Denmark

Identification No.: 65029

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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

NASPRENA

Application Date 09/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206437 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 8731/08/2009



Games and toys, playthings, including physical 
games and including interactive games on TV and/or 
Internet and/or cellular; all included in class 28.

צעצועים, משחקים, דברי משחק, לרבות משחקים
פיזיים/מוחשיים ולרבות משחקים אינטראקטיביים בטלוויזיה

ו/או באינטרנט ו/או בסלולר; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Noga Communications (1995) Ltd. שם: נגה תקשורת (1995) בע"מ

Address: 147 Yehuda Halevi St.  , Tel Aviv, 65278, Israel כתובת : רח' יהודה הלוי 147  , תל אביב, 65278, ישראל

Identification No.: 512213737מספר זיהוי: 512213737

LOGI

Application Date 03/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206468 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 8831/08/2009



Games and toys, playthings, including physical 
games and including interactive games on TV and/or 
Internet and/or cellular; all included in class 28.

צעצועים, משחקים, דברי משחק, לרבות משחקים
פיזיים/מוחשיים ולרבות משחקים אינטראקטיביים בטלוויזיה

ו/או באינטרנט ו/או בסלולר; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Noga Communications (1995) Ltd. שם: נגה תקשורת (1995) בע"מ

Address: 147 Yehuda Halevi St.  , Tel Aviv, 65278, Israel כתובת : רח' יהודה הלוי 147  , תל אביב, 65278, ישראל

Identification No.: 512213737מספר זיהוי: 512213737

לוגי

Application Date 03/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206475 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 8931/08/2009



Computer, video game cartridges, cassettes, discs, 
tapes, programs; interactive video and computer 
game programs; downloadable ring tones, music, 
audio files, multimedia files, text files, e-mails, written 
documents, audio material, video material, electronic 
games via the Internet and wireless devices; all 
included in class 9.

כרטיסי משחק, קסטות, דיסקים, קלטות, תוכנות של מחשבי
וידאו, מחשב; תוכנות של משחקי מחשב, וידאו אינטרקטיביות;
רינגטונים, מוסיקה, קבצי אודיו, קבצי מולטימדיה, קבצי טקסט,
דואר אלקטרוני, מסמכים כתובים, חומרי אודיו, חומרי וידאו,
משחקים אלקטרוניים להורדה באמצעות אינטרנט ומכשיר

אלחוטי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Noga Communications (1995) Ltd. שם: נגה תקשורת (1995) בע"מ

Address: 147 Yehuda Halevi St.  , Tel Aviv, 65278, Israel כתובת : רח' יהודה הלוי 147  , תל אביב, 65278, ישראל

Identification No.: 512213737מספר זיהוי: 512213737

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206515 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 9031/08/2009



Printed items; bookbinding needs; photographs; 
writing needs; printed material; stickers, album 
stickers, photographs, stationery, wrapping paper, 
books, newspapers, booklets, catalogues, 
pamphlets, brochures, publications, note-books, 
diaries, postcards, calendars, albums, bags, writing 
instruments, tickets, boxes and cases including those 
for DVD and cassettes; all included in class 16.

דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; חומרים
מודפסים, מדבקות, אלבומי מדבקות, תמונות, נייר מכתבים,
נייר עטיפה, ספרים, עיתונים, ספרונים, קטלוגים, חוברות,
עלונים, פרסומים, מחברות, יומנים, גלויות, לוחות שנה,
אלבומים, שקיות/תיקים/ילקוטים, כלי כתיבה, כרטיסים,
קופסאות ומארזים כולל מארזי קלטות ו-DVD; פרסומים

חינוכיים, כרטיסי לימוד חינוכיים, כרטיסי הפעלה, ספרי לימוד,
ספרים אינטראקטיבים, ספר עלילתי, ספרי חידה, פזלים, ספרי
הוראות/לימוד, פוסטרים, כרטיסי משחק חינוכיים, חוברות

לימוד בתחום מתמטיקה, היסטוריה, כלכלה, צרכנות ותרבות;
הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Noga Communications (1995) Ltd. שם: נגה תקשורת (1995) בע"מ

Address: 147 Yehuda Halevi St.  , Tel Aviv, 65278, Israel כתובת : רח' יהודה הלוי 147  , תל אביב, 65278, ישראל

Identification No.: 512213737מספר זיהוי: 512213737

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206516 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 9131/08/2009



Games and toys, playthings, including physical 
games and including interactive games on TV and/or 
Internet and/or cellular; all included in class 28.

צעצועים, משחקים, דברי משחק, לרבות משחקים
פיזיים/מוחשיים ולרבות משחקים אינטראקטיביים בטלוויזיה

ו/או באינטרנט ו/או בסלולר; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Noga Communications (1995) Ltd. שם: נגה תקשורת (1995) בע"מ

Address: 147 Yehuda Halevi St.  , Tel Aviv, 65278, Israel כתובת : רח' יהודה הלוי 147  , תל אביב, 65278, ישראל

Identification No.: 512213737מספר זיהוי: 512213737

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206517 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 9231/08/2009



Providing marketing and consumer infomation via 
websites suitable to children; advertising, marketing 
and promoting servcies through all communication 
means includign via Internet and all other media; 
providing and/or supplying consulting servcies and/or 
gudiding in the field of culture, economy and 
consumeism for children; design of Internet 
advertisign; all  included in class 35.

אספקת מישע שיווקי וצרכני באמצעות אתרי אינטרנט עבור
ילדים; שירותי פרסום, שיווק וקידום בכל אמצעי תקשורת
לרבות אינטרנט וכל מדיה אחרת; אספקת ו/או מתן שירותי

ייעוץ ו/או הדרכה/חינוך בתחום תרבות, צרכנות וכלכלה לילדים;
עיצוב פרסומות לאינטרנט; הנכללים כולם בסגו 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Noga Communications (1995) Ltd. שם: נגה תקשורת (1995) בע"מ

Address: 147 Yehuda Halevi St.  , Tel Aviv, 65278, Israel כתובת : רח' יהודה הלוי 147  , תל אביב, 65278, ישראל

Identification No.: 512213737מספר זיהוי: 512213737

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206518 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 9331/08/2009



Remote communication servcies 
(telecommunication) including transmissions on TV, 
transmission of programs and movies on TV, 
communication servcies via the Internet, chat, forum 
and cellular communication services; all included in 
class 38.

שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה), לרבות שידורים
בטלוויזיה, שידור תוכניות טלוויזיה וסרטים, שירותי תקשורת
באמצעות האינטרנט, צ'ט, פורום ושירותי תקשורת סלולרים;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Noga Communications (1995) Ltd. שם: נגה תקשורת (1995) בע"מ

Address: 147 Yehuda Halevi St.  , Tel Aviv, 65278, Israel כתובת : רח' יהודה הלוי 147  , תל אביב, 65278, ישראל

Identification No.: 512213737מספר זיהוי: 512213737

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206519 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 9431/08/2009



Education, entertainment and culture services 
including education, entertainment and culture 
services via TV and any other media, including the 
Internet, cellular and any communication media and 
other activities, including production of TV programs, 
short movies and movies, video, promo, live 
performance, stage shows, quiz shows, quizzes, 
campaigns, happenings, games, books, interactive 
enctertainment services, including games via the 
Internet, via interactive TV and via cellular, 
production and distribution of digital and analogic 
cassettes and DVDs/CDs; providing a website 
featuring information, instructional videos, interactive 
services, dedicated to childrens education (in the 
fields of mathematics, history, finance and 
consumerism) and culture; multimedia publishing of 
books, magazines, journals, articles, software, 
games, music and electronic publications; on line 
publication of products for children (books, games, 
toys, etc.) and educational services/kits; all included 
in class 41.

שירותי חינוך, בידור ותרבות לרבות שירותי חינוך, בידור
ותרבות בטלוויזיה ובכל מדיה אחרית, כולל אינטרנט, סלולר וכל

אמצעי תקשורת שהוא ובפעילויות אחרות, לרבות הפקת
תכניות טלוויזיה, סרטונים וסרטים, וידיאו, פרומו, הופעות חיות,
מופעי במה והצגות, שעשועונים, חידונים, מבצעים, קמפינים,
אירועים, משחקים, ספרים, שירותי בידור אינטרארקטיביים,

כולל משחקים באינטרנט, בטלוויזיה האינטראקטיבית ובסלולר,
הפקה והפצה של קלטות ותקליטורים דיגיטלים ואנאלוגים;

אספקת אתר אינטרנט הכולל מידע, סרטונים חינוכיים/לימודיים,
שירותים אינטראקטיביים, המיועדים לחינוך ילדים (לרבות
בתחום המתמטיקה, היסטוריה, מימון, צרכנות) ותרבות;
פרסום מולטימדיה של ספרים, מגזינים, עיתונים, כתבות,

תוכנות, משחקים, מוזיקה ופרסומים מקוונים; פרסום מקוון של
מוצרים לילדים (ספרים, משחקים, צעצועים וכד') וכן
שירותים/ערכות חינוך/לימוד; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Noga Communications (1995) Ltd. שם: נגה תקשורת (1995) בע"מ

Address: 147 Yehuda Halevi St.  , Tel Aviv, 65278, Israel כתובת : רח' יהודה הלוי 147  , תל אביב, 65278, ישראל

Identification No.: 512213737מספר זיהוי: 512213737

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206520 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 9531/08/2009



Internet based social networking and online related 
servcies for children; included in class 45.

רשת חברתית לילדים ושירותים מקוונים נלווים באינטרנט;
הנכללת בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Noga Communications (1995) Ltd. שם: נגה תקשורת (1995) בע"מ

Address: 147 Yehuda Halevi St.  , Tel Aviv, 65278, Israel כתובת : רח' יהודה הלוי 147  , תל אביב, 65278, ישראל

Identification No.: 512213737מספר זיהוי: 512213737

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206521 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 9631/08/2009



Paper, cardboard, printed matter, greeting cards; all 
included in class 16.

נייר, קרטון, דברי דפוס וכרטיסי ברכה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MIRIAM SHORRICK שם: מרים שורק

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

Identification No.: 321963266מספר זיהוי: 321963266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: EDELSTEIN & CO., Adv.

Address: 90 Hashmonaim, Tel Aviv, P.O.B 20409, 
61204, Israel

שם: אדלשטיין ושות', עו"ד

כתובת : החשמונאים 90, תל אביב, ת.ד.20409, 61204, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

M & M MUSSAR MAGNETS

Application Date 05/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206528 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 9731/08/2009



מסחר ושיווק של ציוד ושירותים לספורט, סקי וסנובורד.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: יובל לימון

כתובת : תל-אביב, ישראל

מספר זיהוי: 53379400

שם: ערן נאור

כתובת : תל אביב, ישראל

מספר זיהוי: 57457509

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lahav, Litvak-Abadi, Adv.

Address: Sonol tower 23 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: להב, ליטבק-עבאדי, עו"ד

כתובת : מגדל סונול דרך מנחם בגין 52, תל אביב, 67137,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words עולם של סקי וסנובורד, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים עולם של
סקי וסנובורד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206574 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 9831/08/2009



Dietetic substances adapted for medical use; food for 
babies, infants and invalids; food supplements 
adapted for medical use; dietary nutritional 
supplements; edible plant fibres for medical use; all 
included in class 5.

חומרים דיאטטיים שמותאמים לשימוש רפואי; מזון לתינוקות,
פעוטות ונכים; תוספי מזון המותאמים לשימוש רפואי; תוספי
תזונה דיאטטיים; סיבי צמחים אכילים לשימוש רפואי; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: N.V. Nutricia

Address: Zoetermeer, The Netherlands

Identification No.: 894

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

MF6

Application Date 20/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206795 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 9931/08/2009



Dietetic substances adapted for medical use; food for 
babies, infants and invalids; food supplements 
adapted for medical use; dietary nutritional 
supplements; edible plant fibres for medical use; all 
included in class 5.

חומרים דיאטטיים שמותאמים לשימוש רפואי; מזון לתינוקות,
פעוטות ונכים; תוספי מזון המותאמים לשימוש רפואי; תוספי
תזונה דיאטטיים; סיבי צמחים אכילים לשימוש רפואי; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: N.V. Nutricia

Address: Zoetermeer, The Netherlands

Identification No.: 894

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 20/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206796 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 10031/08/2009



Coffee; coffee extracts and non-alcoholic beverages 
namely coffee-based beverages; artificial coffee and 
extracts of artificial coffee; tea, extracts of tea and 
non-alcoholic beverages, namely tea-based 
beverages; cocoa; chocolate; candies; sugar; natural 
sweeteners; bread, yeast, biscuits, cakes, desserts, 
puddings; edible ices, honey; breakfast cereals, rice, 
meals consisting primarily of rice, flour or cereals; 
seasonings, spices, salad dressings, mayonnaise; all 
included in class 30.

קפה; תמציות קפה ומשקאות שאינם אלכוהוליים דהיינו
משקאות מבוססי קפה; קפה מלאכותי ותמציות של קפה

מלאכותי; תה, תמציות של תה ומשקאות שאינם אלכוהוליים,
דהיינו משקאות מבוססי תה; קקאו; שוקולד; ממתקים; סוכר;
ממתקים טבעיים; לחם, שמרים, ביסקוויטים, עוגות, מנות
אחרונות, פודינגים; גלידות מאכל, דבש דגני בוקר, אורז,

ארוחות המכילות במיוחד אורז, קמח או דגנים; מוצרי תיבול,
תבלינים, רטבים לסלט, מיונז; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BEVERAGE PARTNERS WORLDWIDE S.A.

Address: Urdorf, Switzerland

Identification No.: 55936

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 BEVERAGE, 
PARTNERS, WORLDWIDE separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BEVERAGE, PARTNERS, WORLDWIDE בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206827 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 10131/08/2009



Beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; coffee-based beverages; tea-based 
beverages; tea beverages flavored with fruit juice; 
non-alcoholic bottled coffee beverages and coffee 
flavored beverages; non-alcoholic bottled tea 
beverages and tea-flavored beverages; cocoa or 
chocolate-based soft drinks; fruit drinks; fruit juices; 
soft drinks; energy drinks; isotonic beverages; and 
syrups, concentrates and other preparations for 
making all such beverages; all included in class 32.

בירה; מים מינרליים ומי סודה ומשקאות שאינם אלכוהוליים
אחרים; משקות מבוססי קפה; משקאות מבוססי תה; משקאות
תה בטעמים עם מיצי פירות; משקאות קפה בבקבוק שאינם
אלכוהוליים ומשקאות בטעמי קפה; משקאות תה בבקבוק
שאינם אלכוהוליים ומשקאות בטעמי תה; משקאות קלים

מבוססי קקאו או שוקולד; משקאות פרי; מיצי פירות; משקאות
קלים; משקאות אנרגיה; משקאות איזוטוניים; וסירובים,

תרכיזים ותכשירים אחרים עבור הכנת משקאות כאמור; כולם
כלולים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BEVERAGE PARTNERS WORLDWIDE S.A.

Address: Urdorf, Switzerland

Identification No.: 55936

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 BEVERAGE, 
PARTNERS, WORLDWIDE  separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BEVERAGE, PARTNERS, WORLDWIDE בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206828 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 10231/08/2009



Selling of food and beverage products; included in 
class 35.

שירותי מכירה של מוצרי מזון ומשקה; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BEVERAGE PARTNERS WORLDWIDE S.A.

Address: Urdorf, Switzerland

Identification No.: 55936

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 BEVERAGE, 
PARTNERS, WORLDWIDE  separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BEVERAGE, PARTNERS, WORLDWIDE  בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206829 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 10331/08/2009



Finland , 28/06/2007 פינלנד , 28/06/2007

Priority Date דין קדימה

Providing a web site, via a global computer network, 
to enable users to view, download and distribute 
audio, video, text and multimedia content, namely, 
music, concerts, videos, radio, television, news, 
sports, games, cultural events, and entertainment-
related programs; entertainment services, namely, 
providing online computer games, providing 
information online relating to computer games and 
computer enhancements for games, such as music, 
additional characters, pictures, images, hints and 
instructions for playing games; all included in class 
41.

אספקת אתר, דרך רשת מחשב עולמית, המאפשר למשתמשים
לצפות, להוריד ולהפיץ תוכן אודיו, וידאו, טקסט ומולטימדיה,
שהוא מוסיקה, מופעים, וידאו, רדיו, טלוויזיה, חדשות, ספורט,
משחקים, אירועי תרבות, ותוכניות הקשורות לבידור; שירותי
בידור, שהם, אספקת משחקי מחשב ושיפורי מחשב עבור

משחקים, כגון מוסיקה, דמויות נוספות, תמונות, דמויות, רמזים
והוראות למשחק משחקים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nokia Corporation

Address: Espoo, Finland

Identification No.: 50228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

OVI

Application Date 21/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206854 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 10431/08/2009



Vehicle tires; tires; all included in class 12. צמיגים של כלי רכב; צמיגים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GITI TIRE PTE. LTD

Address: Singapore, Singapore

Identification No.: 67310

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

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

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

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

GT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף
RADIAL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206953 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 10531/08/2009



Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, all included in class 34.

סגריות, טבק, מוצרי טבק, מצתים, גפרורים, אביזרי עישון, הכל
כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Limited

Address: 4 Temple Place  , London, 22, United Kingdom

Identification No.: 44952

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 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206982 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 10631/08/2009



Store services for mixed nuts, dried fruits,candies 
and food products.

חנות למכירת פיצוחים, פירות יבשים, ממתקים ודברי מזון;

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MY KIM COMPANY LTD. שם: מאי קים קומפני בע"מ

Address: כתובת : רחוב היצירה 21  , רמלה, 72556, ישראל

Identification No.: 513233692מספר זיהוי: 513233692

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Revach

Address: Or Yehuda, P.O.B 424, 60200, Israel

שם: ישראל רווח, עו"ד

כתובת : אור יהודה, ת.ד.424, 60200, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207017 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 10731/08/2009



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

Ownersבעלים

Name: Torbety Albert שם: טורבטי אלברט

Address: Jaffo - Tel Aviv, Israel כתובת : יפו- תל אביב, ישראל

Identification No.: 15668411מספר זיהוי: 15668411

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

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

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Yael Zur

יעל צור

Application Date 26/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207166 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 10831/08/2009



Shirts, for adults, youth, children and babies; 
undershirts, for adults, youth, children and babies; 
training suits, for adults, youth, children and babies; 
pants, for adults, youth, children and babies; hats; 
handkerchiefs; swimsuits; socks, for adults, youth, 
children and babies; coats, for adults, youth, children 
and babies; shoes, for adults, youth, children and 
babies; sandals, for adults, youth, children and 
babies; undergarments, for adults, youth, children 
and babies; all included in class 25.

חולצות מבוגרים, נוער, ילדים ותינוקות; גופיות מבוגרים, נוער,
ילדים ותינוקות; אימוניות מבוגרים, נוער, ילדים ותינוקות;

כובעים; מטפחות ראש; בגדי ים; גרביים מבוגרים, נוער, ילדים
ותינוקות; מעילים מבוגרים, נוער, ילדים ותינוקות; נעליים

מבוגרים, נוער, ילדים ותינוקות; כפכפים מבוגרים, נוער, ילדים
ותינוקות; דברי הלבשה תחתונה מבוגרים, נוער, ילדים

ותינוקות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lea Kaufman שם: לאה קאופמן

Address: 12 Harotem Street, Pardesiya, P.O.B 1042, 
42815, Israel

כתובת : רחוב הרותם 12, פרדסיה, ת.ד.1042, 42815, ישראל

Identification No.: 56479876מספר זיהוי: 56479876

Name: Ofer Kaufman שם: עופר קופמן

Address: 12 Harotem street, Pardesiya, P.O.B 1042, 
42815, Israel

כתובת : רחוב הרותם 12, פרדסיה, ת.ד.1042, 42815, ישראל

Identification No.: 55592224מספר זיהוי: 55592224

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofer Kaufman & Co., Adv.

Address: 13 Noah Moses St., Tel Aviv, Agish Ravad 
Building, Israel

שם: עופר קאופמן ושות', עו"ד

כתובת : נח מוזס 13, תל אביב, 67442, בית אגיש-רבד, אגף ב',
קומה 4, ישראל

Application Date 27/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207188 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 10931/08/2009



An amusement park that contains scaled-down 
model of famous Israeli landmarks; included in class 
41.

פארק שעשועים שמכיל דגמים מוקטנים של אתרים מפורסמים
בישראל; הנכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PARK MINI ISRAEL שם: פארק מיני ישראל

Address: D.N. Shimshon, 99762, Israel כתובת : ד.נ. שימשון, 99762, ישראל

Identification No.: 550016687מספר זיהוי: 550016687

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. BEN - DROR & CO  Adv.

Address: S.A.P Building (18th floor) 3 Hayetzira Street, 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: י. בן - דרור ושות', עו"ד

כתובת : בית ש.א.פ (קומה 18) רחוב היצירה 3, רמת גן,
52521, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207203 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 11031/08/2009



Selling services of wine and alcoholic beverages; all 
included in class 35.

שרותי מכירה של יינות ומשקאות כהליים; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELIAZ BINYAMINA (18-18) LTD. שם: אליעז בנימינה (18-18) בע"מ

Address: 1 Hanasi Harishon Street, Binyamina, P.O.B 34, 
Israel

כתובת : רחוב הנשיא הראשון 1, בנימינה, ת.ד.34, ישראל

Identification No.: 510733199מספר זיהוי: 510733199

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levi, Abadi, Evron, Adv.

Address: 12 Yad Harutsim St., Carasso T  , Tel Aviv, 
67778, Israel

שם: לוי, עבדי, עברון, עו"ד

כתובת : רחוב יד חרוצים 12, מגדל קרסו  , תל אביב, 67778,
ישראל

תלתן

Application Date 01/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207228 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 11131/08/2009



י"א אלול תשס"ט - 11231/08/2009



Computer hardware and software, peripheral 
equipment, modems, handheld computers, personal 
digital assistants, storage devices, electronic 
organizers, portable media players, handheld video 
games, wireless and wireline terminals and devices 
for accessing computer networks, response 
processing and transfer of messages and news, 
cameras and video cameras; battery chargers; power 
converters, computer cables; electrical interfaces, 
apparatus and instruments for interconnecting 
electrical and electronic equipment, electrical cables, 
electrical connectors, terminals, adapter boards, and 
electrical converter boxes; computer styluses; 
electronic publications, downloadable electronic or 
digital publications, such as brochures, manuals, 
magazines and newsletters in the fields of computer 
hardware and computer software; instruction 
manuals sold therewith as a unit for all the aforesaid 
goods, computer carrying cases; accessories, parts 
and cases for all the foregoing; included in class 9.

תוכנת וחומרת מחשב, ציוד היקפי, מודמים, מחשבים נישאים,
מחשבי כף יד, התקני אחסון, יומנים אלקטרוניים, נגני מדיה
נישאים, נגני וידאו ניידים, מחברים חוטיים ואלחוטיים והתקני
גישה לרשתות מחשבים, עיבוד תגובה והעברה של הודעות

וחדשות, מצלמות ומצלמות וידאו; מטעני סוללות; ממירי מתח,
כבלים למחשב; ממשקים חשמליים, מתקנים ומכשירים לחיבור
ציוד חשמלי ואלקטרוני, כבלים חשמליים, מחברים חשמליים,
מסופי מחשב, לוחות מתאמים, וקופסאות לשנאים חשמליים;
עטים למחשב; פרסומים אלקטרוניים, פרסומים אלקטרוניים
ודיגיטאליים הניתנים להורדה, כגון עלונים, מדריכים, מגאזינים
ועלוני חדשות בתחומים של חומרת מחשב ותוכנת מחשב;
מדריכי הפעלה הנמכרים יחד עם הפריטים שלעיל, מנשאי
מחשב; אביזרים, חלקים ומנשאים עבור כל הפריטים שלעיל;

הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Handy 3.0 Ltd. שם: הנדי 3.0 בע"מ

Address: 24 Dubnov Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' דובנוב 24  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513107466מספר זיהוי: 513107466

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 PRO separately, but in the 
combination of the mark.

PRO 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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HANDY-PRO

Application Date 03/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207240 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 11331/08/2009



י"א אלול תשס"ט - 11431/08/2009



Retail, wholesale and Internet sales services of 
computer hardware, computer software, computer 
systems,  peripheral equipment, modems, handheld 
computers, personal digital assistants, storage 
devices, electronic organizers, portable media 
players, handheld video games, wireless and wireline 
terminals and devices for accessing computer 
networks, response processing and transfer of 
messages and news, cameras and video cameras, 
battery chargers, power converters, computer cables, 
electrical interfaces, apparatus and instruments for 
interconnecting electrical and electronic equipment, 
electrical cables, electrical connectors, terminals, 
adapter boards, electrical converter boxes, computer 
styluses, electronic publications, books, music, 
games, computer carrying cases and accessories, 
parts and cases for all the foregoing; promotion of the 
goods and services of others by placing 
advertisement and promotional displays in an 
electronic site accessed via electronic 
communications networks; all included in class 35.

שירותי מכירה בקמעונאות, בסיטונאות ובאינטרנט של חומרת
מחשב, תוכנת מחשב, מערכות מחשב, ציוד היקפי, מודמים,

מחשבים נישאים, מחשבי כף יד, אמצעי אחסון, יומנים
אלקטרוניים, נגני מדיה נישאים, נגני וידאו נישאים, מסופים
והתקנים אלחוטיים וחוטיים לשם נגישות לרשתות מחשב,

עיבוד תגובה והעברה של הודעות וחדשות,  מצלמות ומצלמות
וידאו, מטעני סוללות, ממירי כוח, כבלים למחשב, ממשקים
חשמליים, מתקנים ומכשירים לשם חיבור ציוד חשמלי

ואלקטרוני, כבלים חשמליים, מחברים חשמליים, מסופים,
כרטיסי הרחבה, קופסאות ממירים חשמליים, עטים למחשב,
פרסומים אלקטרוניים, ספרים, מוסיקה, משחקים, מארזי

נשיאה למחשב ועזרים, חלקים ומארזים לכל המפורט לעיל;
קידום שירותים וטובין של אחרים באמצעות הצבת פרסומות
ותצוגות באתר אלקטרוני הנגיש באמצעות רשתות תקשורת

אלקטרוניות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Handy 3.0 Ltd. שם: הנדי 3.0 בע"מ

Address: 24 Dubnov Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' דובנוב 24  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513107466מספר זיהוי: 513107466

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 PRO separately, but in the 
combination of the mark.

PRO 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, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HANDY-PRO

Application Date 03/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207242 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 11531/08/2009



Retail clothing store services; all included in class 35. שירותי חנויות קמעונאות להלבשה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IP HOLDINGS LLC

Address: 103 Foulk Road  , Wilmington, Delaware, 
19803, U.S.A.

Identification No.: 67444

(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

RAMPAGE

Application Date 13/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207430 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 11631/08/2009



Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life- saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of data, sound or images, magnetic data carriers, 
recording discs, calculating machines, data 
processing equipment and computers; computer 
software; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר,
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה

(פיקוח), בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים וכלים לניהול,
החלפה, העברה, צבירה, הסדרה או בקרה של חשמל, התקנים
עבור הקלטה, שידור או שיעתוק של מידע, קול או תמונות,
נושאי מידע מגנטיים, דיסקים להקלטה, מכונות חישוב, ציוד
עיבוד מידע ומחשבים; תוכנות מחשב; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Research In Motion Limited

Address: Waterloo, Ontario, Canada

Identification No.: 67454

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 UNITE separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BLACKBERRY UNITE!

Application Date 14/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207460 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 11731/08/2009



Telecommunications; providing access to the 
Internet; providing access to electronic databases, 
proving access to GPS navigation services; all 
included in class 38.

תקשורת רחק; הספקת גישה לאינטרנט; הספקת גישה למאגר
;(GPS) נתונים אלקטרוני, הספקת גישה לשירותי מערכת ניווט

הכל כלול בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Research In Motion Limited

Address: Waterloo, Ontario, Canada

Identification No.: 67454

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 unite separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BLACKBERRY UNITE!

Application Date 14/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207461 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 11831/08/2009



India , 16/07/2007 הודו , 16/07/2007

Priority Date דין קדימה

Cocoa butter; milk drinks with a pre-dominant milk 
ratio, in particular flavoured and caffeinated mixed 
milk drinks; processed almonds and hazelnuts; jams 
and fruit filling, in particular baking-proof and boiling-
proof jams; fruit gels and salted gels; dietary 
supplements and food additives, based on proteins, 
fats, fatty acids, polyphenols, with the addition of 
vitamins, minerals, trace elements, either separately 
or in combination, all of them also being used as 
flavour enhancer, as included in class 29; all included 
in class 29.

חמאת קקאו; משקאות חלב עם יחס גבוה של חלב, במיוחד
משקאות חלב מעורבבים עם טעמים וקפאין; שקדים ואגוזי לוז
מעובדים; ריבות ומילויי פירות, במיוחד ריבות עמידות באפיה
ורתיחה; מקפאי פירות ומקפאים מלוחים; תוספי תזונה ותוספי

מזון, מבוססים על חלבונים, שומנים, חומצות שומניות,
פוליפנולים, עם תוספת של ויטמינים, מינרלים, יסודות קורט, או

בנפרד  או בשילוב, כולם גם משמשים כמגבירי טעם, כפי
שנכללים בסוג 29; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Barry Callebaut AG

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 42336

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

CAPRIMO

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207544 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 11931/08/2009



All the services included in class 35. כל השירותים הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.S. Dreams Ltd. שם: סי.אס. דרימס בע"מ

Address: 32 Pinhas Rozen St.  , Hertzliya, 46590, Israel כתובת : רח' פנחס רוזן 32  , הרצליה, 46590, ישראל

Identification No.: 513648980מספר זיהוי: 513648980

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207603 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 12031/08/2009



Framing works of art; designed printing services; 
printing of photographic and art images from digital 
media; all included in class 40.

מסגור אומנות; שירותי הדפסה מעוצבים; הדפסה של תמונות
מצולמות ואומנותיות ממדיה דיגיטלית; הנכללים כולם בסוג

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DEVIANTART, INC.

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

Identification No.: 67526

(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

Application Date 22/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207680 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 12131/08/2009



Personal and business coaching, counselling and 
guidance, workshops and courses; all in the fields of 
personal development and coachers training; all 
included in class 41.

אימון אישי ועסקי, יעוץ והכוונה, סדנאות וקורסים; כולם בנושאי
התפתחות אישית והכשרת מאמנים; הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Derech Hashefa Ltd. שם: דרך שפע בע"מ

Address: 40 Azar Street  , Kfar Saba, Israel כתובת : רחוב אז"ר 40  , כפר סבא, ישראל

Identification No.: 51399442מספר זיהוי: 51399442

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Giora Landau, Advs.

Address: Aviv Tower A 48 Petach Tikva Road, Tel Aviv, 
66184, Israel

שם: גיורא לנדאו, עו"ד

כתובת : מגדלי אביב A דרך פתח תקוה 48, תל אביב, 66184,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words דרך, אימון על פי, קוד הקיום,
separately, but in the combination of לחיות את מי שאני
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים  דרך, אימון
על פי, קוד הקיום, לחיות את מי שאני בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207704 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 12231/08/2009



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. 207745 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 12331/08/2009



Machine tools, except welding apparatus, electric 
welding apparatus, welding machines, machines and 
apparatus in support of technical welding processes 
employed; parts for all the aforesaid goods (included 
in class 07), except protection devices for welding 
operators; wood working machines, tool repair 
machines, in particular saw sharpening, saw setting 
and plane cutting-grinding machines; saw blade 
guiding mechanisms being machine parts; included 
in class 7.

כלי מכונות, למעט מתקני ריתוך, מתקני ריתוך חשמליים,
מכונות ריתוך, מכונות ומתקנים לתמיכה בתהליכי ריתוך
מיושמים; חלקים עבור כל הטובין הנ"ל (הנכללים בסוג 7),
למעט התקני הגנה למפעילי ריתוך; מכונות לעבודה בעץ,
מכונות לתיקון כלים, במיוחד מכונות לחידוד מסור, לכוונון
מסור, ולחיתוך והשחזת דולב; מנגנונים מובילי להב מסור

המשמשים חלקי מכונה; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH

Address: Ehinger Strasse 34  , Biberach, 88400, 
Germany

Identification No.: 67579

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 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 28/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207852 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 12431/08/2009



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; included in class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב

ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LA COLLINA TOSCANA S.R.L

Address: Italy

Identification No.: 67588

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

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

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

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

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

TOSCANA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
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. 207891 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 12531/08/2009



A website featuring an interactive on-line publication; 
an interactive on-line computer database in the fields 
of education and entertainment; all included in class 
41.

אתר אינטרנט המציג פרסומים מקוונים אינטראקטיביים; בסיס
נתוני מחשב מקוון אינטראקטיבי בתחומים של חינוך ובידור;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hearst Communications, Inc.

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

Identification No.: 45064

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

COSMO

Application Date 31/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207918 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 12631/08/2009



Cosmetics including: essential oils; face masks; 
creams and lotions not included in other classes; 
face creams; hair lotions; non-medicated lotions, 
salts and gels; lotions, creams, soaps, milk, gels and 
powders for use on the body, hands and face; 
deodorants for personal use; tanning preparations for 
protection from the sun and after sun (cosmetics); 
make-up preparations; shampoos, gels, mousses, 
lotions and preparations in spray for hair design and 
use; nail polishes; hair coloring, color rinses; hair 
conditioners; hair developers and intensifiers, hair 
bleaches and preparations for the design and care of 
the hair; perfumes; eau de colognes; eau de toilette; 
fragrances; all included in class 3.

תכשירי קוסמטקיה הכוללים: שמנים אתריים; מסיכות לפנים;
קרמים ומשחות שאינן נכללות בסוגים אחרים; קרמים לפנים;
תחליבים לשיער; תחליבים, מלחים וג'לים לרחצה שאינם
לשימושים רפואיים; תחליבים, קרמים, סבונים, חלב, ג'לים
לאבקות לשימוש בגוף, בידיים ובפנים; דאודורנטים לשימוש
אישי; תכשירים לשיזוף, להגנה מפני השמש ולאחר שהייה
בשמש (קוסמטיקה); תכשירים לאיפור; שמפו, ג'ל, מוס,
משחות ותכשירים בתרסיס לשיער ולעיצוב השיער; לקים;

צבעים לשיער, שטיפות צבע, קונדישנר, מפתחי ומעצימי צבעים
לשיער; מי חמצן ותכשירים לעיצוב וסידור השיער; בשמים; מי
קולון; או דה טואלט; ריחות שונים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

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.

The mark is limited to the colours black, brown and 
gold as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים שחור, חום וזהב הנראים בסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208045 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 12731/08/2009



Ownersבעלים

Name: Lavier Israel Ltd. שם: לבייר ישראל בע"מ

Address: כתובת : רחוב סחרוב 18, ראשון לציון, ת.ד.15213, 75100,
ישראל

Identification No.: 514054097מספר זיהוי: 514054097

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"א אלול תשס"ט - 12831/08/2009



Collecting, soliciting, processing, preserving, testing 
and cryopreserving stem cells from cord blood 
samples and/or from bone marrow and/or from lipo; 
all included in class 44.

שירותי איסוף, עיבוד, שימור, הקפאה, בחינה ואחסון של תאי
גזע מדם חבל הטבור ו/או מח העצם ו'או מדם פריפרי ו/או

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, MATCH 
separately, but in the combination of the mark.

,CRYO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MATCH בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

cryo-match

'קריומאץ

Application Date 03/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208185 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 12931/08/2009



Collecting, soliciting, processing, preserving, testing 
and cryopreserving stem cells from cord blood 
samples and/or from bone marrow and/or from lipo; 
all included in class 44.

שירותי איסוף, עיבוד, שימור, הקפאה, בחינה ואחסון של תאי
גזע מדם חבל הטבור ו/או מח העצם ו'או מדם פריפרי ו/או

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, LIVE separately, 
but in the combination of the mark.

,CRYO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LIVE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

cryo-live

קריוליב

Application Date 03/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208186 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 13031/08/2009



Pharmaceutical preparations in the form of anti-
infectives; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים שהם אנטי-זיהומיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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/services or 
part thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it 
should be interpreted according to the English 
version.

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AVENALE

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208237 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 13131/08/2009



Pharmaceutical preparations; all included in class 5. תכשירי רוקחות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RICHTER GEDEON NYRT.

Address: Gyomroi ut 19-21  , Budapest, 1103, Hungary

Identification No.: 67713

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 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208350 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 13231/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith (included in 
class 14); jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments and their components, 
including watch bands and boxes and casings; pins 
(jewellery); key fobs (jewellery); all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות במתכות יקרות או מצפות
בהן (הנכללות בסוג 14); תכשיטים, אבנים יקרות; מכשירים

הורולוגיים וכרונומטרים ורכיביהם, כולל רצועות שעון וקופסאות
ואריזות; סיכות (תכשיטים); שרשראות מפתח (תכשיטים);

הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

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 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 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208351 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 13331/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials (included in class 18); animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; athletics bags; all included in 
class 18.

עור וחיקוי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלו (הנכללים בסוג
18); עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי נסיעה; מטריות,
שמשיות ומקלות הליכה; תיקי אתלטיקה; הנכללים כולם בסוג

.18

Class: 18 סוג: 18

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 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 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208352 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 13431/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Clothing, belts (clothing), footwear, headgear; all 
included in class 25.

הלבשה, חגורות (הלבשה), הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

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 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 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208354 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 13531/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Games and playthings; toys; dolls; gymnastic and 
sporting articles and apparatus (as far as included in 
class 28); decorations for Christmas trees; all 
included in class 28.

משחקים ודברי משחק; צעצועים; בובות; פריטים ומכשירי
התעמלות וספורט (ככל שנכללים בסוג 28); קישוטים לעצי חג

המולד; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

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 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 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208356 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 13631/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Beers, low-alcohol beer; non-alcoholic beer, mineral 
and aerated waters, non-alcoholic drinks, fruit drinks 
and fruit juices, especially isotonic-, energy- and soft 
drinks; syrups and other preparations for making 
beverages; all included in class 32.

בירות, בירה דלת אלכוהול; בירה שאינה אלכוהולית, מים
מינרלים ומי סודה, משקאות שאינם אלכוהולים, משקאות פירות
ומיצי פירות, במיוחד איזוטוניים-, אנרגיה- ומשקאות קלים;
סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם

בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

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 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 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208357 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 13731/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Merchandising, namely development of 
merchandising concepts, especially in the form of 
consulting, planning, design, organization and 
implementation of merchandising actions for 
economic and advertising purposes, distributing 
office requisies (except furniture), printing products, 
games and clothing, namely T-shirts, sweatshirts, 
caps, including the use of intellectual property rights; 
sponsoring, especially in the form of advertising; 
marketing in digital networks; facility management, 
namely development of advertising- and marketing 
concepts; model agency for advertising and sales 
promotion purposes; placement of advertising- and 
promotion contracts for others; marketing and 
enquiries for business affairs; advertising; sales 
promotion; television advertising; advertising and 
sales promotion online from a computer data base or 
via internet; combination of advertisements for use as 
internet web-sites; compilation of directories for 
advertising and sales promotion for publication on the 
internet; internet advertising, especially providing and 
brokering of storage space at web-sites for 
advertising goods and services; consultation, 
information and placement of contacts for retail 
business via a global computer network, online from 
a computer data base or via the internet; all included 
in class 35.

מסחור, דהיינו פיתוח של תפיסות מסחור, במיוחד בדרך של
ייעוץ, תכנון, עיצוב, ארגוןן וביצוע של פעולות מסחור למטרות
כלכליות ופרסומיות, הפצה של צרכי משרד (למעט רהיטים),
מוצרי דפוס, משחקים, צעצועים וביגוד, דהיינו חולצות טי,

מיזעים, כובעים, על ידי שימוש בזכויות של קניין רוחני; נתינת
חסות, במיוחד בצורת פרסום; שיווק ברשתות דיגיטליות; ניהול

מבנים, דהיינו פיתוח של פרסום- ושיווק רעיונות; סוכנות
לדוגמא למטרות פרסום וקידום מכירות; מיקום פרסומות וקידום
חוזים עבור אחרים; שיווק וחקירות לעניינים עסקיים; פרסום;
קידום מכירות; פרסומות טלויזיה; פרסום וקידום מכירות

מקוונים מבסיס נתונים של מחשב או דרך אינטרנט; שילוב של
פרסומות לשימוש כאתרי רשת אינטרנט; ההדרה של ספריות
לפרסום וקידום מכירות עבור הוצאה לאור באינטרנט; פרסום
אינטרנט, במיוחד אספקה ותיווך של חלל אחסון באתרי רשת
לפרסום סחורות ושירותים; יעוץ, מידע ומיקום של חוזים עבור
עסקים קמעוניים דרך רשת מחשב גלובלית, באופן מקוון

מבסיס נתונים של מחשב או דרך האינטרנט; 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 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208358 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 13831/08/2009



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"א אלול תשס"ט - 13931/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Financial affairs; real estate affairs; financial 
sponsorship; all included in class 36.

עסקים פיננסיים; עסקי נכסי דלא ניידי; חסות פיננסית; 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 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 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208360 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 14031/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith (included in 
class 14); jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments and their components, 
including watch bands and boxes and casings; pins 
(jewellery); key fobs (jewellery); all included in class 
14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות במתכות יקרות או מצפות
בהן (הנכללות בסוג 14); תכשיטים, אבנים יקרות; מכשירים

הורולוגיים וכרונומטרים ורכיביהם, כולל רצועות שעון וקופסאות
ואריזות; סיכות (תכשיטים); שרשראות מפתח (תכשיטים);

הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

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 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

T-Home

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208362 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 14131/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials (included in class 18); animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; athletics bags; all included in 
class 18.

עור וחיקוי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלו (הנכללים בסוג
18); עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי נסיעה; מטריות,
שמשיות ומקלות הליכה; תיקי אתלטיקה; הנכללים כולם בסוג

.18

Class: 18 סוג: 18

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 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

T-Home

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208363 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 14231/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Clothing, belts (clothing), footwear, headgear; all 
included in class 25.

הלבשה, חגורות (הלבשה), הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

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 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

T-Home

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208364 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 14331/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Games and playthings; toys; dolls; gymnastic and 
sporting articles and apparatus (as far as included in 
class 28); decorations for Christmas trees; all 
included in class 28.

משחקים ודברי משחק; צעצועים; בובות; פריטים ומכשירי
התעמלות וספורט (ככל שנכללים בסוג 28); קישוטים לעצי חג

המולד; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

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 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

T-Home

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208365 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 14431/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Beers, low-alcohol beer; non-alcoholic beer, mineral 
and aerated waters, non-alcoholic drinks, fruit drinks 
and fruit juices, especially isotonic-, energy- and soft 
drinks; syrups and other preparations for making 
beverages; all included in class 32.

בירות, בירה דלת אלכוהול; בירה שאינה אלכוהולית, מים
מינרלים ומים מוגזים, משקאות שאינם אלכוהולים, משקאות
פירות ומיצי פירות, במיוחד איזוטוניים-, אנרגיה- ומשקאות
קלים; סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; הנכללים

כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

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 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

T-Home

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208366 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 14531/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Merchandising, namely development of 
merchandising concepts, especially in the form of 
consulting, planning, design, organization and 
implementation of merchandising actions for 
economic and advertising purposes, distributing 
office requisies (except furniture), printing products, 
games and clothing, namely T-shirts, sweatshirts, 
caps, including the use of intellectual property rights; 
sponsoring, especially in the form of advertising; 
marketing in digital networks; facility management, 
namely development of advertising- and marketing 
concepts; model agency for advertising and sales 
promotion purposes; placement of advertising- and 
promotion contracts for others; marketing and 
enquiries for business affairs; advertising; sales 
promotion; television advertising; advertising and 
sales promotion online from a computer data base or 
via internet; combination of advertisements for use as 
internet web-sites; compilation of directories for 
advertising and sales promotion for publication on the 
internet; internet advertising, especially providing and 
brokering of storage space at web-sites for 
advertising goods and services; consultation, 
information and placement of contacts for retail 
business via a global computer network, online from 
a computer data base or via the internet; all included 
in class 35.

מסחור, דהיינו פיתוח של תפיסות מסחור, במיוחד בדרך של
ייעוץ, תכנון, עיצוב, ארגוןן וביצוע של פעולות מסחור למטרות
כלכליות ופרסומיות, הפצה של צרכי משרד (למעט רהיטים),
מוצרי דפוס, משחקים, צעצועים וביגוד, דהיינו חולצות טי,

מיזעים, כובעים, על ידי שימוש בזכויות של קניין רוחני; נתינת
חסות, במיוחד בצורת פרסום; שיווק ברשתות דיגיטליות; ניהול

מבנים, דהיינו פיתוח של פרסום- ושיווק רעיונות; סוכנות
לדוגמא למטרות פרסום וקידום מכירות; מיקום פרסומות וקידום
חוזים עבור אחרים; שיווק וחקירות לעניינים עסקיים; פרסום;
קידום מכירות; פרסומות טלויזיה; פרסום וקידום מכירות

מקוונים מבסיס נתונים של מחשב או דרך אינטרנט; שילוב של
פרסומות לשימוש כאתרי רשת אינטרנט; ההדרה של ספריות
לפרסום וקידום מכירות עבור הוצאה לאור באינטרנט; פרסום
אינטרנט, במיוחד אספקה ותיווך של חלל אחסון באתרי רשת
לפרסום סחורות ושירותים; יעוץ, מידע ומיקום של חוזים עבור
עסקים קמעוניים דרך רשת מחשב גלובלית, באופן מקוון

מבסיס נתונים של מחשב או דרך האינטרנט; 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

T-Home

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208367 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 14631/08/2009



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"א אלול תשס"ט - 14731/08/2009



Germany , 21/08/2007 גרמניה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

Financial affairs; real estate affairs; financial 
sponsorship; all included in class 36.

עסקים פיננסיים; עסקי נכסי דלא ניידי; חסות פיננסית; 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 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

T-Home

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208368 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 14831/08/2009



U.S.A. , 16/08/2007 ארה"ב , 16/08/2007

Priority Date דין קדימה

Computer processing architecture applicable to a 
wide range of signal processing functions in mobile 
handsets, data cards, network devices, consumer 
devices and computers as well as deeply embedded 
processing elements that are performing multi-media, 
communications, position location and user 
interfaces and operating system processing, and for 
enabling speech compression, acoustic echo 
cancellation, and noise suppression; and for enabling 
the user interface features namely, voice memo, 
voice recognition, audio enhancements, hands free 
operation, emergency (E911) position location, and 
related software development and analysis tools; 
included in class 9.

מבנה ומרכיבי עיבוד של מחשב מותאמים לטווח רחב של
פונקציות עיבוד אות במכשירים ניידים, כרטיסי נתונים, מתקני
רשת, מתקני צרכן ומחשבים וכמו כן פרטי עיבוד המשובצים
עמוקות המבצעים מולטימדיה, תקשורת, מיקום וממשקי

משתמש ועיבוד מערכת הפעלה, ועבור דחיסת דיבור, ביטול
הד אקוסטי, והפרדת רעש, ועל מנת לאפשר למשתמשי
מאפייני ממשק בייחוד, זיכרון קול, זיהוי קול, שיפור קול,

הפעלה ללא ידיים, מיקום עמדת חירות (E911), ופיתוח תוכנה
קשורה וכלי ניתוח; הנכללים 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

HEXAGON

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208379 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 14931/08/2009



U.S.A. , 01/10/2007 ארה"ב , 01/10/2007

Priority Date דין קדימה

Providing and rental of exhibition stands and booths 
including respective equipment; organizing 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
floral and decoration services for trade show booths 
and exhibitions, namely, providing plants, floral 
arrangements and props; 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;
שירותי פרחים וקישוט לביתנים בתערוכות מסחריות

ובתערוכות, דהיינו, אספקת צמחים, סידורי פרחים ואביזרי
במה; 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 במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208391 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 15031/08/2009



U.S.A. , 01/10/2007 ארה"ב , 01/10/2007

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

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208392 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 15131/08/2009



U.S.A. , 01/10/2007 ארה"ב , 01/10/2007

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

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208393 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 15231/08/2009



U.S.A. , 01/10/2007 ארה"ב , 01/10/2007

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

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208394 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 15331/08/2009



Clothing articles for men, women and children; 
namely, shirts, blouses, skirts, coats, trousers, pants, 
vests, jerseys, pajamas, socks and stockings, 
singlets, corsets, garters, underpants, petticoats, 
hats, headscarves, neckties, raincoats, overcoats, 
greatcoats, bathing suits, sports overalls, wind-
resistant jackets, ski pants, belts, fur coats, scarves, 
gloves, dressing gowns, footwear; namely shoes, 
sports shoes, slippers and boots; all included in class 
25.

פריטי הלבשה עבור גברים, נשים וילדים; דהיינו, חולצות,
חולצות נשים, חצאיות, מעילים, מכנסי גברים, מכנסיים,

מקטורנים, אפודות, פיג'מות, גרביים וגרבונים, חולצות גופייה,
מחוכים, ביריות, תחתונים, תחתוניות, כובעים, צעיפי ראש,

עניבות, מעילי גשם, מעילים עליונים, מעילי חורף, בגדי רחצה,
סרבלי ספורט, ז'קטים נגד רוח, מכנסי סקי, חגורות, מעילי
פרווה, צעיפים, כפפות, שמלות ערב, הנעלה; דהיינו נעליים,
נעלי ספורט, כפכפים ומגפיים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pirelli & C. S.p.A.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 56082

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

PZERO

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208409 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 15431/08/2009



Germany , 22/08/2007 גרמניה , 22/08/2007

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 תקשורת
רחק; מידע לגבי 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 words Global, Roaming 
separately, but in the combination of the mark.

,Global  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Roamingבנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

T-Global Roaming

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208410 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 15531/08/2009



Books, magazines, publications, picture cards, 
posters; paper, cardboard and goods made from 
these materials not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material;  photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for  packaging (not 
included in other classes);  printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

ספרים, מגזינים, פרסומים, כרטיסי תמונות, פוסטרים; נייר,
קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה שאינם נכללים בסוגים
אחרים; חומר מודפס; חומר לכריכת ספרים; צילומים; צרכי
כתיבה; דבקים למטרות צרכי כתיבה או למשק בית; חומרים
לאומנים; מברשות צבע; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט
רהיטים); חומרי הדרכה והוראה (למעט מכשירים); חומרים
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות

דפוס; גלופות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FUTBOL CLUB BARCELONA

Address: Avda.Aristides Maillol, s/n  , Barcelona, 08028, 
Spain

Identification No.: 67720

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 BARCELONA separately, 
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208411 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 15631/08/2009



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

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FUTBOL CLUB BARCELONA

Address: Avda.Aristides Maillol, s/n  , Barcelona, 08028, 
Spain

Identification No.: 67720

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 BARCELONA separately, 
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208412 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 15731/08/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; פריטי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FUTBOL CLUB BARCELONA

Address: Avda.Aristides Maillol, s/n  , Barcelona, 08028, 
Spain

Identification No.: 67720

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 BARCELONA separately, 
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208413 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 15831/08/2009



Education and training, leisure; sportive and cultural 
activities services; event organization, namely, 
recreational, sportive, academic and cultural; text 
edition; all included in class 41.

חינוך והכשרה, פנאי; שירותי פעילויות ספורט ותרבות ; ארגון
אירועים, דהיינו, בילוי, ספורט, אקדמיה ותרבות; הוצאת

טקסט; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FUTBOL CLUB BARCELONA

Address: Avda.Aristides Maillol, s/n  , Barcelona, 08028, 
Spain

Identification No.: 67720

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 BARCELONA separately, 
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208414 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 15931/08/2009



Clothing, including boots, shoes and slippers; 
included in class 25.

ביגוד, כולל מגפיים, נעליים ונעלי בית; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHACOK DEVELOPPEMENT

Address: 1050 Route de la Mer  , Biot, 06410, France

Identification No.: 67722

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

CHACOK

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208416 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 16031/08/2009



Germany , 17/08/2007 גרמניה , 17/08/2007

Priority Date דין קדימה

Chemicals for use in industry and science, namely 
reagents for analysis, quality control, production, 
synthesis, sample preparation, sample digestion, 
cleaning and extraction; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשייה ובמדע, דהיינו מגיבים לשימוש
באנליזה, בקרת איכות, ייצור, סינתזה, הכנת דוגמאות, עיכול

דוגמאות, ניקוי ומיצוי; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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

EMPLURA

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208435 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 16131/08/2009



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

EMPLURA

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208436 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 16231/08/2009



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; dried, 
preserved and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes, milk products; edible oils and fats; 
all  included in class 29.

בשר, דגים, עופות ובשר ציד; תמציות בשר; פירות וירקות
מיובשים, משומרים ומבושלים; מיקפאים, ריבות, קומפוטים,
מוצרי חלב; שמנים ושומנים אכילים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LA COLLINA TOSCANA S.R.L.

Address: Localita' Ponte D'Arno  , Castel San 
Niccolo' (Arezzo), Italy

Identification No.: 67725

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 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208439 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 16331/08/2009



Coffee, tea, cocoa, rice, sugar, artificial coffee, flour 
and preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery; honey; salt,  mustard, vinegar, 
sauces, spices, ice; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, אורז, סוכר, קפה מלאכותי, קמח ותכשירים
העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה ודברי מתיקה; דבש; מלח,
חרדל, חומץ, רטבים, תבלינים, קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LA COLLINA TOSCANA S.R.L.

Address: Localita' Ponte D'Arno  , Castel San 
Niccolo' (Arezzo), Italy

Identification No.: 67725

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 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208440 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 16431/08/2009



Denmark , 05/09/2007 דנמרק , 05/09/2007

Priority Date דין קדימה

Needles for medical purposes; all included in class 
10.

מחטים לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, Bagsvaerd, 2880, Denmark

Identification No.: 697

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

NovoTwist

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208441 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 16531/08/2009



Denmark , 05/09/2007 דנמרק , 05/09/2007

Priority Date דין קדימה

Needles for medical purposes; all included in class 
10.

מחטים לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novo Nordisk A/S

Address: Novo Allé, Bagsvaerd, 2880, Denmark

Identification No.: 697

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

NovoSmart

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208442 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 16631/08/2009



Precious stones, including diamonds; jewels, 
jewellery, works of art of precious metal; all included 
in class 14.

אבנים יקרות, הכוללות יהלומים;  אבנים טובות, תכשיטים,
עבודות אומנות ממתכות יקרות; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Antwerp World Diamond Centre

Address: Hoveniersstraat 22  , Antwerpen, Belgium

Identification No.: 67726

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 ANTWERP, WORLD, 
DIAMOND, CENTRE separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ANTWERP, WORLD, DIAMOND, CENTRE בנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208443 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 16731/08/2009



Intermediary services for the placement of 
advertisements and publicity; distribution of 
advertising material, of advertisements and 
promotional material; mediation for inserting 
advertisements on the Internet; business information; 
market study, research and analysis; organizational 
and business consulting; document reproduction via 
telecommunication network technology; processing 
of commercial data for data banks, for consultation 
via the Internet; administrative services in the context 
of drawing up franchise contracts in connection with 
the services mentioned herein and education, 
teaching, instructions and courses on diamonds; 
organization of events on diamonds, for educational 
purposes; organization of events in connection with 
Antwerp for educational purposes; lending libraries 
and distribution of books and magazines; publication 
of books, newspapers and magazines; promotion of 
diamonds; promotion of the town of Antwerp; 
organization of exhibitions of diamonds, for 
advertising and/or commercial purposes; 
organization of exhibitions in connection with the 
town of Antwerp, for advertising and/or commercial 
purposes; business management; business 
administration; administrative services; employment 
and consultancy agencies for matters relating to 
personnel and personnel matters; placement of 
temporary personnel; compiling of statistics; 
accounting; holding auctions and public sales; 
commercial information; shop-window dressing; all 
included in class 35.

שירותי תיווך למיקום פרסומות ופרסום; הפצה של חומר
פרסומי, פרסומות וחומר קידומי; תיווך עבור שיבוץ פרסומות
באינטרנט; מידע עסקי; חקר שוק, מחקר וניתוח; ייעוץ ארגוני
ועסקי; שחזור מסמכים דרך טכנולוגית רשת תקשורת רחק;
עיבוד נתונים מסחריים עבור מאגרי נתונים, עבור ייעוץ דרך
האינטרנט; שירותי אדמיניסטרציה בנוגע להכנת חוזי זכיינות
בקשר לשירותים הנזכרים כאן וחינוך, לימוד, הוראות וקורסים
אודות יהלומים; אירגון של אירועים אודות יהלומים, למטרות
חינוך; אירגון של אירועים בקשר עם אנטוורפן למטרות חינוך;
ספריות להשאלה והפצה של ספרים וכתבי עת; פרסום של

ספרים, עיתונים וכתבי עת; קידום של יהלומים; קידום של העיר
אנטוורפן; ארגון של תערוכות יהלומים, למטרות פרסום ו/או
מסחר; ארגון של תערוכות בקשר לעיר של אנטוורפן, למטרות
פרסום ו/או מסחר; ניהול עסקי; אדמיניסטרציה עסקית; שירותי

אדמיניסטרציה; סוכנויות לתעסוקה וייעוץ בנוגע לעניינים
הקשורים לעובדים וענייני עובדים; מיקום עובדים זמניים;
ההדרת סטטיסטיקות; חשבונאות; עריכת מכירות פומביות

ומכירות ציבוריות; מידע מסחרי; עיצוב חלונות ראווה; 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 ANTWERP, WORLD, 
DIAMOND, CENTRE separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ANTWERP, WORLD, DIAMOND, CENTRE בנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208444 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 16831/08/2009



Owners

Name: Antwerp World Diamond Centre

Address: Hoveniersstraat 22  , Antwerpen, Belgium

Identification No.: 67726

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"א אלול תשס"ט - 16931/08/2009



Education, teaching, instructions and courses on 
diamonds; organization of events on diamonds, for 
educational purposes; organization of events in 
connection with Antwerp for educational purposes; 
lending libraries and distribution of books and 
magazines; publication of books, newspapers and 
magazines; all included in class 41.

חינוך, לימוד, הוראות וקורסים אודות יהלומים; אירגון של
אירועים אודות יהלומים, למטרות חינוך; אירגון של אירועים
בקשר עם אנטוורפן למטרות חינוך; ספריות להשאלה והפצה
של ספרים וכתבי עת; פרסום של ספרים, עיתונים וכתבי עת;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Antwerp World Diamond Centre

Address: Hoveniersstraat 22  , Antwerpen, Belgium

Identification No.: 67726

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 ANTWERP, WORLD, 
DIAMOND, CENTRE separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ANTWERP, WORLD, DIAMOND, CENTRE בנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208445 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 17031/08/2009



Canada , 23/01/2008 קנדה , 23/01/2008

Priority Date דין קדימה

Lubricants and water repellents for sliding surfaces of 
furniture, doors, windows and household articles; all 
included in class 4.

חומרי סיכה ומי דחייה למשטחי החלקה של ריהוט, דלתות,
חלונות ופרטי משק בית; הנכללים כולם לסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jig-A-World Inc./Jig-A-Monde Inc.

Address: 1100, rue Conde  , Montreal, Quebec, 323, 
Canada

Identification No.: 67728

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 WORLD separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208447 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 17131/08/2009



Canada , 23/01/2008 קנדה , 23/01/2008

Priority Date דין קדימה

Drywall compounds for repairing or filling holes, 
dents, cracks and crevices in walls, floors and 
ceilings; all included in class 19.

תרכובות חומר בניין לתיקון או מילוי חורים, שקעים, סדקים
ובקעים בקירות, רצפות ותקרות; הנכללים כולם לסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jig-A-World Inc./Jig-A-Monde Inc.

Address: 1100, rue Conde  , Montreal, Quebec, 323, 
Canada

Identification No.: 67728

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 WORLD separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208448 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 17231/08/2009



Canada , 23/01/2008 קנדה , 23/01/2008

Priority Date דין קדימה

Operation of a business dealing in the sale of 
lubricants and water repellents, drywall compounds 
for repairing or filling holes, dents, cracks and 
crevices in walls, floors and ceilings, and other retail 
products; all included in class 35.

תפעול של התנהלות עסקית במכירות של חומרי סיכה ומי
דחייה, תרכובות חומר בניין לתיקון או מילוי חורים, שקעים,
סדקים ובקעים בקירות, רצפות ותקרות, ומוצרים קמעונות

אחרים; הנכללים כולם לסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jig-A-World Inc./Jig-A-Monde Inc.

Address: 1100, rue Conde  , Montreal, Quebec, 323, 
Canada

Identification No.: 67728

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.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208449 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 17331/08/2009



Services of lodging and country accomodation. שירותי לינה וארוח כפרי.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rinat Bar שם: רינת בר

Address: כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 56610157מספר זיהוי: 56610157

Name: Nir Bar שם: ניר בר

Address: כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 55046957מספר זיהוי: 55046957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yariv Kedem, Adv.

Address: Silver House 7 Abba Hilel Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: יריב קדם, עו"ד

כתובת : בית סילבר אבא הלל 7, רמת גן, 52522, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

אחוזת נאות בר

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208480 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 17431/08/2009



Diagnostic veterinary imaging consultation, 
instruction and interpretation of Ultrasound, 
Radiography and computered Tomography tests; all 
included in class 44.

יעוץ, הדרכה ביצוע ופענוח של בדיקות וטרינריות מסוג אולטרא
-סאונד, צילומי רנטגן וטומוגרפיה ממוחשת (CT); הכל נכלל

בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Dr.Arnon kusnir שם: ד"ר ארנון קושניר

Address: כתובת : הרצליה, ת.ד.36, 46100, ישראל

Identification No.: 51860450מספר זיהוי: 51860450

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים נייד,
ULTRASOUND בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208482 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 17531/08/2009



France , 03/09/2007 צרפת , 03/09/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical and veterinary products: hygienic 
products for medical use; vaccines; medical plasters; 
disinfectants; all these goods intended to be used for 
the prevention and treatment of malaria; all included 
in class 5.

מוצרים רוקחיים ווטרינריים; מוצרים היגייניים לשימוש רפואי;
תרכיבי חיסון, פלסטרים רפואיות; מחטאים; כל הטובין לעיל
מיועדים לשימוש עבור מניעה וטיפול של במלריה; הנכללים

כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: sanofi-aventis

Address: 174, avenue de France  , Paris, France

Identification No.: 45071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 MALARIA separately, but 
in the combination of the mark.

MALARIA 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

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208496 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 17631/08/2009



Hair care preparations, shampoos, hair  conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, 
hair oils, hair gels, hair wax, hair styling cremes, hair 
color preparations;  essential oils; cosmetics; all 
included in Class 3.

תכשירי טיפוח שיער, שמפואים, מרככי שיער, מוסים, תרסיסי
שיער, תרסיסי ייבוש שיער, תרחיצי שיער, שמני שיער, ג'לים
לשיער, שעוות שיער, קרמים לעיצוב שיער, תכשירי צביעה
לשיער; שמנים אתריים; תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation)

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 9326

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

FULL SPLENDOR

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208499 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 17731/08/2009



Hair care preparations, shampoos, hair  conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, 
hair oils, hair gels, hair wax, hair styling cremes, hair 
color preparations;  essential oils; cosmetics; all 
included in Class 3.

תכשירי טיפוח שיער, שמפואים, מרככי שיער, מוסים, תרסיסי
שיער, תרסיסי ייבוש שיער, תרחיצי שיער, שמני שיער, ג'לים
לשיער, שעוות שיער, קרמים לעיצוב שיער, תכשירי צביעה
לשיער; שמנים אתריים; תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation)

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 9326

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 LIFT separately, but in the 
combination of the mark.

LIFT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בבמילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LAVISH LIFT

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208500 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 17831/08/2009



Hair care preparations, shampoos, hair  conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, 
hair oils, hair gels, hair wax, hair styling cremes, hair 
color preparations;  essential oils; cosmetics; all 
included in Class 3.

תכשירי טיפוח שיער, שמפואים, מרככי שיער, מוסים, תרסיסי
שיער, תרסיסי ייבוש שיער, תרחיצי שיער, שמני שיער, ג'לים
לשיער, שעוות שיער, קרמים לעיצוב שיער, תכשירי צביעה
לשיער; שמנים אתריים; תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation)

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 9326

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 BODY separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BOUNTIFUL BODY

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208501 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 17931/08/2009



Hair care preparations, shampoos, hair  conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, 
hair oils, hair gels, hair wax, hair styling cremes, hair 
color preparations;  essential oils; cosmetics; all 
included in Class 3.

תכשירי טיפוח שיער, שמפואים, מרככי שיער, מוסים, תרסיסי
שיער, תרסיסי ייבוש שיער, תרחיצי שיער, שמני שיער, ג'לים
לשיער, שעוות שיער, קרמים לעיצוב שיער, תכשירי צביעה
לשיער; שמנים אתריים; תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation)

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 9326

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

ALL-OUT HOLD

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208502 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 18031/08/2009



Hair care preparations, shampoos, hair  conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, 
hair oils, hair gels, hair wax, hair styling cremes, hair 
color preparations;  essential oils; cosmetics; all 
included in Class 3.

תכשירי טיפוח שיער, שמפואים, מרככי שיער, מוסים, תרסיסי
שיער, תרסיסי ייבוש שיער, תרחיצי שיער, שמני שיער, ג'לים
לשיער, שעוות שיער, קרמים לעיצוב שיער, תכשירי צביעה
לשיער; שמנים אתריים; תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation)

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 9326

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

JOHN FRIEDA

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208503 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 18131/08/2009



Hair care preparations, shampoos, hair  conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, 
hair oils, hair gels, hair wax, hair styling cremes, hair 
color preparations;  essential oils; cosmetics; all 
included in Class 3.

תכשירי טיפוח שיער, שמפואים, מרככי שיער, מוסים, תרסיסי
שיער, תרסיסי ייבוש שיער, תרחיצי שיער, שמני שיער, ג'לים
לשיער, שעוות שיער, קרמים לעיצוב שיער, תכשירי צביעה
לשיער; שמנים אתריים; תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation)

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 9326

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 LUSTROUS, TOUCH 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LUSTROUS TOUCH

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208504 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 18231/08/2009



Education and providing of training; all included in 
class 41.

חינוך ומתן הדרכה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208543 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 18331/08/2009



Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
dentifrices; preparations for caring, cleaning, tinting, 
dyeing, bleaching, fixing and permanent waving of 
hair; all included in class 3.

סבונים; פרפומריה, שמנים אתרים, תמרוקים, משחות שיניים;
תכשירים לטיפוח, ניקוי, גוונים, צביעות, הלבנות, תיקונים

ופרמננט לסלסול שיער; 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208546 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 18431/08/2009



Canada , 21/08/2007 קנדה , 21/08/2007

Priority Date דין קדימה

All natural bioactive coating for harvest commodities 
to extend the shelf-life of agricultural products for use 
in retail and industrial markets and for use as 
biological control of postharvest diseases in 
agriculture for use in retail and industrial markets, all 
included in Class 1.

כל ציפוי בעל השפעה על אורגניזם חי לקצירת מצרכים
להארכת חיי המדף של מוצרים חקלאיים לשימוש בשווקים
קמעונאים ותעשייתיים ולשימוש כשליטה בעלת השפעה על
אורגניזם חי על מחלות שלאחר הקציר בחקלאות, לשימוש

בשווקים קמעונאים ותעשייתיים; הכל נכלל בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Neova Technologies Inc.

Address: Abbotsford, Canada

Identification No.: 67772

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

INOVACURE

Application Date 20/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208554 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 18531/08/2009



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 תקשורת
רחק; מידע לגבי 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 COMMUNICATION 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

T-Communication

Application Date 20/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208557 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 18631/08/2009



Flour and preparations made from cereals; cakes; 
bread; bakeries; pastry; biscuits; croissants; pates; 
swiss rolls; confectionery; all included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים; עוגות; לחם; מאפים; דברי
מאפה; ביסקוויטים; קרואסונים; פשטידות; עוגות גלילה; דברי

מתיקה; כולם נכלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E.

Address: Giza, Egypt

Identification No.: 67775

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 MOLTO, CAKE 
separately, but in the combination of the mark.

,MOLTO  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CAKE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208597 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 18731/08/2009



Egypt , 17/08/2007 מצרים , 17/08/2007

Priority Date דין קדימה

Flour and preparations made from cereals; cakes; 
bread; bakeries; pastry; biscuits; croissants; pates; 
swiss rolls; confectionery; all included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים; עוגות; לחם; מאפים; דברי
מאפה; ביסקויטים; קרואסונים; פשטידות; עוגות גלילה; דברי

מתיקה; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E.

Address: Giza, Egypt

Identification No.: 67775

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 MOLTO, SWISS ROLL 
separately, but in the combination of the mark.

,MOLTO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SWISS ROLL בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208598 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 18831/08/2009



Flour and preparations made from cereals; cakes; 
bread; bakeries; pastry; biscuits; croissants; pates; 
swiss rolls; confectionery; all included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים; עוגות; לחם; מאפים; דברי
מאפה; ביסקויטים; קרואסונים; פשטידות; עוגות גלילה; דברי

מתיקה; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E.

Address: Giza, Egypt

Identification No.: 67775

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 CROISSANT, MOLTO 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CROISSANT, MOLTO בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208599 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 18931/08/2009



Flour and preparations made from cereals; cakes; 
bread; bakeries; pastry; biscuits; croissants; pates; 
swiss rolls; confectionery; all included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים; עוגות; לחם; מאפים; דברי
מאפה; ביסקויטים; קרואסונים; פשטידות; עוגות גלילה; דברי

מתיקה; כולם כלולים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E.

Address: Giza, Egypt

Identification No.: 67775

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 MOLTO, CAKE BAR 
separately, but in the combination of the mark.

,MOLTO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CAKE BAR בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208600 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 19031/08/2009



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

דברי מתיקה; סוכריות; סוכריות על מקל; סוכריות קרמל; גומי
לעיסה; שוקולד; טבליות מציצה; מרציפן; מקרשות; ממתקי
מנטה; פטיפורים; מקלות שוש; ממתקים; כולם כלולים בסוג

.30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E.

Address: Giza, Egypt

Identification No.: 67775

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. 208602 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 19131/08/2009



Flour and preparations made from cereals; cakes; 
bread; bakeries; pastry; biscuits; croissants; cake 
bars; patés; Swiss rolls; confectionery; all included in 
class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים; עוגות; לחם; מאפים; דברי
מאפה; ביסקוויטים; קרואסונים; פסי עוגה; פשטידות; עוגות

גלילה; דברי מתיקה; כולם נכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E.

Address: Giza, Egypt

Identification No.: 67775

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 MOLTO, MINI and 
CROISSANT separately, but in the combination of 
the mark.

,MOLTO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MINI ו-CROISSANT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208603 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 19231/08/2009



Flour and preparations made from cereals, cakes, 
bread, bakeries, pastry, biscuits and confectionery; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, pepper; 
vinegar, sauces, spices, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; all included in 
class 30.

קמח ותכשירים העשויים מדגנים, עוגיות, לחם, מאפים, דברי
מאפה, ביסקוויטים ודברי מתיקה; דבש, נופת; שמרים; אבקת
אפיה; מלח, פלפל, חומץ, רטבים, תבלינים, קפה, תה, קקאו,
סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; כולם כלולים בסוג

.30

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E.

Address: Giza, Egypt

Identification No.: 67775

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 FOOD INDUSTRIES 
separately, but in the combination of the mark.

FOOD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INDUSTRIES בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208604 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 19331/08/2009



Telecommunication services, namely blocking of 
outgoing calls services; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו שירותי חסימת שיחות יוצאות;
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 : Azrieli Center, Tel Aviv 2, ת.ד.62086, 61620,
Israel

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

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 words קו and נקי separately, but
in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208606 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 19431/08/2009



Telecommunication services, namely blocking of 
outgoing calls services; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו שירותי חסימת שיחות יוצאות;
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

חברה ציבורית

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 words קו and נקי separately, but
in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208607 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 19531/08/2009



Telecommunication services, namely blocking of 
outgoing calls services; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו שירותי חסימת שיחות יוצאות;
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 : Azrieli Center, Tel Aviv 2, ת.ד.62086, 61620,
Israel

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

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 words קו and נקי separately, but
in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208608 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 19631/08/2009



Telecommunication services, namely blocking of 
outgoing calls services; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו שירותי חסימת שיחות יוצאות;
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 : Azrieli Center, Tel Aviv 2, ת.ד.62086, 61620,
Israel

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

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 words קו and נקי separately, but
in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208609 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 19731/08/2009



Telecommunication services, namely blocking of 
outgoing calls services; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו שירותי חסימת שיחות יוצאות;
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 : Azrieli Center, Tel Aviv 2, ת.ד.62086, 61620,
Israel

Identification No.: 520031931מספר זיהוי: 520031931

חברה ציבורית

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 words קו and נקי separately, but
in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

קו ונקי

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208610 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 19831/08/2009



Paints; coating composition; varnishes; lacquers; 
dyestuffs; colorants; pigments; printing ink; mordants; 
thermochromic color changeable inks; fixatives; raw 
natural resins; metals in  foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; paints for 
arts; artists' colors; oil colors; water colors; acrylic 
colors; synthetic resin colors; printing colors; oil 
printing colors or water-soluble printing colors for 
engraving; colors for woodblock printing; poster  
colors; powder colors; all goods included in class 2.

צבעים; תרכובת שכבה; ציפוי; לקות; חומר צביעה; צבען;
פיגמנטים; דיו הדפסה; מורדנו; דיו צבע ת'רמוכרומיק משתנה;
חומר קיבוע; שרף גולמי נייטרלי; מתכות בצורת רדיד ואבקה
עבור צבעים, דקורטורים, מדפיסים ואומנים; צבעים עבור

אמנים; גווני אומנים; צבעי שמן; צבעי מים; צבעים אקריליים;
צבעי שרף סינתטיים; צבעי הדפסה; צבעי הדפסת שמן או צבעי
הדפסת מסיסי מים עבור חריטה; צבעים עבור הדפסת תפס

עץ; צבעי מודעה; צבעי אבקה;  הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

Address: Osaka-Shi, Osaka-Fu, Japan

Identification No.: 10822

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 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208611 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 19931/08/2009



Paper and cardboards, writing papers, drawing 
papers for drawing pictures, wrapping papers, craft 
papers, colored card boards, duplicating papers, 
stationery, albums, binders, files, folders, folders for 
papers, envelops, writing pads, notebooks, paper 
sheets, scrap books, stencils (stationery), 
pocketbooks, sketch books, document files, writing or 
drawing books, copying papers, writing instruments, 
sign pen, ballpoint pens, roller pens, brush pens, 
marking pens, pencils, mechanical pencils, colored 
pencils, pens, writing brushes, felt tip markers, white 
board markers, highlighters, paint markers, plastic 
nib pens, inks, adhesive tapes for stationery or 
household, stamps, inking pads, paper clips, ball for 
ball point pens, erasers, Indian inks, marking chalk, 
markers for office or industrial purpose, paper knives, 
nibs, paper knives, pen clips, pencil leads, correcting 
fluids (office requisites), correcting pens, white 
boards, pen cases, school supplies (stationery), pen 
caps, rulers, pencil sharpeners, stapling presses 
(office requisites), staples for offices, artists 
materials; crayons; plastic crayons; pastels; charcoal 
pencils; oil pastels; paint boxes; palettes for painters; 
artist's water color saucers; painters; paint brushes; 
articles for painting; artist's crayons; artist's materials; 
paint boxes; paint brushes; painters' brushes; 
drawing chalks; papier mashe (paper cray); adhesive 
materials (stationery), articles for painting; color inks; 
copying inks; color paints in stick form; inking pads; 
stamp pads; rulers; articles of stationery; printed 
matters; magazines; book binding; photograph; 
instructional and teaching materials (except 
apparatus); playing card; all goods included in class 
16.

נייר וקרטונים, ניירות כתיבה, ניירות ציור עבור ציור תמונות,
ניירות עטיפה, ניירות עבודת אמן, לוחות קרטון צבעוניים,
שיכפול ניירות, ניירות כתיבה, אלבומים, כורכנים, תיקים,
תיקיות עבור ניירות, מעטפות, פנקסי כתיבה, מחברות, דפי
נייר, גזרי פנקסים, שיכפולים [כלי כתיבה], פנקסים, פנקסי

רישום,  תיקי מסמכים, פנקסי כתיבה או ציור, ניירות העתקה,
מכשירי כתיבה, עט חתימה, עטים כדוריים, עטים גלגליים, עטי

מכחול, עטי סימון, עפרונות, עפרונות מיכניים, עפרונות
צבעוניים, עטים, מברשות כתיבה, סמני קצה לבד, סמני לוח
לבן, מדגשים, סמני צבע, עטי ציפורן מפלסטיק, דיו, סרטי

הדבקה עבור מכשירי כתיבה או משק הבית, חותמות, רפידות
דיו, מהדקי נייר, כדורים עבור חוד עט כדורי, מחקים, דיו
אינדיאני, סמני גיר, סמנים עבור מטרות משרדיות או

תעשייתיות, סכיני נייר, חודים, סכיני נייר, מהדקי עט, מכסי
עיפרון, נוזל תיקון [נחיצות משרדית], עטי תיקון, לוחות לבנים,
אריזות עט, אספקה לבית ספר [מכשירי משרד], מכסי עט,

סרגלים, מחדדי עיפרון, מהדקי סיכות [נחיצות משרדית], סיכות
הידוק עבור משרדים; חומרי אמן; עפרונות; עפרונות פלסטיק;
עפרונות צבעוניים; עפרונות פחם; עפרונות שמן צבעוניים;
קופסאות צבע, לוחות צבע עבור ציירים; צלוחיות  צבעי מים
לאמן; צבעים; מברשות צבע; פריטים עבור ציור; עפרונות

לצייר; חומרים לצייר; קופסאות צבע; מברשות צבע; מברשות
לציירים; גירי ציור; פאפייר מאשה (נייר צבעוני); חומר הדבקה
(מכשירי כתיבה), פריטים עבור ציור; צבעי דיו, דיו העתקה;
צבעי צבע בצורת מקל; רפידות דיו; רפידות חותמת; סרגלים;
פריטים עבור מכשירי כתיבה; חומרי צביעה; כתבי עת; כריכת
ספר; צילום; חומר חינוך ולימוד (מלבד מתקן); כרטיס משחק;

כל הסחורות נכללות בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

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 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208612 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 20031/08/2009



Owners

Name: SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

Address: Osaka-Shi, Osaka-Fu, Japan

Identification No.: 10822

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

י"א אלול תשס"ט - 20131/08/2009



Providing of training; sporting and cultural activities; 
all included in class 41.

הענקת אימוני כושר, פעילויות ספורט ותרבות; כולם נכללים
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Almog Yam (E.B) Consulting & Projects 
Management Ltd.

שם: אלמוג ים (י.ב) יעוץ וניהול פרוייקטים בע"מ

Address: Elrod Center 45 Hamelaacha, Industrial Zone, 
Netanya, Israel

כתובת : מרכז אלרוד רחוב המלאכה 45, אזור תעשיה פולג,
נתניה, 42505, ישראל

Identification No.: 513887950מספר זיהוי: 513887950

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

VIM

וים

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208613 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 20231/08/2009



Providing of training; sporting and cultural activities; 
all included in class 41.

הענקת אימוני כושר, פעילויות ספורט ותרבות; כולם נכללים
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Almog Yam (E.B) Consulting & Projects 
Management Ltd.

שם: אלמוג ים (י.ב) יעוץ וניהול פרוייקטים בע"מ

Address: Elrod Center 45 Hamelaacha, Industrial Zone, 
Netanya, Israel

כתובת : מרכז אלרוד רחוב המלאכה 45, אזור תעשיה פולג,
נתניה, 42505, ישראל

Identification No.: 513887950מספר זיהוי: 513887950

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה קלאב'ס
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VIM CLUBS

וים קלאב'ס

Application Date 12/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208614 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 20331/08/2009



Pastries; Crackers; Biscuits; Cookies; Bread 
Subtitutes; all included under class 30.

דברי מאפה, קרקרים, ביסקוויטים, עוגיות, תחליפי לחם; כולם
נכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208625 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 20431/08/2009



Soaps, essential oils, cosmetics; perfumery, perfume, 
colognes and toilet waters; all included in class 3.

סבונים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה; תמרוקיה
ובשמים, בושם, או-דה קולון ואו-דה טואלט; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Moises Franco

Address: 20877 N.E 32 Avenue  , Aventura, Florida, 
33180, U.S.A.

Identification No.: 67785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VITTORIUM

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208634 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 20531/08/2009



Eyewear and eyeglasses; sunglasses; frames for 
glasses; all included in class 9.

מוצרי ראיה ומשקפיים; משקפי שמש; מסגרות למשקפיים;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Moises Franco

Address: 20877 N.E 32 Avenue  , Aventura, Florida, 
33180, U.S.A.

Identification No.: 67785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VITTORIUM

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208635 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 20631/08/2009



Printed matter; stationery; office requisites (except 
furniture); pens, ballpoint and ink pens; pen and 
pencil cases and boxes; pen ink refills; pencils; all 
included in class 16.

דברי דפוס; מכשירי כתיבה; ציוד משרדי (למעט ריהוט); עטים,
עטים כדוריים ועטי דיו, קלמרים עבור עטים ועפרונות; מילויים

עבור עטי דיו; עפרונות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Moises Franco

Address: 20877 N.E 32 Avenue  , Aventura, Florida, 
33180, U.S.A.

Identification No.: 67785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VITTORIUM

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208637 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 20731/08/2009



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 תקשורת
רחק; מידע לגבי 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 PORTAL separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

T-Portal

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208654 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 20831/08/2009



U.S.A. , 22/08/2007 ארה"ב , 22/08/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical products and preparations for 
treating exposure to pathogens; sanitary preparations 
for medical use; chemical preparations for sanitary 
use; medical dressings; all purpose disinfectants; 
fungicides; and biocides, excluding oral hygiene 
products; all  included in class 5.

חומרים ותכשירים רוקחיים לטיפול בחשיפה לגורמי מחלות;
תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; תכשירים כימיים לשימוש
סניטרי; חומרי חבישה רפואיים; מחטאים רב תכליתיים; קוטלי
פטריות; וקוטלי אורגניזמים חיים, מלבד מוצרי היגיינת הפה;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Union Spring Pharmaceuticals, LLC

Address: 9990 Old Union Road  , Union, Kentucky, 
41091, U.S.A.

Identification No.: 67792

(Kentucky Limited Liability Company)

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

MYCLYNS

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208657 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 20931/08/2009



Veterinary preparations and substances; all included 
in class 5.

תכשירים וחומרים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth

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

Identification No.: 89

(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

FLUVAC

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208658 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 21031/08/2009



Fragrances for personal use, non-medicated skin 
care preparations and cosmetics; all included in class 
3.

ניחוחות לשימוש אישי, תכשירים ותמרוקים לטיפוח העור
שאינם תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mountain Valley Springs India. Private Ltd.

Address: N- 126, Panchsheet Park  , New Delhi, 110017, 
India

Identification No.: 67794

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 ESSENTIALS separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FOREST ESSENTIALS

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208665 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 21131/08/2009



Peanut butter; all included in class 30. חמאת בוטנים; הנכללת כולה בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Conopco, Inc.

Address: Englewood cliffs, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 67795

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 colors appearing in the mark are: red, white, 
yellow and blue.

הצבעים הנראים בסימן הם: אדום, לבן, צהוב  וכחול.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חמאת
בוטנים 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 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208667 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 21231/08/2009



U.S.A. , 16/08/2007 ארה"ב , 16/08/2007

Priority Date דין קדימה

Electronic system, namely hardware and software for 
transcoding and transmultiplexing of digital audio, 
video and asset metadata; all included in class 9.

מערכת אלקטרונית, דהיינו, תוכנה וחמרה להעברת קבצים
מקודדים והמרת הקבצים המקודדים לשמע, וידאו ותקן למידע;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Harmonic, Inc.

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

Identification No.: 67809

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MEDIAPRISM

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208722 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 21331/08/2009



Services of supplying food and beverages, restaurant 
and bar, services relaing to catering restaurants 
specializing in meat and chicken products; all 
included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה, שירותי מסעדות ודוכני אוכל,
שירותי מסעדנות וקייטרינג בתחום הבשרים והעופות; הנכללים

כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NIC. GOLD ENTREPRENEURSHIP LTD. שם: ניכ. גולד יזמות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 514095983מספר זיהוי: 514095983

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cohen, Wilchek, Kimhi & Co., Adv.

Address: 42 Agrippas St.  , Jerusalem, 94301, Israel

שם: כהן, וילצ'יק, קמחי ושות', עו"ד

כתובת : רח' אגריפס 42  , ירושלים, 94301, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words CHICKEN and צ'יקן
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים צ'יקן ו
-CHICKEN בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CHICKEN CORNER

צ'יקן קורנר

Application Date 14/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208741 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 21431/08/2009



Brassieres; corsets; singlets; petticoats; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; 
bathing suits; gloves; cardigans; jersey; neckties; 
neckerchiefs; scarves; sweaters; socks; stockings; 
tights; trousers; leggings; skirts; jackets; jerkins; 
shirts; vests; waistcoats; jumpers; track suits; 
blouses; jeans; panties; pants; bermuda shorts; T-
shirts; sweat-shirts; suits and dresses; overcoats; 
coats; anoraks; raincoats; belts; suspenders; shoes; 
boots; slippers; hats; caps; all goods included in 
class 25.

חזיות; מחוכים; סינגלטס; תחתוניות; כותנות לילה; פיג'מות;
חלוקי בית; אפידות; חלוקי רחצה; בגדי ים; כפפות; קרדיגנים;
אפודת צמר; עניבות; ממחטות לצוואר; צעיפים; סוודרים;

גרביים; גרביונים; מכנסיים צמודים; מכנסיים; חותלות; חצאיות;
ג'קטים; מותניות; חולצות לגברים; ג'ינס; תחתונים; מכנסיים;
מכנסי ברמודה; טי-שרט; מיזעים; חליפות ושמלות; מעילים

עליונים; מעילים; מעיל עם ברדט; מעילי גשם; חגורות ביריות;
נעליים; הגפיים; נעלי בית; כובעים; כיפות; כל הסחורות נכללות

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SPORTSWEAR COMPANY-S.P.A. (in short 
SPW S.P.A.)

Address: Bologna, Italy

Identification No.: 41123

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

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208752 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 21531/08/2009



Brassieres; corsets; singlets; petticoats; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; 
bathing suits; gloves; cardigans; jersey; neckties; 
neckerchiefs; scarves; sweaters; socks; stockings; 
tights; trousers; leggings; skirts; jackets; jerkins; 
shirts; vests; waistcoats; jumpers; track suits; 
blouses; jeans; panties; pants; bermuda shorts; T-
shirts; sweat-shirts; suits and dresses; overcoats; 
coats; anoraks; raincoats; belts; suspenders; shoes; 
boots; slippers; hats; caps; all goods included in 
class 25.

חזיות; מחוכים; סינגלטס; תחתוניות; כותנות לילה; פיג'מות;
חלוקי בית; אפידות; חלוקי רחצה; בגדי ים; כפפות; קרדיגנים;
אפודת צמהר; עניבות; ממחטות לצוואר; צעיפים; סוודרים;

גרביים; גרביונים; מכנסיים צמודים; מכנסיים; חותלות; חצאיות;
ג'קטים; מותניות; חולצות לגברים; ג'ינס; תחתונים; מכנסיים;
מכנסי ברמודה; טי-שרט; מיזעים; חליפות ושמלות; מעילים

עליונים; מעילים; מעיל עם ברדט; מעילי גשם; חגורות ביריות;
נעליים; הגפיים; נעלי בית; כובעים; כיפות; כל הסחורות נכללות

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SPORTSWEAR COMPANY-S.P.A. (in short 
SPW S.P.A.)

Address: Bologna, Italy

Identification No.: 41123

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208755 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 21631/08/2009



Mobile phones; smart phones; electronic game 
software for mobile phone; Downloadable ring tones, 
graphics and music via a global computer network 
and wireless devices; headsets; microphones; 
electric battery chargers; electric rechargeable 
batteries; computers; printers for computers; 
monitors for computers; Personal Digital Assistants; 
semiconductors; television sets; camcorders; optical 
cables; telephones; Digital video recorders; DVD 
players; MP3 players; Computer network hubs, 
switches and routers; included in class 9.

טלפונים ניידים; טלפונים חכמים; תוכנת משחק אלקטרוני
לטלפון נייד; רינג טונים, גרפיקה ומוזיקה הניתנים להורדה

באמצעות רשת מחשב גלובלית ומכשירים אלחוטיים; אוזניות;
מיקרופונים; מטעני סוללות חשמליות; סוללות חשמליות

נטענות; מחשבים; מדפסות למחשבים; מוניטורים למחשבים;
עזרים דיגיטליים אישיים; מוליכים למחצה; מערכות טלוויזיה;
מצלמות וידאו; קבלים אופטיים; טלפונים; מכשירי הקלטת וידאו
דיגיטלים; נגני DVD, נגני MP3; מוקדי רשתות מחשב; מתגים

ונתבים; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: Yeongtong-gu  , Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea

Identification No.: 18992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, 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 DUOS separately, but in 
the combination of the mark.

DUOS 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

SAMSUNG DUOS

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208783 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 21731/08/2009



Medical apparatus and instruments, namely test kits 
for medical laboratory use for cardiac and vascular 
prognostic, therapeutic, and diagnostic testing; all 
included in class 10.

מתקן רפואי ומכשורים, שהם ערכות בדיקה לשימוש מעבדה
רפואית לבדיקה פרוגנוסטית, טיפולית ואבחונית של לב וכלי

דם; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CardioDx, Inc.

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

Identification No.: 67827

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

CARDIODX

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208788 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 21831/08/2009



U.S.A. , 15/11/2007 ארה"ב , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Computer software for diagnostic, prognostic, and 
therapeutic testing; all included in class 9.

תוכנת מחשב לבדיקה אבחונית, פרוגנוסטית וטיפולית;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CardioDx, Inc.

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

Identification No.: 67827

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208790 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 21931/08/2009



U.S.A. , 15/11/2007 ארה"ב , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Medical apparatus and instruments for cardiac and 
vascular prognostic, therapeutic, and diagnostic 
testing; diagnostic tests or test kits for medical 
laboratory use, namely, for use in analysis of gene 
expression, genetics, single nucleotide 
polymorphism, haplotypes, proteins, and other 
analytes in biological samples, for the diagnosis of 
diseases, for the monitoring and prediction of disease 
incidence and progression, and for determining drug 
responses; chemicals and biological materials both 
as spatially defined arrays and solutions or reagents 
for medical laboratory use in diagnosing, monitoring, 
and predicting diseases and for measuring or 
predicting response to therapy of cardiac and 
vascular diseases; all included in class 10.

מתקן רפואי ומכשירים לבדיקה פרוגנוסטית, טיפולית ואבחונית
של הלב וכלי הדם; בדיקה או ערכת בדיקה אבחונית לשימוש
מעבדה רפואית, שהם, לשימוש בניתוח התבטאות גן, גנטיקה,

פולימורפיזם של נוקלאוטיד בודד, הפלוטיפים, חלבונים
ואנליטים אחרים בדגימות ביולוגיות, לאבחון של מחלות,
לבקרה וחיזוי של התרחשות והתפתחות מחלה, ולקביעת

תגובות לתרופות; חומרים כימיים וביולוגיים שניהם במערכים
מוגדרים באופן מרחבי ותמיסות או מגיבים לשימוש מעבדה
רפואית בדיאגנוזה, בקרה וחיזוי מחלות ולמדידה או חיזוי

תגובה לטיפול של מחלות לב וכלי דם; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CardioDx, Inc.

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

Identification No.: 67827

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208791 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 22031/08/2009



Italy , 03/09/2007 איטליה , 03/09/2007

Priority Date דין קדימה

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

תכשירים מלבינים וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; ניקוי,
הברקה, צחצוח ותכשירים ממרטים; סבונים; בישום, שמני יסוד,
קוסמטיקה, תרחיצי שיער; משחות שיניים , כולם כלולים בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Address: Sant'Agata Bolognese (BO), Italy

Identification No.: 64898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208797 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 22131/08/2009



Italy , 03/09/2007 איטליה , 03/09/2007

Priority Date דין קדימה

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

כלי עבודת יד ומכשירים (מופעלים ביד), סכו"ם, נשק חגור,
סכיני גילוח, הכל כלול בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Address: Sant'Agata Bolognese (BO), Italy

Identification No.: 64898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208798 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 22231/08/2009



Italy , 03/09/2007 איטליה , 03/09/2007

Priority Date דין קדימה

Radios, disc players, mp3 players, navigation 
systems, magnetic data carriers, computers, 
telephones, cell phones, fire-extinguishing apparatus 
for the use in cars; all included in class 9.

רדיו, נגני דיסק, נגני אם-פי 3, מערכות ניווט, מעבירי מידע
מגנטיים, מחשבים, טלפונים, טלפונים ניידים, מטף לכיבוי

שריפות לשימוש במכוניות; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Address: Sant'Agata Bolognese (BO), Italy

Identification No.: 64898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208799 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 22331/08/2009



Italy , 03/09/2007 איטליה , 03/09/2007

Priority Date דין קדימה

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes;   printed   
matter;   bookbinding   material;   photographs;   
stationery; adhesives  for stationery or household  
purposes;   artists'  materials;   paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching  material  (except 
apparatus);  plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks, all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה ולא כלולים בסיווגים
אחרים; דברי דפוס; חומרי כריכת ספרים; תצלומים; מכשירי
כתיבה; דבק לנייר מכתבים או מטרות אחזקת בית; חומרי
אומנות; מכחולי ציור; מכונות כתיבה וצורכי משרד (למעט

ריהוט); חומרי לימוד והדרכה (למעט מערכות); חומרי פלסטיק
לאריזה (לא כלול בסיווגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות, הכל

כלול בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Address: Sant'Agata Bolognese (BO), Italy

Identification No.: 64898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208801 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 22431/08/2009



Italy , 03/09/2007 איטליה , 03/09/2007

Priority Date דין קדימה

Leather and imitations of leather; wallets, handbags, 
purses, knapsacks, notebook carry cases; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; all included in class 18.

עור וחיקוי עור; ארנקים, תיקי יד, ארנקים למטבעות, תרמילי
גב, תיקי נשיאה למחברות; עורות מופשטים מחיות, עורות חיה;
מזוודות ותיקי נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים,

רתמות ואוכפים; הכל כלול בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Address: Sant'Agata Bolognese (BO), Italy

Identification No.: 64898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208802 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 22531/08/2009



Italy , 03/09/2007 איטליה , 03/09/2007

Priority Date דין קדימה

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.

כלי בית או מטבח ומיכלים; מסרקים וספוגים; מברשות (מלבד
מברשות צבע); חומרים להכנת הברשה; פריטים לצורכי ניקוי;
צמר פלדה; זכוכית לא מעובדת או חצי מעובדת (מלבד זכוכית
המשמשת לבניינים); כלי זכוכית, פורצלן וכלי חרס לא כלולים

בסוגים אחרים; הכל כלול בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Address: Sant'Agata Bolognese (BO), Italy

Identification No.: 64898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208803 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 22631/08/2009



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
glabellar lines, facial wrinkles, asymmetries and 
defects and conditions of the human skin; included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בקווי מצח, בקמטי פנים, באסימטריות
ופגמים ומחלות של עור אדם; 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 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

JUVEDERM FORMA

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208805 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 22731/08/2009



Italy , 03/09/2007 איטליה , 03/09/2007

Priority Date דין קדימה

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees, all included in class 28.

משחקים, ודברי משחק, פריטי התעמלות וספורט לא כלולים
בסוגים אחרים, קישוטים לעצי אשוח, הכל כלול בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Address: Sant'Agata Bolognese (BO), Italy

Identification No.: 64898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208807 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 22831/08/2009



Dermal implants, namely, visco-supplementation 
solutions for filling wrinkles; included in class 10.

שתלים לעור, דהיינו תמיסות מוסיפות צמיגות למילוי קמטים;
הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

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 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

JUVEDERM FORMA

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208808 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 22931/08/2009



Pharmaceutical products administered by injection 
for use in moisturizing skin and reducing wrinkles; 
included in class 5.

מוצרי רוקחות הניתנים בהזרקה לשימוש בלחלוח העור
והפחתת קמטים; 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 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

VOLUMA

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208815 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 23031/08/2009



Cigars, cigarillos,  smokers' articles for cigar 
smokers, cigar cases, cigar boxes, humidors for 
cigars, cigar cutters, cigar tips, ashtrays for cigar 
smokers, lighters for cigars; matches for cigars; 
included in class 34.

סיגרים, סיגריליוס, פריטי מעשן למעשני סיגרים, תיבות
לסיגרים, קופסאות לסיגרים, תיבות לחות לסיגרים, קוצצי
סיגרים, פומיות לסיגרים, מעפרות למעשני סיגרים, מצתים

לסיגרים;גפרורים לסיגרים; הנכללים בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mr. Winston S. Churchill

Address: 4 Belgrave Square  , London, United Kingdom

Identification No.: 67830

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

WINSTON CHURCHILL

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208822 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 23131/08/2009



Therapeutic remedies, namely, preparations for 
hyperactivity and behavioral problems, dermal spray, 
preparations for use in mercury-free dentistry; 
veterinary preparations for the strengthening of bees' 
immune system; all included in class 5.

תכשירי ריפוי, שהם, תכשירים עבור היפר אקטיביות ובעיות
התנהגותיות, תרסיס דרמטולוגי, תכשירים לשימוש ברפואת
שיניים נטולת כספית; תכשירים וטרינריים לחיזוק מערכת

החיסון של הדבורים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Dr. Susan A. Wolff שם: דר' סוזן וולף

Address: Netanya, Israel כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 317884070מספר זיהוי: 317884070

Name: Serena Macbeth

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 68096

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: Kfar Neter, P.O.B 3726, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : כפר נטר, ת.ד.3726, 40593, ישראל

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208826 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 23231/08/2009



Therapeutic remedies, namely, preparations for 
hyperactivity and behavioral problems, dermal spray, 
preparations for use in mercury-free dentistry; 
veterinary preparations for the strengthening of bees' 
immune system; all included in class 5.

תכשירי ריפוי, שהם, תכשירים עבור היפר אקטיביות ובעיות
התנהגותיות, תרסיס דרמטולוגי, תכשירים לשימוש ברפואת
שיניים נטולת כספית; תכשירים וטרינריים לחיזוק מערכת

החיסון של הדבורים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Dr. Susan A. Wolff שם: דר' סוזן וולף

Address: Netanya, Israel כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 317884070מספר זיהוי: 317884070

Name: Serena Macbeth

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 68096

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: Kfar Neter, P.O.B 3726, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : כפר נטר, ת.ד.3726, 40593, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208827 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 23331/08/2009



Prints and publications, namely, leaflets, brochures 
and telephone directories, which include, inter alia, 
directories of  business directories of businesses 
supplying goods/and or services, kindness/charitable 
organizations, non-profit organizations, public 
institutions, and printed classified advertisements; all 
included in class 16.

דברי דפוס ופרסומים דהיינו, עלונים חוברות וספרי טלפונים
הכוללים, בין היתר, מדריכי טלפונים של עסקים המספקים

טובין או/ו שירותים, גמ"חים עמותות ללא מטרות רווח, מוסדות
ציבוריים, ופרסומות מודפסות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 513797506מספר זיהוי: 513797506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Susan E. Lifshitz, Patent Attorney

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

שם: ד"ר סוזן ליפשיץ, עו"פ

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MAFTEACH HA-IR

מפתח העיר

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208834 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 23431/08/2009



Provision of advertising services included in this 
class, including advertisement of businesses, namely 
kindness organizations, charitable organizations, non
-profit organizations, public institutions, classified 
advertisement services, distribution of telephone 
directories including commercial directories to 
residential and commercial addresses, provision of 
written, electronic advertisement and sectorial 
advertisement services; all included in class 35.

אספקת שירותי פרסום הכלולים בסוג זה, הכוללים פרסום
עסקים, דהיינו, גמ"חים, עמותות ללא מטרות רווח, מוסדות
ציבוריים, שירותי פרסומות מודפסות, שירותי הפצת מדריכי

טלפונים הכוללים מדריכים מסחריים לכתובות פרטיות ועסקיות,
מתן שירותי פרסומת כתובה, אלקטרונית וסקטוריאלית;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 513797506מספר זיהוי: 513797506

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Susan E. Lifshitz, Patent Attorney

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

שם: ד"ר סוזן ליפשיץ, עו"פ

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MAFTEACH HA-IR

מפתח העיר

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208835 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 23531/08/2009



France , 03/01/2008 צרפת , 03/01/2008

Priority Date דין קדימה

Cosmetic products; lotions for cosmetic use; milks for 
cosmetic use; creams for cosmetic use; gels for face 
and for body; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה; תרחיצים לשימוש קוסמטי; תחליבים לשימוש
קוסמטי; קרמים לשימוש קוסמטי; ג'לים לפנים ולגוף; הנכללים

וכולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Parfums Givenchy S.A.

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

Identification No.: 62530

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

NOIR-ו LE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
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 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208849 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 23631/08/2009



Perfume products, perfumes, eaux de toilette, eaux 
de cologne; all included in class 3.

מוצרי בישום, בשמים, או דה טואלט, מי קולון; הנכללים כולם
בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Address: Paris, France

Identification No.: 1382

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words LA COLLECTION 
PARTICULIERE, but in the combination of the mark.

LA רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
COLLECTION PARTICULIERE, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DIOR LA COLLECTION 
PARTICULIERE

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208852 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 23731/08/2009



Dietetic food supplements in pill form; all included in 
class 5.

תוספי תזונה דיאטטיים בצורת כמוסות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NAVAH AND YITZHAK TIVONI שם: נאווה ויצחק טבעוני

Address: 33 Remez St.  , Yahud, Israel כתובת : רחוב רמז 33  , יהוד, ישראל

Identification No.: 43357מספר זיהוי: 43357

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Ben-Gal, Adv.

Address: 7 Zabotinskiy St.  , Ramat Gan, 52520, Israel

שם: עמית בן-גל,עו"ד

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 7  , רמת גן, 52520, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CareTiv

קיירטיב

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208860 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 23831/08/2009



Food supplement in the form of pills; included in 
class 5.

תוסף תזונה בצורת כמוסות; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NAVAH AND YITZHAK TIVONI שם: נאווה ויצחק טבעוני

Address: 33 Remez St.  , Yahud, Israel כתובת : רחוב רמז 33  , יהוד, ישראל

Identification No.: 43357מספר זיהוי: 43357

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Ben-Gal, Adv.

Address: 7 Zabotinskiy St.  , Ramat Gan, 52520, Israel

שם: עמית בן-גל,עו"ד

כתובת : רחוב ז'בוטינסקי 7  , רמת גן, 52520, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BeauTiv

ביוטיב

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208861 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 23931/08/2009



U.S.A. , 15/02/2008 ארה"ב , 15/02/2008

Priority Date דין קדימה

Medical apparatus and instruments, namely, 
syringes, syringe holders to facilitate syringe handling 
and injection, injection devices for pharmaceuticals 
and auto injection devices for pharmaceuticals, all 
included in class 10.

מתקנים וכלים רפואיים, בעיקר, מזרקים, מחזיקי מזרק לסיוע
בטיפול במזרק ובהזרקה, התקני הזרקה עבור תרופות והתקני

הזרקה אוטומטית עבור תרופות, כולם כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biogen Idec MA Inc.

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

Identification No.: 9900

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AVONEX PEN

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208878 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 24031/08/2009



Veterinary preparations and substances; all included 
in class 5.

תכשירים וחומרים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth

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

Identification No.: 89

(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 BRONCHI separately, but 
in the combination of the mark.

BRONCHI 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

BRONCHI-SHIELD

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208891 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 24131/08/2009



Veterinary preparations and substances; all included 
in class 5.

תכשירים וחומרים וטרינריים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth

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

Identification No.: 89

(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

NOLVASAN

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208896 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 24231/08/2009



Preparations made from cereals, bread and pastry; 
all included in class 30.

מוצרים העשויים מדגנים, לחם ודברי מאפה; הנכללים כולם
בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lord Sandwich Ltd. שם: לורד סנדוויץ' בע"מ

Address: 15 Hamelacha Street, Holon, P.O.B 1770, Israel כתובת : רחוב המלאכה 15, א.ת. חולון, ת.ד.1770, ישראל

Identification No.: 511535957מספר זיהוי: 511535957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hibel - Waldman, Adv.

Address: 5 Tuval St.  , Tel Aviv, 67897, Israel

שם: היבל - ולדמן, עו"ד

כתובת : רח' תובל 5  , תל אביב, 67897, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word HOT and the phrase TO 
GO, but in the combination of the mark.

HOT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצירוף TO GO, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Hot to go

Application Date 20/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208907 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 24331/08/2009



Preparations made from cereals, bread and pastry; 
all included in class 30.

קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה; הנכללים
כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lord Sandwich Ltd. שם: לורד סנדוויץ' בע"מ

Address: 15 Hamelacha Street, Holon, P.O.B 1770, Israel כתובת : רחוב המלאכה 15, א.ת. חולון, ת.ד.1770, ישראל

Identification No.: 511535957מספר זיהוי: 511535957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hibel - Waldman, Adv.

Address: 5 Tuval St.  , Tel Aviv, 67897, Israel

שם: היבל - ולדמן, עו"ד

כתובת : רח' תובל 5  , תל אביב, 67897, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים סנדוויץ' ו
-SANDWICH, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Lord Sandwich

'לורד סנדוויץ

Application Date 20/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208909 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 24431/08/2009



Providing food and drink; all included in class 43. שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lord Sandwich Ltd. שם: לורד סנדוויץ' בע"מ

Address: 15 Hamelacha Street, Holon, P.O.B 1770, Israel כתובת : רחוב המלאכה 15, א.ת. חולון, ת.ד.1770, ישראל

Identification No.: 511535957מספר זיהוי: 511535957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hibel - Waldman, Adv.

Address: 5 Tuval St.  , Tel Aviv, 67897, Israel

שם: היבל - ולדמן, עו"ד

כתובת : רח' תובל 5  , תל אביב, 67897, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word HOT and the phrase TO 
GO, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Hot to go

Application Date 20/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208910 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 24531/08/2009



Providing food and drink; all included in class 43. שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lord Sandwich Ltd. שם: לורד סנדוויץ' בע"מ

Address: 15 Hamelacha Street, Holon, P.O.B 1770, Israel כתובת : רחוב המלאכה 15, א.ת. חולון, ת.ד.1770, ישראל

Identification No.: 511535957מספר זיהוי: 511535957

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hibel - Waldman, Adv.

Address: 5 Tuval St.  , Tel Aviv, 67897, Israel

שם: היבל - ולדמן, עו"ד

כתובת : רח' תובל 5  , תל אביב, 67897, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים סנדוויץ' ו
-SANDWICH, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Lord Sandwich

'לורד סנדוויץ

Application Date 20/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208912 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 24631/08/2009



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

Ownersבעלים

Name: Ziv Shalom שם: זיו שלום

Address: 1 Motzkin Street  , Tirat Hacarmel, Israel כתובת : רחוב מוצקין 1  , טירת הכרמל, ישראל

Identification No.: 14476212מספר זיהוי: 14476212

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hemo Shay, Adv.

Address: P.O.B 7787  , Yokneam Elit, 20692, Israel

שם: חמו שי, עו"ד

כתובת : ת.ד 7787  , יקנעם עילית, 20692, ישראל

Application Date 20/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208913 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 24731/08/2009



Clothing, footwear and headgear; included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Haim Gabriel שם: חיים גבריאל

Address: 44/7 Tagor Street Ramat Aviv, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב טאגור 44/7 רמת אביב, תל אביב, 69341, ישראל

Identification No.: 57899882מספר זיהוי: 57899882

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

VIC MATIE

Application Date 28/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208935 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 24831/08/2009



Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely valves condensers, 
separators, ventilators, tubes, pipes and conduits 
adapted to allow breath sampling, for monitoring and 
measurement of vital signs; breath gas analyzers for 
medical diagnostics, capnographs, capnometers, 
vital signs monitors, carbon dioxide monitors and 
defibrillators; breath testing devices that measure 
levels of the gas form of carbon dioxide; all included 
in class 10.

התקנים ומכשירים ניתוחיים, רפואיים, דנטליים ווטרינריים,
בעיקר שסתומים למעבים, מפרידים, מאווררים, גלילים, צינורות

ותעלות שהותאמו בכדי לאפשר דגימת נשימה,  למעקב
ולמדידה של סימנים חיוניים; מאבחני גז נשימה לאבחנה
רפואית, מדי נשימה, מדי לחץ, מוניטורים למדידת סימנים

חיוניים, מוניטורים ודפיברילטורים למדידת דו-תחמוצת הפחמן;
מתקנים לבדיקת נשימה המודדים רמות של תבניות גז דו-

תחמוצת הפחמן; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ORIDION MEDICAL 1987 LTD.

Address: Jerusalem, Israel

Identification No.: 49002

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

UNI-JUNCTION

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208948 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 24931/08/2009



Germany , 06/09/2007 גרמניה , 06/09/2007

Priority Date דין קדימה

Providing electronic memory space (web space) on 
the Internet for advertising of goods and services; 
scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of 
telecommunications and in the field of information 
technologies; 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.

אספקת מקום זיכרון אלקטרוני (מקום ברשת)  באינטרנט
לפרסום סחורות ושירותים; שירותים מדעיים וטכנולוגי ומחקר
ועיצוב הקשורים אליהם בתחום תקשורת הרחק ובתחום
טכנולוגיות המידע; ניתוח תעשייתי ושירותי מחקר; עיצוב
ופיתוח של חומרת מחשב - תוכנה ובסיסי נתונים; תחזוקת
תוכנה; יעוץ טכני; השכרת ציוד לעיבוד נתונים; עיצוב אתרים

ברשת 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

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208973 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 25031/08/2009



Germany , 06/09/2007 גרמניה , 06/09/2007

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 words QUALIFIED and 
PARTNER separately, but in the combination of the 
mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208977 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 25131/08/2009



Germany , 06/09/2007 גרמניה , 06/09/2007

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 words QUALIFIED and 
PARTNER separately, but in the combination of the 
mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208979 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 25231/08/2009



Germany , 06/09/2007 גרמניה , 06/09/2007

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 words QUALIFIED and 
PARTNER separately, but in the combination of the 
mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208980 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 25331/08/2009



U.S.A. , 14/09/2007 ארה"ב , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Computers, computer hardware, computer servers, 
computer peripheral devices, and manuals sold 
therewith; all included in class 9.

מחשבים, תוכנת מחשב, שרתי מחשב, התקנים היקפיים
למחשב והוראות שימוש הנמכרות איתם; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sparc International, Inc.

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

Identification No.: 62910

(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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ENTERPRISE 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

SPARC ENTERPRISE

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208981 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 25431/08/2009



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 words QUALIFIED and 
PARTNER separately, but in the combination of the 
mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208982 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 25531/08/2009



Germany , 06/09/2007 גרמניה , 06/09/2007

Priority Date דין קדימה

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto in the field of 
telecommunications and in the field of information 
technologies; 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
בתחום תקשורת הרחק ובתחום טכנולוגיות המידע; שירותים
תעשייתיים לניתוח ומחקר; 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 words QUALIFIED and 
PARTNER separately, but in the combination of the 
mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208983 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 25631/08/2009



Germany , 06/09/2007 גרמניה , 06/09/2007

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 words QUALIFIED and 
PARTNER separately, but in the combination of the 
mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208986 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 25731/08/2009



Videotape editing of motion picture films; 
organization of exhibitions in the field of television 
programs and films for cultural and education 
purposes, comprising video, slides, music and 
lighting; organization of exhibitions for cultural 
purposes, namely the showing of films, television 
programs and theatrical productions; booking of 
seats for theatrical shows; production of television 
programs; videotape motion picture film production; 
recording studio services; editing of written texts; 
translation services; filming on video, namely 
production of motion picture films for video release; 
rental of television sets for the use of multimedia 
products; professional consultancy in the field of 
television programs and multimedia production, 
namely, production services using several media 
including video, slides, music and lighting; included in 
class 41.

עריכת ווידאו של סרטי קולנוע; ארגון של תערוכות בתחום
תכניות טלוויזיה וסרטים למטרות תרבותיות וחינוכיות,

שמכילים וידאו, שקופיות, מוסיקה ותאורה; ארגון של תערוכות
למטרות תרבותיות, דהיינו הצגה של סרטים, תכניות טלוויזיה
והפקות תיאטרון; הזמנת מקומות ישיבה למופעי תיאטרון;
הפקת תכניות טלוויזיה; הפקת סרטי קולנוע בווידאו; שירותי
אולפן הקלטות; עריכה של טקסטים כתובים; שירותי תרגום;
הסרטה בוידאו, דהיינו הפקה של סרטי קולנוע ליציאה בוידאו;
השכרה של מקלטי טלוויזיה לשימוש מוצרי מולטימדיה; ייעוץ
מקצועי בתחום של תכניות טלוויזיה והפקת מולטימדיה, דהיינו,

שירותי הפקות המשתמשים במספר מדיות כולל וידאו,
שקופיות, מוסיקה ותאורה; הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208996 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 25831/08/2009



Owners

Name: Eurochannel Inc.

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

Identification No.: 67862

(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"א אלול תשס"ט - 25931/08/2009



Drafting; database development of legal data banks 
and data bases; computer programming for others; 
hosting the web sites of others on a computer server 
for a global computer network; creation of Internet 
sites for others; all in the field of television programs 
and multimedia production; rental of computers for 
the use of multimedia products; included in class 42.

הכנת מסמכים; פיתוח מאגרי מידע של בנקי מידע משפטי
ומאגרי מידע; תכנות מחשב בשביל אחרים; אירוח אתרי

אינטרנט של אחרים על שרת מחשב לרשת מחשב גלובלית;
יצירה של אתרי אינטרנט לאחרים; הכל בתחום של תכניות

טלוויזיה והפקת מולטימדיה; השכרה של מחשבים לשימוש של
מוצרי מולטימדיה; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eurochannel Inc.

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

Identification No.: 67862

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208997 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 26031/08/2009



י"א אלול תשס"ט - 26131/08/2009



Telecommunications, namely electronic transmission 
of data and documents via the Internet and intranet; 
communications, namely electronic transmission of 
data and documents via analog and digital computer 
terminals; cable television, namely broadcasting of 
programs via cable television; electronic, analog and 
digital transmissions of messages and data; 
telecommunications via modems, namely 
transmission of messages and data via modems, 
transmission of computer-aided messages and 
images; on-line transmission services, namely on-line 
electronic transmission of messages and data; e-mail 
communications services; radio and television 
broadcasting; webcasting; electronic transmission of 
sound, images, signals and data by satellite, cable 
and Internet or intranet; included in class 38.

טלקומוניקאציה, דהיינו שידור אלקטרוני של מידע ומסמכים
דרך האינטרנט ואינטראנט; תקשורת, דהיינו שידור אלקטרוני
של מידע ומסמכים דרך מסופי מחשב דיגיטליים ואנלוגיים;
טלוויזיה בכבלים, דהיינו שידור של תוכניות דרך טלוויזיה

בכבלים; שידורים אלקטרוניים, אנלוגיים ודיגיטליים של הודעות
ומידע; טלקומוניקאציה דרך מודמים, דהיינו שידור של הודעות
ומידע דרך מודמים, שידור של הודעות ודמויות בעזרת מחשב;

שירותי שידור מקוונים, דהיינו שידור אלקטרוני מקוון של
הודעות ומידע; שירותי תקשורת באמצעות דואר אלקטרוני;

שידור ברדיו וטלוויזיה; שידור דרך האינטרנט; שידור אלקטרוני
של צליל, תמונות, אותות ומידע על ידי לווין, כבלים ואינטרנט או

אינטראנט; הנכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eurochannel Inc.

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

Identification No.: 67862

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208998 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 26231/08/2009



Cosmetics products and accompanying products; all 
included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה ומוצרים נלווים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BAR ZOHAR IMPORT & MARKETING LTD. שם: בר זוהר יבוא ושיווק למספרות בע"מ

Address: Netanya, Israel כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 513521799מספר זיהוי: 513521799

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshomy Ofir, Adv.

Address: 7 Aba Hilel Silver St.  , Ramat Gan, Israel

שם: טשורני אופיר, עו"ד

כתובת : רח' אבא הילל סילבר 7  , רמת גן, ישראל

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209007 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 26331/08/2009



Marine Liquefied Petroleum Gas containers system; 
all included in class 6.

מערכת מיכלים לאחסון גזים נוזליים בפלטפורמה נוזלית; הכל
נכלל בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SeaGen Systems Ltd. שם: סיגן סיסטמס בע"מ

Address: Migdal Haemeq, P.O.B 73, 2310, Israel כתובת : מגדל העמק, ת.ד.73, 2310, ישראל

Identification No.: 514070721מספר זיהוי: 514070721

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aviram Dweck, Adv.

Address: 1 Ben Gurion  , Bney Brak, 51201, Israel

שם: אבירם דוויק ושות', עו"ד

כתובת : דרך בן גוריון 1  , בני ברק, 51201, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209011 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 26431/08/2009



France , 11/12/2007 צרפת , 11/12/2007

Priority Date דין קדימה

Manual hair-removal apparatus and instruments, 
hand apparatus and instruments for skincare; electric 
hair removal apparatus and  instruments; electric 
skincare apparatus and instruments; shaving cases; 
hair-removing tweezers; beard clippers; electric and 
non-electric hair clippers for personal use; all 
included in class 8.

התקנים ומכשירים ידניים להסרת שיער, התקנים ומכשירים
ידניים לשמירת טיפוח העור; התקנים ומכשירים חשמליים
להסרת שיער; התקנים ומכשירים חשמליים לשמירת וטיפול
העור; נרתיקי גילוח; מלקטים להסרת שיער; התקני גזיזת זקן;
התקני גזיזת שיער חשמליים ושאינם חשמליים לשימוש אישי;

כולם כלולים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: YPERION TECHNOLOGY

Address: Paris, France

Identification No.: 67879

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, 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 OR and LIGHT 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OR-LIGHT

Application Date 24/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209020 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 26531/08/2009



France , 11/12/2007 צרפת , 11/12/2007

Priority Date דין קדימה

Apparatus and instruments for medical purposes for 
body and skin care; massage apparatus; quartz 
lamps for medical purposes; apparatus for body and 
skincare by means of phototherapy; apparatus for 
applying rejuvenation treatment; medical apparatus 
for physical exercises; all included in class 10.

התקנים ומכשירים רפואיים עבור שמירת וטיפוח הגוף והעור;
התקני עיסוי; מנורות קוורץ למטרות רפואיות; התקנים לשמירת
וטיפוח הגוף והעור באמצעות ריפוי באור; התקנים עבור ישום
טיפול הצערה; התקנים רפואיים עבור אימונים פיזיים; כולם

כלולים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: YPERION TECHNOLOGY

Address: Paris, France

Identification No.: 67879

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, 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 OR and LIGHT 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OR-LIGHT

Application Date 24/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209021 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 26631/08/2009



France , 11/12/2007 צרפת , 11/12/2007

Priority Date דין קדימה

Beauty, make-up and beauty care salons and 
services; all included in class 44.

סלוני ושירותי יופי, איפור ושמירת וטיפול היופי; כולם כלולים
בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: YPERION TECHNOLOGY

Address: Paris, France

Identification No.: 67879

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, 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 OR and LIGHT 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OR-LIGHT

Application Date 24/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209022 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 26731/08/2009



Fresh fruits and vegetables; all in class 31. פירות וירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ZEMACH BANANAS LTD. שם: צמח בננות בע"מ

Address: כתובת : צמח, ד.נ. עמק הירדן, 15132, ישראל

Identification No.: 510833338מספר זיהוי: 510833338

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Cohen & Co.

Address: 15132, Israel

שם: שלמה כהן ושות', עו"ד

כתובת : צמח מפעלים אזוריים, ד.נ. עמק הירדן, 15132, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בננה, בננות
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209046 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 26831/08/2009



Benelux , 27/11/2007 בנלוקס , 27/11/2007

Priority Date דין קדימה

Offshore construction and installation services, all 
included in class 37.

בנייה רחוק מהחוף ושירותי התקנה, 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

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209116 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 26931/08/2009



Benelux , 27/11/2007 בנלוקס , 27/11/2007

Priority Date דין קדימה

Design and engineering services, all included in class 
42.

שירותי עיצוב והנדסה, 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

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209117 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 27031/08/2009



Audio compact discs; video compact discs; read only 
memory compact discs; computer operating 
programmes; computer programmes; computer 
software relating to the collection and distribution of 
data, financial exchanges, share dealing, stock 
dealing, financial transactions, news agencies, law, 
healthcare, insurance, science, social science, and 
pharmaceuticals; magnetic data media; optical data 
media; magnetic discs; magnetic encoded cards; 
interfaces for computers; teleprinters; 
telecommunications apparatus and instruments; 
computers; computer keyboards; computer 
peripheral devices; printers for use with computers; 
modems; mouse; computer terminals; included in 
class 9.

תקליטורי שמע; תקליטורי וידאו; תקליטורים לקריאה בלבד;
מערכות הפעלה למחשב; תוכנות מחשב; תוכנות מחשב

הקשורות באיסוף והפצת מידע, המרות פיננסיות, סחר במניות,
עסקאות פיננסיות, סוכנויות חדשות, משפטים, טיפול בריאותי,
ביטוח, מדע, מדעי החברה ותרופות; מדיה מגנטית למידע;
מדיה אופטית למידע; תקליטורים מגנטיים; כרטיסים מגנטיים

מקודדים; ממשקים למחשבים; טלפרינטרים; התקנים
טלקומוניקאטיביים וכליהם; מחשבים; מקלדות למחשב; התקני

מחשב פריפריאלים; מדפסות למחשבים; מודמים; עכברי
מחשב; מסופי מחשב; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomson Reuters Finance S.A.

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 67130

(Luxembourg 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

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209118 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 27131/08/2009



Advertising; dissemination of advertising matter; 
business appraisals; business information; business 
investigations; business administration; commercial 
information; economic forecasting; office machines 
and equipment rental; business research; statistical 
information; healthcare cost review services for 
healthcare and health claims and insurance 
information and information for controlling medical 
costs, measuring healthcare markets and research 
purposes; included in class 35.

פרסום; הפצת חומר פרסומי; הערכות עסקיות; מידע עסקי;
חקירות עסקיות; אדמיניסטראציה עסקית; מידע מסחרי;

תשקיפים כלכליים; השכרת ציוד ומכונות משרדיים; מחקרים
עסקיים; מידע סטטיסטי; שירותי סקירת עלויות לשירותי

בריאות ותביעות בריאותיות ומידע ביטוחי ומידע עבור שליטה
בהוצאות רפואיות, מדידת שווקי שירותי בריאות ולמטרות

מחקר; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomson Reuters Finance S.A.

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 67130

(Luxembourg 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 services, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209119 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 27231/08/2009



Books; periodicals; publications; photographs; 
included in class 16.

ספרים; כתבי עת; הוצאות לאור; צילומים; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomson Reuters Finance S.A.

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 67130

(Luxembourg 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

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209120 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 27331/08/2009



Financial analysis; financial consultancy; fiscal 
assessments; stock exchange quotations; electronic 
funds transfers; insurance; included in class 36.

ניתוחים פיננסיים; ייעוץ פיננסי; הערכות כספיות; הצעות מחיר
לסחר במניות; העברות כספים אלקטרוניות; ביטוח; הנכללים

בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomson Reuters Finance S.A.

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 67130

(Luxembourg 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 services, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209121 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 27431/08/2009



Installation, maintenance and repair of computer 
systems; included in class 37.

התקנה, תחזוקה ותיקון מערכות מחשב; הנכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomson Reuters Finance S.A.

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 67130

(Luxembourg 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 services, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209122 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 27531/08/2009



Telecommunication services; broadcasting; 
communication by computer terminals; computer 
aided transmission of messages, information and 
images; electronic mail; message sending; news 
agencies; rental of message sending apparatus; 
telegraph services; wire services; included in class 
38.

שירותי טלקומוניקאציה; שידור; תקשורת בין מסופי מחשב;
שידור מסרים, מידע ותמונות בעזרת מחשב; דואר אלקטרוני;
שליחת מסרים; סוכנויות חדשות; השכרת מכשירים שולחי
מסרים; שירותי טלגרף; שירותים קוויים; הנכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomson Reuters Finance S.A.

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 67130

(Luxembourg 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 services, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209123 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 27631/08/2009



Educational services; included in class 41. שירותי חינוך; הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomson Reuters Finance S.A.

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 67130

(Luxembourg 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

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209124 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 27731/08/2009



Leasing access to computer databases; computer 
programming; computer rental; computer software 
design; updating of computer software; news 
reporting services; rental of computer software; 
computer research services; included in class 42.

השכרת גישה למאגרי מידע ממוחשבים; תכנות מחשבים;
השכרת מחשבים; תכנון תוכנות מחשב; עדכון תוכנות מחשב;
שירותי דיווח חדשות; השכרת תוכנות מחשב; שירותי מחקר

ממוחשבים; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomson Reuters Finance S.A.

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 67130

(Luxembourg 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 services, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209125 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 27831/08/2009



Medical and healthcare information services; 
healthcare consulting services; providing healthcare 
statistical reports; included in class 44.

שירותי מידע רפואיים ובריאותיים; שירותי יעוץ בריאותיים;
הספקת דו"חות בריאות סטטיסטיים; הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomson Reuters Finance S.A.

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 67130

(Luxembourg 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 services, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209126 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 27931/08/2009



Computerized legal research services; included in 
class 45.

שירותי מחקר משפטי ממוחשבים; הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomson Reuters Finance S.A.

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 67130

(Luxembourg 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 services, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209127 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 28031/08/2009



Paper, printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material for packaging (not included in other 
classes); all included in class 16.

נייר, דברי דפוס; חומר לכריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה;
מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי הדרכה

והוראה לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); הנכללים כולם
בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.

Address: Corso Giovanni Agnelli 200  , Torino, 10135, 
Italy

Identification No.: 65665

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 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209135 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 28131/08/2009



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

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

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.

Address: Corso Giovanni Agnelli 200  , Torino, 10135, 
Italy

Identification No.: 65665

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 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209137 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 28231/08/2009



Medicated preparations useful for dental and buccal 
hygiene care; included in class 5.

תכשירים רפואיים שימושיים להיגיינה וטיפול אורלי ודנטאלי;
הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PIERRE FABRE MEDICAMENT

Address: 45 Place Abel Gance  , Boulogne, France

Identification No.: 9520

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

ELUGEL

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209172 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 28331/08/2009



jewelry; precious stones; diamonds; included in class 
14.

תכשיטים; אבנים יקרות; יהלומים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hearts on Fire Company, LLC

Address: Boston, Massachusetts, 02108, U.S.A.

Identification No.: 65130

(Massachusetts Limited Liability Co.)

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 HEARTS separately, but in 
the combination of the mark.

HEARTS 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

HEARTS ON FIRE

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209185 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 28431/08/2009



jewelry; precious stones; diamonds; included in class 
14.

תכשיטים; אבנים יקרות; יהלומים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hearts on Fire Company, LLC

Address: Boston, Massachusetts, 02108, U.S.A.

Identification No.: 65130

(Massachusetts Limited Liability Co.)

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 shortening CO. separately, but in 
the combination of the mark.

CO. רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בקיצור
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

HOF CO.

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209187 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 28531/08/2009



Hamburger included in class 29. קציצת המבורגר הנכללת בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Brik Eliyahu שם: בריק אליהו

Address: 33 Rambam St., Ra'ananna, 34601, Israel כתובת : רח' רמבם 33  , רעננה, 34601, ישראל

Identification No.: 3046232מספר זיהוי: 3046232

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209205 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 28631/08/2009



Restaurant and/or bars and/or chain of restaurants 
and/or chain of bars that providing services of 
catering and drink that are based on square 
hamburger and related food products; all included in 
class 43.

מסעדה ו/או מזנון ו/או רשת מסעדות ו/או רשת מזנונים
המספקים שירותי הסעדה ושתייה המבוססים על המבורגר
מרובע ומוצרי מזון משלימים; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Brik Eliyahu שם: בריק אליהו

Address: 33 Rambam St., Ra'ananna, 34601, Israel כתובת : רח' רמבם 33  , רעננה, 34601, ישראל

Identification No.: 3046232מספר זיהוי: 3046232

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209206 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 28731/08/2009



Cosetic products containing components from the 
sea-buckthorn plant; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה המכילים מרכיבים מצמח האובלפיכה;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rabinovitz Moshe שם: בינוביץ משה

Address: 33 Etzel Street, Rishon Le Zion, Israel כתובת : מ.ד פארם שיווק והפצה רחוב אצל 33, ראשון לציון,
ישראל

Identification No.: 51929503מספר זיהוי: 51929503

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshomy Ofir, Adv.

Address: 7 Aba Hilel Silver St.  , Ramat Gan, Israel

שם: טשורני אופיר, עו"ד

כתובת : רח' אבא הילל סילבר 7  , רמת גן, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark 
and the sea-buckthorn plant image, but in the 
combination and form appearing in the mark.

רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן ובדמות צמח האובלפיכה, אלא בהרכב

ובצורה המופיעים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209216 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 28831/08/2009



Ophthalmic equipment, namely, slit lamps, operating 
microscopes, perimeters, operating instruments, 
ophthalmoscopes, tonometers, intra ocular lenses 
(IOL), medical furniture for surgery and clinics, 
medical lasers, corneal topographers, autorefractors, 
trial sets, ophthalmic projectors, ultrasound 
equipment, cryo equipment, phakoemulsifcaiton 
units, diagnostic lenses, edging equipment, lens 
drills; all included in class 10.

ציוד לרפואת עיניים, כלומר, מנורת סדק, מיקוסקופ לניתוחים,
מכשיר לבדיקת שדה ראיה-פרימטרים,כלי ניתוח,

אופטלמוסקופים, מיכשור לבדיקת לחץ. לתוך עיני-טונומטרים,
עדשות תוך עיניות, ריהוט רפואי אופטלמי לחדרי ניתוח

וקליניקות, לייזר רפואי, טפוגרפים לקרנית, אוטורפרקטומטרים,
ארגזי עדשות לבדיקת עיניים, פרוז'קטורים אופטלמיים, מיכשור
אולטראסאונד, ציוד לניתוח קראיו, ציוד לפאקואמולסיפקציה,
עדשות דיאגנוסטיות, מכונות לעיבוד שפת העדשה, מקדחות

לעדשות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

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

שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TEVA VISION

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209219 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 28931/08/2009



Ophthalmic equipment, namely, slit lamps, operating 
microscopes, perimeters, operating instruments, 
ophthalmoscopes, tonometers, intra ocular lenses 
(IOL), medical furniture for surgery and clinics, 
medical lasers, corneal topographers, autorefractors, 
trial sets, ophthalmic projectors, ultrasound 
equipment, cryo equipment, phakoemulsifcaiton 
units, diagnostic lenses, edging equipment, lens 
drills; all included in class 10.

ציוד לרפואת עיניים, כלומר, מנורת סדק, מיקוסקופ לניתוחים,
מכשיר לבדיקת שדה ראיה-פרימטרים, כלי ניתוח,

אופטלמוסקופים, מיכשור לבדיקת לחץ תוך עיני-טונומטרים,
עדשות תוך עיניות, ריהוט רפואי אופטלמי לחדרי ניתוח

וקליניקות, לייזר רפואי, טפוגרפים לקרנית, אוטורפרקטומטרים,
ארגזי עדשות לבדיקת עיניים, פרוז'קטורים אופטלמיים ,

מיכשור אולטראסאונד, ציוד לניתוח קראיו, ציוד
לפאקואמולסיפקציה, עדשות דיאגנוסטיות, מכונות לעיבוד שפת

העדשה, מקדחות לעדשות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

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

שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209220 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 29031/08/2009



Pharmaceutical opthalmic preparations; included in 
class 5.

תכשירים פרמצבטיים לעיניים; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Identification No.: 520013954מספר זיהוי: 520013954

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

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

שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209221 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 29131/08/2009



Provision of language services, including translation 
services, editing, drafting and writing of business and 
other documents including scriptwriting and 
copywriting; all included in class 41.

מתן שירותי לשון הכוללים שירותי תרגום למיניהם, הגהה,
עריכה לשונית, ניסוח וכתיבה של מסמכים עסקיים ואחרים

לרבות תסריטים; הנכלליים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Zehavit Ehre שם: זהבית אהרה

Address: Ramat Hashron, P.O.B 1734, Israel כתובת : רמת השרון, ת.ד.1734, ישראל

Identification No.: 32008641מספר זיהוי: 32008641

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bar - Hirsch, Law Office

Address: 18 Itzhak Sade St., Nahariya, P.O.B 4052, 
22307, Israel

שם: בר - הירש, משרד עורכי דין

כתובת : רח' יצחק שדה 18, נהריה, ת.ד.4052, 22307, ישראל

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209223 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 29231/08/2009



Pharmaceutical preparations, namely growth 
hormone preparations and accompanying drug 
delivery system; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, שהם תכשירי הורמון גדילה ומערכת
העברת תרופה נלווית; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pfizer Inc.

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

Identification No.: 864

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

ZQUENCE

Application Date 05/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209246 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 29331/08/2009



Medical devices for injecting pharmaceutical 
preparation; all included in class 10.

מכשירים רפואיים להזרקת תכשירים רוקחיים; הנכללים כולם
בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pfizer Inc.

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

Identification No.: 864

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

ZQUENCE

Application Date 05/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209247 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 29431/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Machines and installations for the construction and 
building materials industry; vibrating and oscillating 
machines, mechanical vibrating and oscillating 
devices, engine-driven vibrating and oscillating tools; 
engine-driven breakers, drilling machines, drilling 
hammers, rammers, soil and asphalt compaction 
equipment, namely rollers, plates, clear water and 
trash pumps (machines); cut-off and floor saws, in 
particular concrete and asphalt saws; engine-driven 
concrete finishing equipment, in particular concrete 
trowels and flatwork equipment; power supply 
generators rebar cutter, rebar bender, loader, 
telescopic loader, wheel loader, compact loader, 
excavator, dumper, telehandler and individual parts 
for the above-mentioned goods, all for the 
construction and building materials industry; all 
included in class 7.

מכונות ומתקנים עבור תעשיית הבניה וחומרי הבניין; מכונות
ריטוט ותנודה, מתקני ריטוט ותנודה מכניים, כלי ריטוט ותנודה
מונעי מנוע; בלמים מנועי מנוע, מכונות קידוח, פטישי קידוח,
התנקי נגיחה, ציוד דחיפת קרקע ואספלט, דהיינו מכבשים,
לוחות, משאבות מים נקיים ומשאבות פסולת (מכונות); מסורי
חיתוך ומסורי רצפה, במיוחד מסורי אספלט ובטון; ציוד גימור
בטון מונעי מנוע, במיוחד מתקני כף ומעדר ועבודת החלקה;
מחוללי אספקת כח גייצת מטיל חוזר, מכופף מטיל חוזר, טען,
טען טלסקופי, טען גלגל, טען דחיסה, מחפר, קרונות אשפה,
התקני טיפול מרחוק וחלקים נפרדים עבור הטובין הנזכרים
לעיל, כולם עבור תעשיית חומרי הבניה והבניין; כולם כלולים

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209252 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 29531/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Remote control units, in particular radio remote 
controls, infra-red remote controls and combinations 
of these for the remote operation of switching and 
control devices; electrical switching and control 
devices, in particular frequency converters and 
individual parts for the above-mentioned goods; all 
included in class 9.

יחידות שלט רחק, במיוחד שלטי רחק מבוססי רדיו, שלטי רחק
מבוססי תת-אדום וצירופים שלהם עבור ההפעלה מרחוק של
מתקני מיתוג ובקרה; מתקני מיתוג ובקרה חשמליים במיוחד
ממירי תדר וחלקים נפרדים עבור הטובין הנזכרים לעיל, כולם

עבור תעשיית  וחומרי הבנייה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209253 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 29631/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Construction site lighting equipment; heaters for 
construction sites; all included in class 11.

ציוד תאורת אתר בניה; התקני חימום עבור אתרי בניה; כולם
כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209254 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 29731/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Construction machinery rentals; included in class 37. שירותי השכרה של מכונות בניה; הכלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209255 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 29831/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Machines and installations for the construction and 
building materials industry; vibrating and oscillating 
machines, mechanical vibrating and oscillating 
devices, engine-driven vibrating and oscillating tools; 
engine-driven breakers, drilling machines, drilling 
hammers, rammers, soil and asphalt compaction 
equipment, namely rollers, plates, clear water and 
trash pumps (machines); cut-off and floor saws, in 
particular concrete and asphalt saws; engine-driven 
concrete finishing equipment, in particular concrete 
trowels and flatwork equipment; power supply 
generators rebar cutter, rebar bender, loader, 
telescopic loader, wheel loader, compact loader, 
excavator, dumper, telehandler and individual parts 
for the above-mentioned goods, all for the 
construction and building materials industry; all 
included in class 7.

מכונות ומתקנים עבור תעשיית הבניה וחומרי הבניין; מכונות
ריטוט ותנודה, מתקני ריטוט ותנודה מכניים, כלי ריטוט ותנודה
מונעי מנוע; בלמים מנועי מנוע, מכונות קידוח, פטישי קידוח,
התנקי נגיחה, ציוד דחיפת קרקע ואספלט, דהיינו מכבשים,
לוחות, משאבות מים נקיים ומשאבות פסולת (מכונות); מסורי
חיתוך ומסורי רצפה, במיוחד מסורי אספלט ובטון; ציוד גימור
בטון מונעי מנוע, במיוחד מתקני כף ומעדר ועבודת החלקה;
מחוללי אספקת כח גייצת מטיל חוזר, מכופף מטיל חוזר, טען,
טען טלסקופי, טען גלגל, טען דחיסה, מחפר, קרונות אשפה,
התקני טיפול מרחוק וחלקים נפרדים עבור הטובין הנזכרים
לעיל, כולם עבור תעשיית חומרי הבניה והבניין; כולם כלולים

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209256 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 29931/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Remote control units, in particular radio remote 
controls, infra-red remote controls and combinations 
of these for the remote operation of switching and 
control devices; electrical switching and control 
devices, in particular frequency converters and 
individual parts for the above-mentioned goods; all 
included in class 9.

יחידות שלט רחק, במיוחד שלטי רחק מבוססי רדיו, שלטי רחק
מבוססי תת-אדום וצירופים שלהם עבור ההפעלה מרחוק של
מתקני מיתוג ובקרה; מתקני מיתוג ובקרה חשמליים במיוחד
ממירי תדר וחלקים נפרדים עבור הטובין הנזכרים לעיל, כולם

עבור תעשיית  וחומרי הבנייה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209257 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 30031/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Construction site lighting equipment; heaters for 
construction sites; all included in class 11.

ציוד תאורת אתר בניה; התקני חימום עבור אתרי בניה; כולם
כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209258 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 30131/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Construction machinery rentals; included in class 37. שירותי השכרה של מכונות בניה; הכלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209259 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 30231/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Machines and installations for the construction and 
building materials industry; vibrating and oscillating 
machines, mechanical vibrating and oscillating 
devices, engine-driven vibrating and oscillating tools; 
engine-driven breakers, drilling machines, drilling 
hammers, rammers, soil and asphalt compaction 
equipment, namely rollers, plates, clear water and 
trash pumps (machines); cut-off and floor saws, in 
particular concrete and asphalt saws; engine-driven 
concrete finishing equipment, in particular concrete 
trowels and flatwork equipment; power supply 
generators rebar cutter, rebar bender, loader, 
telescopic loader, wheel loader, compact loader, 
excavator, dumper, telehandler and individual parts 
for the above-mentioned goods, all for the 
construction and building materials industry; all 
included in class 7.

מכונות ומתקנים עבור תעשיית הבניה וחומרי הבניין; מכונות
ריטוט ותנודה, מתקני ריטוט ותנודה מכניים, כלי ריטוט ותנודה
מונעי מנוע; בלמים מנועי מנוע, מכונות קידוח, פטישי קידוח,
התנקי נגיחה, ציוד דחיפת קרקע ואספלט, דהיינו מכבשים,
לוחות, משאבות מים נקיים ומשאבות פסולת (מכונות); מסורי
חיתוך ומסורי רצפה, במיוחד מסורי אספלט ובטון; ציוד גימור
בטון מונעי מנוע, במיוחד מתקני כף ומעדר ועבודת החלקה;
מחוללי אספקת כח גייצת מטיל חוזר, מכופף מטיל חוזר, טען,
טען טלסקופי, טען גלגל, טען דחיסה, מחפר, קרונות אשפה,
התקני טיפול מרחוק וחלקים נפרדים עבור הטובין הנזכרים
לעיל, כולם עבור תעשיית חומרי הבניה והבניין; כולם כלולים

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209260 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 30331/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Remote control units, in particular radio remote 
controls, infra-red remote controls and combinations 
of these for the remote operation of switching and 
control devices; electrical switching and control 
devices, in particular frequency converters and 
individual parts for the above-mentioned goods; all 
included in class 9.

יחידות שלט רחק, במיוחד שלטי רחק מבוססי רדיו, שלטי רחק
מבוססי תת-אדום וצירופים שלהם עבור ההפעלה מרחוק של
מתקני מיתוג ובקרה; מתקני מיתוג ובקרה חשמליים במיוחד
ממירי תדר וחלקים נפרדים עבור הטובין הנזכרים לעיל, כולם

עבור תעשיית  וחומרי הבנייה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209261 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 30431/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Construction site lighting equipment; heaters for 
construction sites; all included in class 11.

ציוד תאורת אתר בניה; התקני חימום עבור אתרי בניה; כולם
כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209262 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 30531/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Construction machinery rentals; included in class 37. שירותי השכרה של מכונות בניה; הכלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209263 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 30631/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Machines and installations for the construction and 
building materials industry; vibrating and oscillating 
machines, mechanical vibrating and oscillating 
devices, engine-driven vibrating and oscillating tools; 
engine-driven breakers, drilling machines, drilling 
hammers, rammers, soil and asphalt compaction 
equipment, namely rollers, plates, clear water and 
trash pumps (machines); cut-off and floor saws, in 
particular concrete and asphalt saws; engine-driven 
concrete finishing equipment, in particular concrete 
trowels and flatwork equipment; power supply 
generators rebar cutter, rebar bender, loader, 
telescopic loader, wheel loader, compact loader, 
excavator, dumper, telehandler and individual parts 
for the above-mentioned goods, all for the 
construction and building materials industry; all 
included in class 7.

מכונות ומתקנים עבור תעשיית הבניה וחומרי הבניין; מכונות
ריטוט ותנודה, מתקני ריטוט ותנודה מכניים, כלי ריטוט ותנודה
מונעי מנוע; בלמים מנועי מנוע, מכונות קידוח, פטישי קידוח,
התנקי נגיחה, ציוד דחיפת קרקע ואספלט, דהיינו מכבשים,
לוחות, משאבות מים נקיים ומשאבות פסולת (מכונות); מסורי
חיתוך ומסורי רצפה, במיוחד מסורי אספלט ובטון; ציוד גימור
בטון מונעי מנוע, במיוחד מתקני כף ומעדר ועבודת החלקה;
מחוללי אספקת כח גייצת מטיל חוזר, מכופף מטיל חוזר, טען,
טען טלסקופי, טען גלגל, טען דחיסה, מחפר, קרונות אשפה,
התקני טיפול מרחוק וחלקים נפרדים עבור הטובין הנזכרים
לעיל, כולם עבור תעשיית חומרי הבניה והבניין; כולם כלולים

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209264 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 30731/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Remote control units, in particular radio remote 
controls, infra-red remote controls and combinations 
of these for the remote operation of switching and 
control devices; electrical switching and control 
devices, in particular frequency converters and 
individual parts for the above-mentioned goods; all 
included in class 9.

יחידות שלט רחק, במיוחד שלטי רחק מבוססי רדיו, שלטי רחק
מבוססי תת-אדום וצירופים שלהם עבור ההפעלה מרחוק של
מתקני מיתוג ובקרה; מתקני מיתוג ובקרה חשמליים במיוחד
ממירי תדר וחלקים נפרדים עבור הטובין הנזכרים לעיל, כולם

עבור תעשיית  וחומרי הבנייה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209265 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 30831/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Construction site lighting equipment; heaters for 
construction sites; all included in class 11.

ציוד תאורת אתר בניה; התקני חימום עבור אתרי בניה; כולם
כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209266 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 30931/08/2009



Germany , 28/11/2007 גרמניה , 28/11/2007

Priority Date דין קדימה

Construction machinery rentals; included in class 37. שירותי השכרה של מכונות בניה; הכלולים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wacker Neuson SE

Address: Munich, Germany

Identification No.: 56301

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 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209267 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 31031/08/2009



Switzerland , 04/09/2007 שוויץ , 04/09/2007

Priority Date דין קדימה

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; תחליפי טבק (לצרכים

שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות וגלילים,
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות ומאפרות,

מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jean Renaud 3  , Neuchatel, Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209269 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 31131/08/2009



Switzerland , 03/09/2008 שוויץ , 03/09/2008

Priority Date דין קדימה

Entertainment services, cultural activities; services of 
social nature having the basic aim of the 
entertainment, amusement or recreation of people; 
all included in class 41.

שירותי בידור, פעילויות תרבות, שירותים לקהילה במטרתם
הבסיסית בידור, שעשוע ועיסוק פנאי לבני אדם; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jean Renaud 3  , Neuchatel, Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

L & M NET

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209271 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 31231/08/2009



Software for use, inter-alia, but not limited to, with 
computers and/or with accessories and/or other 
devices; instrument and/or accessories and/or 
devices, designated, inter-alia, for navigation and/or 
orientation and for installation and/or carrying of 
instruments, accessories and devices; instruments, 
accessories and devices including receivers and/or 
antennas and/or wireless or direct communication for 
receiving, broadcasting and/or data transmission of 
any kind, chargers, user manual; integrated systems 
and/or comprehensive systems and/or contains onr 
or more than the aforementioned components; all 
included in class 9.

תוכנה לשימוש, בין השאר אך לא רק, במחשבים ו/או אביזרים
ו/או בהתקנים אחרים; מכשירים ו/או אביזרים ו/או התקנים,
המיועדים, בין השאר, לניווט, התמצאות ו/או להתקנת ו/או

נשיאת מכשירים, אביזרים והתקנים כאמור; מערכות משולבות
ו/או כוללות ו/או המכילות אחד או יותר מן הפרטים האמורים
לעיל; משדרים ו/או אנטנות ו/או אמצעי אלחוטי או ישיר

לקליטה, שידור ו/או העברת נתונים מכל סוג, מטענים, מדריך
למשתמש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nav N Go Kft

Address: Budapest, Hungary

Identification No.: 60447

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Ben Yacov, Advs.

Address: 14a Abba Hillel Silver Road  , Ramat Gan, 
52506, Israel

שם: ע. בן יעקב, עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 14א  , רמת גן, 52506, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209285 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 31331/08/2009



Insurance, financial affaires: all included in class 36. ביטוח, עסקי מימון; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: שלמה אייזיק

כתובת : רחוב ניר דוד 53  , ראשון לציון, ישראל

מספר זיהוי: 67282640

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: John Geva, Adv.

Address: 17 Yizhak Sade.  , Tel Aviv, 67775, Israel

שם: ג'ון גבע, עו"ד

כתובת : יצחק שדה 17  , תל אביב, 67775, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

U - NET

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209286 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 31431/08/2009



Home kidney dialysis machine and parts and fitting 
therefor; all included in class 10.

מכונה ביתית לדיאליזת כליה וחלקים ומתאמים עבורה;
הנכללים כולם לסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Baxter International Inc.

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

Identification No.: 574

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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 HOME and CHOICE 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HOMECHOICE NAVIA

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209325 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 31531/08/2009



Shoes, boots, ski boots, snow board boots, sports 
shoes, sandals, slippers, non-slipping devices for 
shoes and boots, shock absorbers (heelpieces) for 
shoes and boots, metal fittings for shoes and boots, 
beach shoes, work shoes, soles for footwear, 
footwear uppers, heelpieces for footwear, tips for 
footwear, hats, caps, brassieres, corsets, singlets, 
petticoats, nightgowns, pyjamas, dressing gowns, 
pullovers, bath robes, bathing suits, bathing caps, 
gloves for protection against cold, cardigans, jerseys, 
neckties, neckerchiefs, scarves, sweaters, socks, 
stockings, tights, trousers, leggings, skirts, jackets, 
jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track suits, 
blouses, jeans, panties, pants, Bermuda shorts, T-
shirts, sweat-shirts, suits and dresses, overcoats, 
anoraks, coats, raincoats, babies' pants, dance 
clothes, sashes and belts for wear, suspenders; all 
included in class 25.

נעלים, מגפיים, מגפי סקי, מגפי סקי לסנו-בורד, נעלי ספורט,
נעלי בית, התקן למניעת החלקה לנעלים ומגפיים, בולמי

זעזועים לנעלים ומגפיים, מתאמי מתכת לנעלים ומגפיים, נעלי
חוף, נעלי עבודה, סוליות לנעליים, גפות להנעלה, עקבים

להנעלה, קישוט לחוד הנעל, כובעים, כיפות, חזיות, מחוכים,
גופיות, שמלה תחתונה, כותנות לילה, פיג'מות, חלוקי לבוש,
אפודות, חלוקי אמבטיה, חליפות רחצה, כובעי רחצה, כפפות
להגנה מפני קור, אפודת צמר, אפודות צמר ג'רסי, עניבות,
מטפחות צוואר, צעיפים, סוודר, גרביים, גרבי ניילון, טייץ,

מכנסיים, חותלות, חצאיות, ז'קטים, מקטורן, חולצות, וסטים,
חזייה גברית, סוודרים, חליפות ספורט, חולצות, ג'ינס,

תחתונים, מכנסיים, מכנסי ברמודה, חולצות טי, אימוניות,
חליפות ושמלות, מעיל עליון, מעיל עם ברדס, מעילים, מעילי
גשם, מכנסי תינוקות, בגדי ריקוד, אבנט וחגורות ללבוש,

ביריות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GRISPORT S.P.A.

Address: Castelcucco TREVISO, Italy

Identification No.: 47365

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

LIGHT STEP

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209383 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 31631/08/2009



confectionery, coffee shop. קונדיטוריה, בית קפה.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bleecker Petach Tikva Cafes Ltd. שם: בליקר פתח תקווה בתי קפה בע"מ

Address: Arena Mall, 2 Hashunit St., Herzelia Pituach, 
Israel

כתובת : קניון ארנה רחוב השונית 2, הרצליה פיתוח, ישראל

Identification No.: 513899070מספר זיהוי: 513899070

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209401 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 31731/08/2009



Articles of clothing; included in class 25. ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MEIR BUHBUT שם: מאיר בוחבוט

Address: Beit Gan  , Yavniel, Israel כתובת : בית גן  , יבנאל, ישראל

Identification No.: 54893888מספר זיהוי: 54893888

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 14200, Israel

שם: עופר טל, עו"ד

כתובת : רח' יוחנן בן זכאי, טבריה, ת.ד.2396, 14200, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words אופנה בקו צנוע separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים אופנה בקו
צנוע בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209402 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 31831/08/2009



Men's hats made of felt; included in class 25. כובעי גברים עשויים לבד; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BARUCH EISENSTEIN שם: ברוך אייזנשטיין

Address: 52b Rabi Akiva St.  , Bnei Brak, 51273, Israel כתובת : רחוב רבי עקיבא 52ב'  , בני ברק, 51273, ישראל

Identification No.: 5170613מספר זיהוי: 5170613

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209408 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 31931/08/2009



Men's hats made of felt; included in class 25. כובעי גברים עשויים לבד; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BARUCH EISENSTEIN שם: ברוך אייזנשטיין

Address: 52b Rabi Akiva St.  , Bnei Brak, 51273, Israel כתובת : רחוב רבי עקיבא 52ב'  , בני ברק, 51273, ישראל

Identification No.: 5170613מספר זיהוי: 5170613

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209409 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 32031/08/2009



Men's hats made of felt; included in class 25. כובעי גברים עשויים לבד; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BARUCH EISENSTEIN שם: ברוך אייזנשטיין

Address: 52b Rabi Akiva St.  , Bnei Brak, 51273, Israel כתובת : רחוב רבי עקיבא 52ב'  , בני ברק, 51273, ישראל

Identification No.: 5170613מספר זיהוי: 5170613

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the device of a hat but in the form 
appearing in the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות של כובע
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209410 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 32131/08/2009



hats and caps. כובעים ומגבעות.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Itzhak Meir Frester שם: יצחק מאיר פרסטר

Address: 16/8 Minchat Itzhak Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב מנחת יצחק 16/8  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 4220364מספר זיהוי: 4220364

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words HUNGARY, QUALITA, 
ORGENT separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
HUNGARY, QUALITA, ORGENT  בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209416 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 32231/08/2009



Soaps; perfumery goods, toilet water; essential oils;  
deodorants for personal use (perfumery); cosmetics, 
hair lotions; shampoos; dentifrices; make-up and 
make-up removing products; toiletries; toiletry milks 
and oils; talcum powder; almond oil; almond oil for 
cosmetic purposes; cosmetic preparations for skin 
care, for the bath, for skin tanning; decorative  
transfers for cosmetic purposes; cotton buds for  
cosmetic purposes; incense; potpourris; cotton wool 
for cosmetic purposes; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; sunscreens (cosmetic preparations 
for skin tanning); all included in class 3.

סבונים; דברי בישום, מי טואלט; שמנים אתריים; דאודורנטים
לשימוש אישי (פרפומריה); תמרוקים, תחליבי שיער; שמפואים;

תכשירים לניקוי שיניים; איפור ומוצרי הסרת איפור; דברי
קוסמטיקה; דברי חלב ושמנים קוסמטיים; אבקת טלק; שמן
שקדים; שמן שקדים למטרות קוסמטיות; תכשירים קוסמטיים
לטיפוח עור, לאמבט, לשיזוף עור; מדבקות העברה דקורטיביות
למטרות קוסמטיות; מקלוני ניקוי מכותנה למטרות קוסמטיות;
קטורות; פוטפורי; צמר כותנה למטרות קוסמטיות; ממחטות

רוויות בתחליבים קוסמטיים; מסנני קרינה (תכשירים קוסמטיים
לשיזוף עור); הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ID GROUP

Address: 162 Blvd. de Fourmies  , Roubaix, 59100, 
France

Identification No.: 62774

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 10/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209420 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 32331/08/2009



Pharmaceutical preparations for treatment of tension 
and nervousness conditions and for inducing sleep; 
all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במצבי מתח ועצבנות והמרצת שינה;
כולם  כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NEOPHARM LTD. שם: ניאופרם בע"מ

Address: 8 Hashiloach Street  , Petach Tikvah, 49170, 
Israel

כתובת : רחוב השילוח 8  , פתח תקווה, 49170, ישראל

Identification No.: 510139082מספר זיהוי: 510139082

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

NERVEN

נרבן

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209432 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 32431/08/2009



Crane services; included in class 37. שירותי מנופים ועגורנים; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sky Line Cranes & Technologies Ltd. שם: סקיי ליין עגורנים וטכנולוגיות בע"מ

Address: Neve Yarak, P.O.B 341, 49945, Israel כתובת : נווה ירק, ת.ד.341, 49945, ישראל

Identification No.: 513484394מספר זיהוי: 513484394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Altshuler-Welner, Advs.

Address: 25 Iben Gabirol St.  , Tel Aviv, 64078, Israel

שם: אלטשולר - ולנר, עו"ד

כתובת : אבן גבירול 25  , תל אביב, 64078, ישראל

Application Date 05/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209469 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 32531/08/2009



Cranes services; included in class 37. שירותי מנופים ועגורנים; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sky Line Cranes & Technologies Ltd. שם: סקיי ליין עגורנים וטכנולוגיות בע"מ

Address: Neve Yarak, P.O.B 341, 49945, Israel כתובת : נווה ירק, ת.ד.341, 49945, ישראל

Identification No.: 513484394מספר זיהוי: 513484394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Altshuler-Welner, Advs.

Address: 25 Iben Gabirol St.  , Tel Aviv, 64078, Israel

שם: אלטשולר - ולנר, עו"ד

כתובת : אבן גבירול 25  , תל אביב, 64078, ישראל

Sky Line

סקיי ליין

Application Date 05/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209470 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 32631/08/2009



Soaps;  perfumery; essential oils; cosmetics; hair and 
body lotions; bath foams; shampoos; hair 
conditioners; creams; gels; milks; moisturizers; 
powders; toiletries; aftershave; make-up preparaionts 
for the treatment and care of the face and body; 
dentifrices;all included in class 3.

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

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

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CARELINE (PHARMAGIS) LTD. שם: קרליין (פרמאגיס) בע"מ

Address: 29 Lehi Street  , Bnei Brak, Israel כתובת : רחוב לח"י 29  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 520036492מספר זיהוי: 520036492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD.

Address: 29 Lechi St.  , Beni Brak, 51200, Israel

שם: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ

כתובת : רחוב לח"י 29  , בני ברק, 51200, ישראל

Application Date 05/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209472 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 32731/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages, namely vodka; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים, דהיינו וודקה; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., 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 DISTILLED and 
BOTTELED and the year 1872, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DISTILLED ו-BOTTELED ובשנה 1872, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209509 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 32831/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; office functions; import and export of 
alcoholic beverages, retail business and wholesale 
with alcoholic beverages; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פעילויות משרדיות; יבוא
ויצוא של משקאות אלכוהוליים, עסקים  קמעונאיים וסיטונאיים

למשקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., 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 DISTILLED and 
BOTTELED and the year 1872, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DISTILLED ו-BOTTELED ובשנה 1872, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209510 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 32931/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages, namely vodka; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים, דהיינו וודקה; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., 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.
Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark 
except the word NEMIROFF, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן למעט המילה NEMIROFF, אלא בהרכב

הסימן.

The mark is limited to the colors gold, white, green, 
blue and ocher, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים זהב, לבן, ירוק, כחול, ואוכרה, כפי
שנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209511 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 33031/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; office functions; import and export of 
alcoholic beverages, retail business and wholesale 
with alcoholic beverages; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פעילויות משרדיות; יבוא
ויצוא של משקאות אלכוהוליים, עסקים  קמעונאיים וסיטונאיים

למשקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

The mark is limited to the colors gold, white, green, 
blue and ocher, as shown in the mark.

הסימן הסימן מוגבל לצבעים זהב, לבן, ירוק, כחול, ואוכרה, כפי
שנראים בסימן.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן למעט המילה NEMIROFF, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209512 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 33131/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages, namely vodka; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים, דהיינו וודקה; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., 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.

The mark is limited to the colors gold, light blue, dark 
blue, white and red, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים זהב, תכלת, כחול כהה, לבן ואדום, כפי
שנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209513 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 33231/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; office functions; import and export of 
alcoholic beverages, retail business and wholesale 
with alcoholic beverages; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פעילויות משרדיות; יבוא
ויצוא של משקאות אלכוהוליים, עסקים  קמעונאיים וסיטונאיים

למשקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

The mark is limited to the colors gold, light blue, dark 
blue, white and red, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים זהב, תכלת, כחול כהה, לבן ואדום, כפי
שנראים בסימן.

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 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209514 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 33331/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages, namely vodka; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים, דהיינו וודקה; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

The mark is limited to the colors gold, yellow, red, 
white, green, black and brown, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים זהב, צהוב, אדום, לבן, ירוק, שחור וחום,
כפי שנראים בסימן.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן למעט המילה NEMIROFF, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209516 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 33431/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; office functions; import and export of 
alcoholic beverages, retail business and wholesale 
with alcoholic beverages; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פעילויות משרדיות; יבוא
ויצוא של משקאות אלכוהוליים, עסקים  קמעונאיים וסיטונאיים

למשקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., 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.
Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark 
except the word NEMIROFF, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן למעט המילה NEMIROFF, אלא בהרכב

הסימן.

The mark is limited to the colors gold, yellow, red, 
white, green, black and brown, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים זהב, צהוב, אדום, לבן, ירוק, שחור וחום,
כפי שנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209517 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 33531/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages, namely vodka; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים, דהיינו וודקה; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., 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.
Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark 
except the word NEMIROFF, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן למעט המילה NEMIROFF, אלא בהרכב

הסימן.

The mark is limited to the colors gold, light brown, 
dark brown, blue and white, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים זהב, חום בהיר, חום כהה, כחול  ולבן,
כפי שנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209519 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 33631/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; office functions; import and export of 
alcoholic beverages, retail business and wholesale 
with alcoholic beverages; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פעילויות משרדיות; יבוא
ויצוא של משקאות אלכוהוליים, עסקים  קמעונאיים וסיטונאיים

למשקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

The mark is limited to the colors gold, light brown, 
dark brown, blue and white, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים זהב, חום בהיר, חום כהה, כחול  ולבן,
כפי שנראים בסימן.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן למעט המילה NEMIROFF, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209520 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 33731/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages, namely vodka; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים, דהיינו וודקה; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

The mark is limited to the colors gold, black, white, 
red and anthracite, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים זהב, שחור, לבן, אדום ופחם אבן, כפי
שנראים בסימן.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן למעט המילה NEMIROFF, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209521 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 33831/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; office functions; import and export of 
alcoholic beverages, retail business and wholesale 
with alcoholic beverages; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פעילויות משרדיות; יבוא
ויצוא של משקאות אלכוהוליים, עסקים  קמעונאיים וסיטונאיים

למשקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., 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.
Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the words appearing in the mark 
except the word NEMIROFF, but in the combination 
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן למעט המילה NEMIROFF, אלא בהרכב

הסימן.

The mark is limited to the colors gold, black, white, 
red and anthracite, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים זהב, שחור, לבן, אדום ופחם אבן, כפי
שנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209522 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 33931/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages, namely vodka; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים, דהיינו וודקה; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

The mark is limited to the colors gold, red, green. 
brown, dark brown, blue, grey and purple, as shown 
in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים זהב, אדום, ירוק, חום, חום כהה, כחול,
אפור וסגול, כפי שנראים בסימן.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן למעט המילה NEMIROFF, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209523 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 34031/08/2009



Liechtenstein , 14/09/2007 ליכטנשטיין , 14/09/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; office functions; import and export of 
alcoholic beverages, retail business and wholesale 
with alcoholic beverages; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פעילויות משרדיות; יבוא
ויצוא של משקאות אלכוהוליים, עסקים  קמעונאיים וסיטונאיים

למשקאות; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

The mark is limited to the colors gold, red, green. 
brown, dark brown, blue, grey and purple, as shown 
in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים זהב, אדום, ירוק, חום, חום כהה, כחול,
אפור וסגול, כפי שנראים בסימן.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן למעט המילה NEMIROFF, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209524 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 34131/08/2009



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 אקספרס separately, but in
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209527 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 34231/08/2009



Pharmaceutical preparations; all included in class 5. תכשירים רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck & Co., Inc.

Address: Whitehouse Station, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 766

(New Jersey 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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MAGNAVA

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209529 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 34331/08/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); magazines; periodical 
publications; books and newspaper; paper and 
cardboard articles; writing instruments, pencils, pens, 
notepads, writing pads; greeting cards, transfers 
(decalcomanias); figurines (statuettes) of papier 
mache; instructional and teaching materials; printed 
publications; booklets, catalogues; guides; carrier 
bags; paper bags; pamphlet; brochures; news 
sheets; crayons; paint brushes; erasers; rulers; pencil 
sharpeners, pencil boxes and cases; pencil holders; 
posters; photograph albums; ring binders; folders; 
note-books; diaries; calendars; postcards; drawing 
(graphic); stickers; stencils, bumper stickers, fine 
paper, gift vouchers; labels, note-paper, paper 
packaging materials, paper tissues, printing paper, 
tickets, wrapping paper, writing paper, cardboard, 
printed computer programs; paper tape and cards for 
use in data processing; all included in class16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלה, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; חומר מודפס; חומרי כריכה; תצלומים; נייר
כתיבה; דבקים עבור נייר כתיבה או לצרכי משק בית; חומרים
לאמנים; מברשות צבע; חומר חינוכי ולימודי (מלבד התקנים);

חומרי פלסטיק לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים);
מגזינים; כתב עת; פרסומים; ספרים ועיתונים; פריטי נייר

וקרטון; מכשירי כתיבה, עפרונות, עטים, מחברות, דפדפות,
כרטיסי ברכה, מעבירים (דקלקומניה);  דמויות (פסלונים)

מעיסת נייר; חומרי חינוך ולימוד; מודפסים; פרסומים; פנקסים,
קטלוגים; מדריכים; תיקי נשיאה; תיקי נייר; חוברת; עלונים;
עלוני חדשות; עפרונות צבע;מברשות צבע; מחקים; סרגלים;
מחדדים, קופסאות וקלמרי עפרונות; מחזיקי עפרונות; כרזות;
אלבומי תמונות; קלסרים; תיקיות; מחברות; יומנים; לוחות
שנה; גלויות; ציורים (גרפיקה); מדבקות; משכפלים, מדבקות
פגוש; נייר איכותי, תלושי מתנה; תוויות, פתקי תזכורת, חומרי
אריזה מנייר, נייר דק, הדפסה, כרטיסים, נייר עטיפה, נייר

כתיבה, קרטון, תוכנות מחשב מודפסות; סלילי נייר וכרטיסיות
לשימוש בעיבוד מידע; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

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 12/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209545 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 34431/08/2009



Owners

Name: Viacom International Inc.

Address: 1515 Broadway  , New York, New York, 10036, 
U.S.A.

Identification No.: 63424

(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

י"א אלול תשס"ט - 34531/08/2009



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; קוסמטיקה
שהיא משחות, חלבים, תחליבים, 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: Laboratoire Garnier & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 9077

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 GREEN separately, but in 
the combination of the mark.

GREEN 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

Application Date 13/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209570 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 34631/08/2009



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
לצורך רפואי; סבוני טואלט; דיאודורנטים לגוף; קוסמטיקה
שהיא משחות, חלבים, תחליבים ג'לים ואבקות לפנים, לגוף

ולידיים; תכשירים להגנה מהשמש (מוצרים קוסמטיים); תכשירי
איפור; תחפיפים; ג'לים, תרסיסים, מוסים ותכשירים מרגיעים
לעיצוב השיער ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירי צביעה
לשיער ותכשירים מסירי צבע; תכשירים לתילתול ולסלסול

תמידי; שמנים אתריים לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 MEN, EXPERT 
separately, but in the combination of the mark.

,MEN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
EXPERT 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

MEN EXPERT

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209684 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 34731/08/2009



Circuses, club services, colloquiums, educational 
services, entertainment, live performances, party 
planning, production of shows, seminars, teaching, 
practical training, workshops, medical clowning 
services, clowning performances, entertainment in 
hospitals, entertainment for people with illnesses, 
training of medical clowns; all included in class 41.

קרקסים, שירותי מועדונים, מפגשים אקדמיים, שירותים
חינוכיים, בידור, מופעים חיים, תכנון מסיבות, הפקת הופעות,
לימוד, הכשרה מקצועית, סדנאות, שירותי ליצנות רפואית,
הופעות ליצנות, בידור בבתי חולים, בידור לחולים, הכשרת

ליצנים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Keren Magi (RA) שם: קרן מגי (ע"ר)

Address: 7 Vered Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ורד 7  , להבים 85338, ישראל

Identification No.: 580428605מספר זיהוי: 580428605

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nadav Argov, Adv.

Address: 56 Makor Haim St.  , Tel Aviv, Israel

שם: נדב ארגוב, עו"ד

כתובת : רח'  מקור חיים 56  , תל אביב, ישראל

Application Date 12/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209696 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 34831/08/2009



Chemico-pharmaceutical preparations; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; 
anaesthetics; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; chemical preparations for 
medical purposes; radiological contrast substances 
for medical purposes; diagnostic preparations for 
medical purposes; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; blood derivatives; 
biological preparations for medical purposes; gases 
for medical purposes; cultures of microorganisms for 
medical and veterinary use; sterilising  preparations; 
depuratives; nutritional additives for medical 
purposes; radioactive medicine, all included in 
International Class 5.

תכשירי רוקחות כימיים; מגיבים כימיים למטרות רפואיות או
וטרינריות; סמים מרדימים; תכשירים כימיים למטרות רוקחות;
תכשירים כימיים למטרות רפואיות; חומרי חידוד רדיולוגיים
למטרות רפואיות; תכשירים דיאגנוסטיים למטרות רפואיות;

מוליכים כימיים לאלקטרודות אקטלוגרף; נגזרות דם; תכשירים
ביולוגיים למטרות רפואיות; גז למטרות רפואיות; תרביתי
מיקרואורגניזמים לשימוש רפואי ווטרינרי; תכשירי חיטוי;
דפורטיבים; תוספים תזונתיים למטרות רפואיות;  תרופות

רדיואקטיביות, כולם נכללים בסוג בינלאומי 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 
Co. Ltd.

Address: Keji 12th Road South, Hi-Tech  , Nanshan, 
Shenzhen, 518057, China

Identification No.: 62318

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 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209710 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 34931/08/2009



Pharmaceutical preparations, namely, 
biopharmaceuticals based on human monoclonal 
antibodies for the treatment of immune and 
inflammatory diseases and disorders, cardiovascular 
diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders, central nervous system diseases and 
disorders, and infectious- related diseases and 
disorderd; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, שהם, תכשירים ביו רוקחיים המבוססים על
נוגדנים מונוקלונליים אנושיים לטיפול במחלות והפרעות

חיסוניות ודלקתיות, מחלות והפרעות קרדיו-וסקולריות, מחלות
והפרעות מטבוליות, מחלות והפרעות של מערכת העצבים

המרכזית, ומחלות והפרעות הקשורות בזיהום; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 for the colors Teal, Purple and Yellow. הסימן עבור הצבעים ירוק-כחול, סגול וצהוב.

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

אם 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 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209713 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 35031/08/2009



Germany , 15/02/2008 גרמניה , 15/02/2008

Priority Date דין קדימה

Transport, namely transport of persons and goods by 
motor vehicles, trains, ships and aircrafts; loading 
and unloading of ships, motor vehicles, railway 
carriages and airplanes; guarded transport of 
valuables; service of an agency in the transport 
sector, namely arranging transport services by third 
parties as an agency; packaging of goods, especially 
repackaging and processing of goods for sale and 
forwarding; storage of goods; All included in class 39.

שירותי הובלה, שהם הובלה של בני אדם וטובין באמצעות כלי
רכב, רכבות, ספינות ומטוסים; טעינה ופריקה של ספינות, כלי
רכב, רכבות משא ומטוסים; הובלה מאובטחת של דברי ערך;
שירותי סוכנות בתחום ההובלה, דהיינו ארגון שירותי הובלה על
ידי צדדים שלישיים כסוכנות; אריזה של טובין, לרבות אריזה
מחדש ועיבוד של טובין למכירה והעברתם לצד שלישי; אחסון

של טובין; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Bahn AG

Address: Berlin, Germany

Identification No.: 64050

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 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209716 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 35131/08/2009



Germany , 01/10/2007 גרמניה , 01/10/2007

Priority Date דין קדימה

Operating tables; parts of operating tables, as far as 
included in class 10, in particular operating table 
covers and operating table columns; accessories for 
operating tables, as far as included in class 10, in 
particular head-, shoulder-, pelvis-, buttocks-, arm-, 
leg-, knee-, foot- and lateral supports, rectal 
positioning instruments, lifting and transport devices 
for operating tables and operating table columns, 
infusion holders, radial setting clamps, body straps, 
holding adapters for head rests and accessories for 
neurosurgery, drainage bowl adapters; transporting 
systems for patients; transporting tables for patients; 
tripods (pendants) and ceiling tripods (pendants) for 
the medical field; supporters for medical devices, in 
particular ceiling supporters, wall supporters, floor 
stands, stands for beds, ambulances and operating 
tables; supplying systems fixed at the ceiling and 
mobile supplying systems for the medical field; lamps 
for medical purposes, in particular surgical lamps; 
devices for the movement of patients to another bed 
(patient transfer systems); emergency transporters; 
plaster- and plaster bandages tables, hand and arm 
location tables; transporters for medical devices; 
video camera systems for medical purposes; 
furniture especially made for medical purposes; all 
goods included in class 10.

שולחנות ניתוח; חלקי שולחנות ניתוח, עד כמה שנכללים בסוג
10, במיוחד כיסויי שולחן ניתוח ועמודי שולחן ניתוח; אביזרים
עבור שולחנות ניתוח, עד כמה שנכללים בסוג 10, במיוחד ראש
-, כתף-, אגן ירכיים-, ישבנים-, זרוע-, רגל-, ברך, כף רגל-,
ותמיכות רוחביות, מכשירי הצבה רקטלית, התקני הרמה

והובלה עבור שולחנות ניתוח  ועמודי שולחנות ניתוח, מעמדים
לאינפוזיה, מלקחי קיבוע רדיאליים, רצועות גוף, מתאמי

מעמדים עבור מסעד ראש ואביזרים עבור נירוכירורגיה, מתאם
קערת ניקוז; מערכות הובלה עבור חולים; שולחנות הובלה
לחולים; חצובת (תליונים) וחצובות תקרה (תליונים) עבור
השטח הרפואי; תומכים עבור התקני רפואה, במיוחד תומכי
תקרה, תומכי קיר, מעמדי רצפה, מעמדים עבור מיטות,
אמבולנסים ושולחנות ניתוח; מערכות אספקה מקובעות
בתקרה ומערכות אספקה מוביליות עבור השטח הרפואי;

מנורות עבור מטרות רפואיות, במיוחד מנורות ניתוח; התקנים
עבור העברת חולים למיטה אחרת (מערכות העברת חולה);
מובילי חירום; גבס - ושולחנות גיבוס וחבישה, שולחנות מיקום
יד וזרוע; מובילים עבור התקנים רפואיים; מערכות מצלמת
ווידיאו עבור מטרות רפואיות; ריהוט עשויים בעיקר עבור

מטרות רפואיות; כל הסחורות נכללות בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

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

LIGHT 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

TruLight

Application Date 13/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209727 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 35231/08/2009



Owners

Name: TRUMPF GmbH + Co. KG

Address: Ditzingen, Germany

Identification No.: 62222

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

י"א אלול תשס"ט - 35331/08/2009



Apparatus for lighting, heating, ventilating, all being 
for motor vehicles; fans and air filtration apparatus 
assembled in portable air chambers for the storage 
and protection of motor vehicles; all included in class 
11.

מכשירים לתאורה, חימום, אוורור, כולם היותם לכלי רכב
ממונעים; מכשירי אוורור וסינון אוויר המורכבים בחדרי אוויר

ניידים לאחסון והגנה של כלי רכב ממונעים; הנכללים כולם בסוג
.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bentley Motors Limited

Address: Crewe, Cheshire, United Kingdom

Identification No.: 39529

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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

BENTLEY

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209746 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 35431/08/2009



Apparatus for lighting, heating, ventilating, all being 
for motor vehicles; fans and air filtration apparatus 
assembled in portable air chambers for the storage 
and protection of motor vehicles; all included in class 
11.

מכשירים לתאורה, חימום, אוורור, כולם היותם לכלי רכב
ממונעים; מכשירי אוורור וסינון אוויר המורכבים בחדרי אוויר

ניידים לאחסון והגנה של כלי רכב ממונעים; הנכללים כולם בסוג
.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bentley Motors Limited

Address: Crewe, Cheshire, United Kingdom

Identification No.: 39529

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209754 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 35531/08/2009



Germany , 19/09/2007 גרמניה , 19/09/2007

Priority Date דין קדימה

Chemicals for use in industry and science, especially 
raw materials for the chemical, pharmaceutical and 
nutritional/dietary supplements industry; all included 
in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה ובמדע, במיוחד חומרים גולמיים
לתעשיית הכימיקלים, הרוקחות ותוספי התזונה/דיאטה;

הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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

METAFOLIN

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209762 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 35631/08/2009



European Community Trade Mark , 
19/09/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 19/09/2007

Priority Date דין קדימה

Office requisites (except furniture), in particular 
stamps (including self-inking stamps), stamp pads, 
stamp inks, boxes for stamps (seals) and holders for 
stamps (seals); stationery, pens, stamp pens; all 
included in class 16.

צרכי משרד (למעט ריהוט), בפרט חותמות (כולל חותמות
מכתימות-דיו בעצמן), כריות לחותמות, דיו לחותמות, קופסאות

לחותמות (רשמיות) ומחזיקים לחותמות (רשמיות); צרכי
כתיבה, עטים, עטי חותמת; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COLOP STEMPELERZEUGUNG SKOPEK 
GESELLSCHAFT M.B.H. & CO. KG.

Address: Wels, Austria

Identification No.: 35033

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 STAMP and WRITER 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STAMP WRITER

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209765 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 35731/08/2009



European Community Trade Mark , 
19/09/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 19/09/2007

Priority Date דין קדימה

Office requisites (except furniture), in particular 
stamps (including self-inking stamps), stamp pads, 
stamp inks, boxes for stamps (seals) and holders for 
stamps (seals); stationery, pens, stamp pens; all 
included in class 16.

צרכי משרד (למעט ריהוט), בפרט חותמות (כולל חותמות
מכתימות-דיו בעצמן), כריות לחותמות, דיו לחותמות, קופסאות

לחותמות (רשמיות) ומחזיקים לחותמות (רשמיות); צרכי
כתיבה, עטים, עטי חותמת; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COLOP STEMPELERZEUGUNG SKOPEK 
GESELLSCHAFT M.B.H. & CO. KG.

Address: Wels, Austria

Identification No.: 35033

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 PEN and PRINT 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PEN2PRINT

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209766 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 35831/08/2009



European Community Trade Mark , 
19/09/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 19/09/2007

Priority Date דין קדימה

Office requisites (except furniture), in particular 
stamps (including self-inking stamps), stamp pads, 
stamp inks, boxes for stamps (seals) and holders for 
stamps (seals); all included in class 16.

צרכי משרד (למעט ריהוט), בפרט חותמות (כולל חותמות
מכתימות-דיו בעצמן), כריות לחותמות, דיו לחותמות, קופסאות
לחותמות (רשמיות) ומחזיקים לחותמות (רשמיות); הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COLOP STEMPELERZEUGUNG SKOPEK 
GESELLSCHAFT M.B.H. & CO. KG.

Address: Wels, Austria

Identification No.: 35033

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 STAMP separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STAMP MOUSE

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209767 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 35931/08/2009



Selling services of office requisites (including office 
furniture), hobby, creation and art equipment; all 
included in class 35.

שירותי מכירה של ציוד משרדי (לרבות ריהוט משרדי), ציוד
הובי, יצירה ואומנות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sifri Marketing of Office and Art Equipment 
Ltd.

שם: ספרי שיווק ציוד משרדי ואומנות בע"מ

Address: Haifa, P.O.B 256, Israel כתובת : חיפה, ת.ד.256, ישראל

Identification No.: 513768630מספר זיהוי: 513768630

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: B. Stalkol & R. Keren, Adv.

Address: 23 Moshe Goshen  , Kiryat Motzkin, 26312, 
Israel

שם: ב. סטלקול את ר. קרן, עו"ד

כתובת : שד' משה גושן 23  , קרית מוצקין, 26312, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ספרי, ציוד משרדי and ציוד
.but in the combination of the mark ,אמנות

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ספרי, ציוד
משרדי וציוד אמנות, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209781 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 36031/08/2009



Paper and paper articles; all included in class 16. נייר וצרכי ניר; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sifri Marketing of Office and Art Equipment 
Ltd.

שם: ספרי שיווק ציוד משרדי ואומנות בע"מ

Address: Haifa, P.O.B 256, Israel כתובת : חיפה, ת.ד.256, ישראל

Identification No.: 513768630מספר זיהוי: 513768630

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: B. Stalkol & R. Keren, Adv.

Address: 23 Moshe Goshen  , Kiryat Motzkin, 26312, 
Israel

שם: ב. סטלקול את ר. קרן, עו"ד

כתובת : שד' משה גושן 23  , קרית מוצקין, 26312, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ART IN PAPER, but in the 
combination of the mark.

ART IN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PAPER, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209782 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 36131/08/2009



Advanced printing services; all included in class 40. שרותי דפוס מתקדמים; כולם נכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Oren Barad שם: אורן ברד

Address: כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 33490699מספר זיהוי: 33490699

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cohen Ron, Adv.

Address: 6 Ma'abarot  , Haifa, 34461, Israel

שם: כהן רון, עו"ד

כתובת : מעברות 6  , חיפה, 34461, ישראל

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209783 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 36231/08/2009



י"א אלול תשס"ט - 36331/08/2009



Smart phones; mobile phones; mobile phone 
accessories, namely, wireless headsets, ear phones, 
rechargeable batteries; electric adapters, electric 
battery chargers and data communication cables; 
home media server; computer server; set-top boxes; 
hard disc drives; optical disc drives; computer 
memory cards; closed-circuit televisions; notebook 
computers; computers; printers for computers; 
recorded computer software; monitors for  
computers; personal digital assistants (PDAs) ; 
semiconductors; television receivers; facsimile 
machines; cash registers; batteries; fiber optic 
cables; telecommunication cables; electric flat irons; 
amusement apparatus adapted for use with television 
receivers only; video telephones; telephones; video 
tape recorders (VTR); DVD players; MP 3 players; 
portable multimedia players; speakers for home 
theater systems; speakers for computers; compact 
disc players; unprocessed audio-video compact 
discs; cathode-ray tubes; camcorders; video 
cameras; digital cameras; downloadable electronic 
music; downloadable digital images; mouse; mouse 
pads; all included in class 9.

טלפונים חכמים; טלפונים ניידים; אביזרים לטלפונים ניידים,
דהיינו, אוזניות אלחוטיות, אוזניות, סוללות הניתנות להטענה;
מתאמים חשמליים, מטעני בטריות חשמליים וכבלים להעברת
נתונים; שרת למדיה ביתית; שרת מחשב; ממירים; כונני דיסק
קשיח; כונני דיסק אופטיים; כרטיסי זיכרון למחשב; טלוויזיות
במעגל סגור; מחשבים ניידים; מחשבים; מדפסות למחשבים;
תוכנת מחשב מוקלטת; מסכים למחשבים; מסייעים אישיים
דיגיטאליים (PDA); מוליכים למחצה; מקלטי טלוויזיה; מכונות
פקס; קופות רושמות; סוללות; כבלי סיב אופטי; כבלי תקשורת
רחק; מגהצים חשמליים; התקני בידור המתאימים לשימוש רק
עם מקלטי טלוויזיה; טלפונים עם ווידיאו; טלפונים; מקלטי

ווידיאו (VTR); נגני DVD; נגני MP3; נגני מולטימדיה ניידים;
רמקולים למערכות קולנוע ביתי; רמקולים למחשבים; נגני
תקליטורים; תקליטורים אודיו-ווידיאו שאינם מעובדים;

שפורפרת קרן-קתודית; מצלמות מקליטות; מצלמות ווידיאו;
מצלמות דיגיטאליות; מוסיקה אלקטרונית להורדה; דמויות

דיגיטאליות להורדה; עכבר; פדים לעכבר; הנכללים כולם בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Samsung Electronics Co., Ltd.

Address: Yeongtong-gu  , Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea

Identification No.: 18992

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, 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

DaCP

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209815 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 36431/08/2009



Computer software that allow users, both online and 
offline, to create, view, update, manage, print and 
display digital versions of documents and press 
publications; included in class 9.

תוכנת מחשב, המאפשרת למשתמש, באופן מקוון או לא מקוון,
ליצור, לעדכן, לתחזק, לחפש, לצפות ולהציג גירסאות
דיגיטליות של מסמכים ועיתונים; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Olive Software Ltd שם: אוליב תוכנה בע"מ

Address: Hod Hasharon, Israel כתובת : החרש 4  , הוד השרון, ישראל

Identification No.: 512828831מספר זיהוי: 512828831

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

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

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

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

ACTIVE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MAGAZINE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OLIVE ACTIVE MAGAZINE

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209819 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 36531/08/2009



Computer services, namely, providing temporary use 
of software, either locally or globally through a 
standalone or networked computer system and 
online access to software residing on a server, to 
create, update, manage, search, view and display 
digital versions of documents and press publications; 
included in class 42.

שירותי מחשב, שהם אספקת שימוש זמני בתוכנת מחשב,
באופן מקומי או גלובלי באמצעות עמדת מחשב או באמצעות
רשת מחשבים ומתן גישה באופן מקוון לתוכנה הממקומת על
שרת מחשבים למטרת יצירה, עדכון, תחזוקה, חיפוש, צפיה
והצגה של גירסאות דיגיטליות של מסמכים ועיתונים; הנכללים

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Olive Software Ltd שם: אוליב תוכנה בע"מ

Address: Hod Hasharon, Israel כתובת : החרש 4  , הוד השרון, ישראל

Identification No.: 512828831מספר זיהוי: 512828831

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

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

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

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

ACTIVE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MAGAZINE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OLIVE ACTIVE MAGAZINE

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209821 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 36631/08/2009



Design and test computer hardware and software for 
others in the fields of digital data storage, volatile and 
non-volatile memory devices and components, flash 
memory devices, flash memory components, phase 
change memory devices, phase change memory 
components, semiconductor devices and integrated 
circuits; computer and software-related consultancy; 
computer software and hardware consultation and 
hardware and software development services, 
namely, computer hardware and software design, 
computer programming, and maintenance of 
computer software for others; computer systems 
analysis; customization of computer hardware and 
software; consulting services in the field of design, 
selection, implementation, maintenance and use of 
computer hardware and software systems for others; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware for 
others; rental and leasing of computer hardware and 
software; custom design of electronic machines, 
apparatus or telecommunication devices; computer 
services, namely, managing computer network; 
network monitoring services, namely providing 
information on the operation of computer networks; 
providing temporary use of non-downloadable 
software; computer consulting services; computer 
custom software and hardware development, design, 
and consulting services; designing and developing 
standards for others in the design and 
implementation of computer software, computer 
hardware and telecommunications equipment; all 
included in Class 42.

תכנון ובדיקה של חומרת ותוכנת מחשב, עבור אחרים, בתחומי
אחסון מידע דיגיטלי, התקני ורכיבי זיכרון נדיף ולא-נדיף, התקני
זיכרון פלאש, רכיבי זיכרון פלאש, התקני זיכרון חילוף פאזה,
רכיבי זיכרון חילוף פאזה, התקני מוליך-למחצה ומעגלים

משולבים; ייעוץ בנושאי מחשבים ותוכנה; ייעוץ בנושא תוכנת
וחומרת מחשב ושירותי פיתוח בנושא חומרה ותוכנה, דהיינו,

תכנון חומרת ותוכנת מחשב, תכנות מחשב ותחזוקה של תוכנת
מחשב עבור אחרים; ניתוח מערכות מחשב; התאמה אישית של
חומרת ותוכנת מחשב; שירותי ייעוץ בתחומי תכנון, בחירה,

מימוש, תחזוקה ושימוש במערכות חומרה ותוכנה של מחשבים
עבור אחרים; שירותי ייעוץ בתחומי תכנון, בחירה, מימוש,
תחזוקה ושימוש בחומרת מחשב, עבור אחרים; השכרה

והחכרה של חומרת ותוכנת מחשב; תכנון מותאם אישית של
מכונות, מתקנים או התקני טלקומוניקציה אלקטרוניים; שירותי
מחשב, דהיינו, ניהול רשת מחשב; שירותי ניטור רשת, דהיינו,
אספקת מידע על פעילות רשתות מחשב; אספקת שימוש זמני
בתוכנה שאינה ניתנת להורדה; שירותי ייעוץ בנושאי מחשב;
פיתוח, תכנון ושירותי ייעוץ בנושאי תוכנת וחומרת מחשב
מותאמות; תכנון ופיתוח של תקנים, עבור אחרים, לתכנון
ומימוש של תוכנת וחומרת מחשב וציוד טלקומוניקציה;

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

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/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

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209830 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 36731/08/2009



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"א אלול תשס"ט - 36831/08/2009



Backup servcies and data protection; alll included in 
class 42.

שירותי גיבוי מחשב ואבטחת מידע; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TerraSafe Ltd. שם: טרהסייף בע"מ

Address: Ramat Gan, P.O.B 873, Israel כתובת : רמת גן, ת.ד.873, ישראל

Identification No.: 513707174מספר זיהוי: 513707174

Application Date 18/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209846 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 36931/08/2009



A device providing control, monitoring, management 
and diagnostic capabilities accessible through the 
Internet or Intranet or any fixed or wireless network; 
included in class 9.

מתקן המאפשר בקרה, ניטור, ניהול ואפשרויות אבחון
באמצעות האינטרנט או האינטראנט או כל מתקן תקשורת

קבוע או אלחוטי; הנכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Reali Technologies Ltd. שם: ריאלי טכנולוג'יס בע"מ

Address: Mitzpe Sapir Industrial Zone, Zur Yigal, P.O.B 
12373, 44682, Israel

כתובת : אזור תעשיה מצפה ספיר, צור יגאל, ת.ד.12373,
44682, ישראל

Identification No.: 514011220מספר זיהוי: 514011220

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CELLULAR & 
ETHERNET EXPLORER separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CELLULAR & ETHERNET EXPLORER בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209864 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 37031/08/2009



Telecommunications services in general adn by 
using devices such as remote terminal units, 
computers, cellular phones, PDAs or other devices 
providing control, monitoring, management and 
diagnostic capabilities accessible through the Internet 
or Intranet or any fixed or wireless network, in 
particular; all included in class 38.

שירותי קשר כלליים ובאמצעות מתקנים כגון מתקני קצה
לשליטה מרחוק, מחשבים, טלפונים ניידים, פי.די.א. או מתקנים

אחרים המאפשרים בקרה, ניטור, ניהול ואפשרויות אבחון
באמצעות האינטרנט או האינטראנט או כל מתקן תקשורת

קבוע או אלחוטי בפרט; הנכלים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Reali Technologies Ltd. שם: ריאלי טכנולוג'יס בע"מ

Address: Mitzpe Sapir Industrial Zone, Zur Yigal, P.O.B 
12373, 44682, Israel

כתובת : אזור תעשיה מצפה ספיר, צור יגאל, ת.ד.12373,
44682, ישראל

Identification No.: 514011220מספר זיהוי: 514011220

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words  CELLULAR & 
ETHERNET EXPLORER separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CELLULAR & ETHERNET EXPLORER בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209865 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 37131/08/2009



Providing scientific and research services and 
development of hardware and software in general, for 
or by using devices such as remote terminal units, 
computers, cellular phones, PDAs or other devices, 
providing control, monitoring, management and 
diagnostic capabilities accessible though the Internet 
or Intranet or any fixed or wireless network, in 
particular; all included in class 42.

מתן שירותים מדעיים ושירותי מחקר ופיתוח חומרה ותכנה
באופן כללי, לצורך או על ידי שימוש בו באמצעות מתקנים כגון
מתקני קצה לשליטה מרחוק, מחשבים, טלפונים ניידים, פי.די.י.
או מתקנים אחרים המאפשרים בקרה, ניטור, ניהול ואפשרויות

אבחון באמצעות האינטרנט או האינטראנט או כל מתקן
תקשורת קבוע או אלחוטי בפרט; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Reali Technologies Ltd. שם: ריאלי טכנולוג'יס בע"מ

Address: Mitzpe Sapir Industrial Zone, Zur Yigal, P.O.B 
12373, 44682, Israel

כתובת : אזור תעשיה מצפה ספיר, צור יגאל, ת.ד.12373,
44682, ישראל

Identification No.: 514011220מספר זיהוי: 514011220

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words CELLULAR & 
ETHERNET EXPLORER separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CELLULAR & ETHERNET EXPLORER בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209866 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 37231/08/2009



European Community Trade Mark , 
06/03/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 06/03/2008

Priority Date דין קדימה

A device providing control, monitoring, management 
and diagnostic capabilities accessible through the 
Internet or Intranet or any fixed or wireless network; 
included in class 9.

מתקן המאפשר בקרה, ניטור, ניהול ואפשרויות אבחון
באמצעות האינטרנט או האינטראנט או כל מתקן תקשורת

קבוע או אלחוטי; הנכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Reali Technologies Ltd. שם: ריאלי טכנולוג'יס בע"מ

Address: Mitzpe Sapir Industrial Zone, Zur Yigal, P.O.B 
12373, 44682, Israel

כתובת : אזור תעשיה מצפה ספיר, צור יגאל, ת.ד.12373,
44682, ישראל

Identification No.: 514011220מספר זיהוי: 514011220

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Application Date 19/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209867 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 37331/08/2009



European Community Trade Mark , 
06/03/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 06/03/2008

Priority Date דין קדימה

Telecommunications services in general and by 
using devices such as remote terminal units, 
computers, cellular phones, PDAs or other devices 
providing control, monitoring, management and 
diagnostic capabilities accessible through the Internet 
or Intranet or any fixed or wireless network, in 
particular; all included in class 38.

שירותי קשר כלליים ובאמצעות מתקנים כגון מתקני קצה
לשליטה מרחוק, מחשבים, טלפונים ניידים, פי.די.א. או מתקנים

אחרים המאפשרים בקרה, ניטור, ניהול ואפשרויות אבחון
באמצעות האינטרנט או האינטראנט או כל מתקן תקשורת

קבוע או אלחוטי בפרט; הנכלים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Reali Technologies Ltd. שם: ריאלי טכנולוג'יס בע"מ

Address: Mitzpe Sapir Industrial Zone, Zur Yigal, P.O.B 
12373, 44682, Israel

כתובת : אזור תעשיה מצפה ספיר, צור יגאל, ת.ד.12373,
44682, ישראל

Identification No.: 514011220מספר זיהוי: 514011220

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Application Date 19/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209868 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 37431/08/2009



European Community Trade Mark , 
06/03/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 06/03/2008

Priority Date דין קדימה

Providing scientific and research services and 
development of hardware and software in general, for 
or by using devices such as remote terminal units, 
computers, cellular phones, PDAs or other devices, 
providing control, monitoring, management and 
diagnostic capabilities accessible though the Internet 
or Intranet or any fixed or wireless network, in 
particular; all included in class 42.

מתן שירותים מדעיים ושירותי מחקר ופיתוח חומרה ותכנה
באופן כללי, לצורך או על ידי שימוש בו באמצעות מתקנים כגון
מתקני קצה לשליטה מרחוק, מחשבים, טלפונים ניידים, פי.די.י.
או מתקנים אחרים המאפשרים בקרה, ניטור, ניהול ואפשרויות
אבחון באמצעות האינטרנט או אינטראנט או כל מתקן תקשורת

קבוע או אלחוטי, בפרט; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Reali Technologies Ltd. שם: ריאלי טכנולוג'יס בע"מ

Address: Mitzpe Sapir Industrial Zone, Zur Yigal, P.O.B 
12373, 44682, Israel

כתובת : אזור תעשיה מצפה ספיר, צור יגאל, ת.ד.12373,
44682, ישראל

Identification No.: 514011220מספר זיהוי: 514011220

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Application Date 19/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209869 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 37531/08/2009



After-shave balms; After-shave gel; After-shave 
lotions; Cologne; Deodorant for personal use; 
Deodorant soap; Eau de cologne; Eau de perfume; 
Eau de toilette; Perfume; Perfumed soap; Shaving 
balm; Shaving cream; Shaving foam; Shaving gel; 
Shaving lotion; Shaving soap; Shower and bath gel; 
Skin lotion; Body lotion; Body washes; Hair shampoo; 
Hair conditioner; all included in class 3.

משחות מרגיעות לאחר גילוח; ג'ל לאחר גילוח; תחליבים לאחר
גילוח; קולון; דאודורנט לשימוש אישי; סבון דאודורנט; מי קולון;

מי בושם; מי רחצה; בושם; סבון מבושם; משחה מרגיעה
לגילוח; משחת גילוח; קצף גילוח; ג'ל גילוח; תחליב גילוח; סבון

גילוח; ג'ל למקלחת ואמבטיה; תחליב לעור; תחליב לגוף;
תרחיצי גוף; שמפו לשיער; מרכך לשיער; הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Juicy Couture, Inc.

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

Identification No.: 68075

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

DIRTY ENGLISH

Application Date 21/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209879 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 37631/08/2009



U.S.A. , 19/02/2008 ארה"ב , 19/02/2008

Priority Date דין קדימה

Solar-powered generation of electricity; providing 
others with electricity generated using solar power or 
other renewable energy resources; generation of 
electricity from renewable energy resources, included 
in Class 40.

ייצור סולרי של חשמל; אספקה לאחרים של חשמל הנוצר
בשימוש כח סולרי או משאבי אנרגיה מתחדשים אחרים; ייצור

חשמל ממשאבי אנרגיה מתחדשים, הנכללים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Global Sun Partners, LLC

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

Identification No.: 68081

(Delaware Limited Liability Company)

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GLOBAL SUN

Application Date 24/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209900 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 37731/08/2009



France , 22/11/2007 צרפת , 22/11/2007

Priority Date דין קדימה

Household and kitchen utensils and containers (not 
of precious metals, nor coated therewith); tableware 
(not of precious metals); pressure cookers; boxes of 
glass or metal for storing and preserving foodstuffs 
and spices; kitchen brushes; brushes; combs; electric 
toothbrushes; dental jets; sprays; atomizers and 
diffusers for perfuming and moisturizing; ironing 
boards; all included in Class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכות יקרות או
מצופים בהן); כלי שולחן (שאינם ממתכות יקרות); סירי לחץ;
קופסאות מזכוכית או מתכת לאחסון ושמירת מצרכי מזון

ותבלינים; מברשות מטבח; מברשות; מסרקים; מברשות שיניים
חשמליות; מכשירי סילון מים לרפואת שיניים; תרסיסים;
מכשירים לריסוס דק ומפזרים לבישום ולחות; קרשי גיהוץ;

הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SEB SA

Address: 4 Chemin du Petit Bois 69130 ECULLY, France

Identification No.: 66493

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 24/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209904 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 37831/08/2009



Furniture, mattresses, cushions, pictures, wooden 
frames and/or from replacements of wood and/or in 
combiination with additional materials such as cloth, 
leather, dermatoid, replacements of cloth, types of 
metals, plastic materials; all included in class 20.

רהיטים, מזרונים, כריות, תמונות, מסגרות מעץ ואו מתחליפי
עץ ואו בשילוב עם חומרים נוספים כגון בד, עור, דמוי עור,

תחליפי בד, סוגי מתכות, חומרים פלסטיים; הנכללים כולם בסוג
.20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SHOMRAT HAZOREA (1999) שם: שמרת הזורע (1999)

Address: Kibbutz Shomrat  , D.N. Oshrat, 25218, Israel כתובת : קיבוץ שמרת  , ד.נ. אשרת, 25218, ישראל

Identification No.: 540193364מספר זיהוי: 540193364

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liav Geffen, Adv.

Address: Kiryat Tivon, P.O.B 1113, 36015, Israel

שם: ליאב גפן, עו"ד

כתובת : קרית טבעון, ת.ד.1113, 36015, ישראל

Application Date 23/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209951 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 37931/08/2009



Furniture, mattresses, cushions, pictures, wooden 
frames and/or from replacements of wood and/or in 
combiination with additional materials such as cloth, 
leather, dermatoid, replacements of cloth, types of 
metals, plastic materials; all included in class 20.

רהיטים, מזרונים, כריות, תמונות, מסגרות מעץ ואו מתחליפי
עץ ואו בשילוב עם חומרים נוספים כגון בד, עור, דמוי עור,

תחליפי בד, סוגי מתכות, חומרים פלסטיים; הנכללים כולם בסוג
.20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SHOMRAT HAZOREA (1999) שם: שמרת הזורע (1999)

Address: Kibbutz Shomrat  , D.N. Oshrat, 25218, Israel כתובת : קיבוץ שמרת  , ד.נ. אשרת, 25218, ישראל

Identification No.: 540193364מספר זיהוי: 540193364

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liav Geffen, Adv.

Address: Kiryat Tivon, P.O.B 1113, 36015, Israel

שם: ליאב גפן, עו"ד

כתובת : קרית טבעון, ת.ד.1113, 36015, ישראל

Application Date 23/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209952 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 38031/08/2009



Furniture, mattresses, cushions, pictures, wooden 
frames and/or from replacements of wood and/or in 
combiination with additional materials such as cloth, 
leather, dermatoid, replacements of cloth, types of 
metals, plastic materials; all included in class 20.

רהיטים, מזרונים, כריות, תמונות, מסגרות מעץ ואו מתחליפי
עץ ואו בשילוב עם חומרים נוספים כגון בד, עור, דמוי עור,

תחליפי בד, סוגי מתכות, חומרים פלסטיים; הנכללים כולם בסוג
.20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SHOMRAT HAZOREA (1999) שם: שמרת הזורע (1999)

Address: Kibbutz Shomrat  , D.N. Oshrat, 25218, Israel כתובת : קיבוץ שמרת  , ד.נ. אשרת, 25218, ישראל

Identification No.: 540193364מספר זיהוי: 540193364

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liav Geffen, Adv.

Address: Kiryat Tivon, P.O.B 1113, 36015, Israel

שם: ליאב גפן, עו"ד

כתובת : קרית טבעון, ת.ד.1113, 36015, ישראל

SHOMRAT HAZOREA

Application Date 23/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209953 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 38131/08/2009



Furniture, mattresses, cushions, pictures, wooden 
frames and/or from replacements of wood and/or in 
combiination with additional materials such as cloth, 
leather, dermatoid, replacements of cloth, types of 
metals, plastic materials; all included in class 20.

רהיטים, מזרונים, כריות, תמונות, מסגרות מעץ ואו מתחליפי
עץ ואו בשילוב עם חומרים נוספים כגון בד, עור, דמוי עור,

תחליפי בד, סוגי מתכות, חומרים פלסטיים; הנכללים כולם בסוג
.20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SHOMRAT HAZOREA (1999) שם: שמרת הזורע (1999)

Address: Kibbutz Shomrat  , D.N. Oshrat, 25218, Israel כתובת : קיבוץ שמרת  , ד.נ. אשרת, 25218, ישראל

Identification No.: 540193364מספר זיהוי: 540193364

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liav Geffen, Adv.

Address: Kiryat Tivon, P.O.B 1113, 36015, Israel

שם: ליאב גפן, עו"ד

כתובת : קרית טבעון, ת.ד.1113, 36015, ישראל

SHOMRAT

Application Date 23/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209954 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 38231/08/2009



Furniture, mattresses, cushions, pictures, wooden 
frames and/or from replacements of wood and/or in 
combiination with additional materials such as cloth, 
leather, dermatoid, replacements of cloth, types of 
metals, plastic materials; all included in class 20.

רהיטים, מזרונים, כריות, תמונות, מסגרות מעץ ואו מתחליפי
עץ ואו בשילוב עם חומרים נוספים כגון בד, עור, דמוי עור,

תחליפי בד, סוגי מתכות, חומרים פלסטיים; הנכללים כולם בסוג
.20

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SHOMRAT HAZOREA (1999) שם: שמרת הזורע (1999)

Address: Kibbutz Shomrat  , D.N. Oshrat, 25218, Israel כתובת : קיבוץ שמרת  , ד.נ. אשרת, 25218, ישראל

Identification No.: 540193364מספר זיהוי: 540193364

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liav Geffen, Adv.

Address: Kiryat Tivon, P.O.B 1113, 36015, Israel

שם: ליאב גפן, עו"ד

כתובת : קרית טבעון, ת.ד.1113, 36015, ישראל

HAZOREA

Application Date 23/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209955 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 38331/08/2009



Hormonal preparations; pharmaceutical preparations 
for preventing pregnancy; all included in class 5.

תכשרים הורמונאליים, תכשירי רוקחות למניעת הריון; כולם
כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Hadera, P.O.B 50, 38100, Israel כתובת : חדרה, ת.ד.50, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

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

FLAME

פליים

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209975 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 38431/08/2009



Jewelery; ornaments; precious stones; precious 
metals and their alloys; watches and chronomtric 
instrumants; all included in class 14.

תכשיטים; קישוטים; אבנים יקרות; מתכות יקרות וסגסוגותיהן;
שעונים ומכשירים כרונומטרים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G.M. Investment & Fashion Ltd. שם: ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ

Address: 3 Shimon Israeli St., Rishon Lezion, Israel כתובת : רחוב שמעון ישראלי 3  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511535775מספר זיהוי: 511535775

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

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209987 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 38531/08/2009



Jewelery; ornaments; precious stones; precious 
metals and their alloys; watches and chronomtric 
instrumants; all included in class 14.

תכשיטים; קישוטים; אבנים יקרות; מתכות יקרות וסגסוגותיהן;
שעונים ומכשירים כרונומטרים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G.M. Investment & Fashion Ltd. שם: ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ

Address: כתובת : רחוב שמעון ישראלי 3  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511535775מספר זיהוי: 511535775

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

GOLBARY

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209988 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 38631/08/2009



Bags, cases, suitcases and wallets made of leather 
and leather imitations; back bags; side bags; 
backpacks; shoulder bags; sport bags; carrying bags; 
beach bags; rucksacks; wallets; waist bags; 
briefcases; washing bags; pouches; suitcases; 
umbrellas, umbrella covers; boxes and traveling 
bags; all included in class 18.

תיקים, תרמילים, מזוודות וארנקים העשויים עור וחיקויי עור;
תרמילי גב; תרמילי צד; תיקי גב; תיקי צד; תיקי ספורט; תיקי

משא; תיקי חוף; ילקוטים; ארנקים; תיקי מותניים; תיקי
מסמכים; תיקי רחצה; פאוצ'ים; מזוודות; מטריות וכיסויים
למטריות; תיבות ותיקים לנסיעות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G.M. Investment & Fashion Ltd. שם: ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ

Address: כתובת : רחוב שמעון ישראלי 3  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511535775מספר זיהוי: 511535775

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

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209989 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 38731/08/2009



Bags, cases, suitcases and wallets made of leather 
and leather imitations; back bags; side bags; 
backpacks; shoulder bags; sport bags; carrying bags; 
beach bags; rucksacks; wallets; waist bags; 
briefcases; washing bags; pouches; suitcases; 
umbrellas, umbrella covers; boxes and traveling 
bags; all included in class 18.

תיקים, תרמילים, מזוודות וארנקים העשויים עור וחיקויי עור;
תרמילי גב; תרמילי צד; תיקי גב; תיקי צד; תיקי ספורט; תיקי

משא; תיקי חוף; ילקוטים; ארנקים; תיקי מותניים; תיקי
מסמכים; תיקי רחצה; פאוצ'ים; מזוודות; מטריות וכיסויים
למטריות; תיבות ותיקים לנסיעות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G.M. Investment & Fashion Ltd. שם: ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ

Address: כתובת : רחוב שמעון ישראלי 3  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511535775מספר זיהוי: 511535775

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

GOLBARY

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209990 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 38831/08/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G.M. Investment & Fashion Ltd. שם: ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ

Address: כתובת : רחוב שמעון ישראלי 3  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511535775מספר זיהוי: 511535775

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

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209991 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 38931/08/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G.M. Investment & Fashion Ltd. שם: ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ

Address: כתובת : רחוב שמעון ישראלי 3  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511535775מספר זיהוי: 511535775

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

GOLBARY

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209992 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 39031/08/2009



Retail sales servcies relating to clothing, footwear 
and headgear; marketing; advertising; publicity and 
sales promotion; import and export services; 
advertising, directing businesses; treatment in 
businesses; all included in class 35.

שירותי מכירה בקמעונאות ביחס למוצרי הלבשה, הנעלה
וכיסויי ראש; שיווק; פרסום וקידום מכירות; שירותי יבוא וייצוא;
פרסומות, ניהול עסקים; טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G.M. Investment & Fashion Ltd. שם: ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ

Address: כתובת : רחוב שמעון ישראלי 3  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511535775מספר זיהוי: 511535775

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

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209993 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 39131/08/2009



Retail sales servcies relating to clothing, footwear 
and headgear; marketing; advertising; publicity and 
sales promotion; import and export services; 
advertising, directing businesses; treatment in 
businesses; all included in class 35.

שירותי מכירה בקמעונאות ביחס למוצרי הלבשה, הנעלה
וכיסויי ראש; שיווק; פרסום וקידום מכירות; שירותי יבוא וייצוא;
פרסומות, ניהול עסקים; טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G.M. Investment & Fashion Ltd. שם: ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ

Address: כתובת : רחוב שמעון ישראלי 3  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511535775מספר זיהוי: 511535775

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

GOLBARY

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209994 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 39231/08/2009



Milk and milk products; edible oils and fats; all 
included in class 29.

חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים אכילים; הנכללים כולם בסוג
.29

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Koninklijke VIV Buisman B.V.

Address: Vreeland, The Netherlands

Identification No.: 11050

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 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210023 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 39331/08/2009



Manufacturing of aluminium systems, included in 
class 40.

ייצור מערכות אלומיניום, הנכלל בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KLIL INDUSTRIES LTD. שם: קליל תעשיות בע"מ

Address: Carmiel, P.O.B 659, 20100, Israel כתובת : כרמיאל, ת.ד.659, 20100, ישראל

Identification No.: 520032442מספר זיהוי: 520032442

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חלונות
מעוצבים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210038 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 39431/08/2009



Jewelry, namely, watches parts; included in class 14. תכשיטים, דהיינו, חלקי שעונים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Renato Watches, Inc.

Address: 14051 NW 14th St.  , Sunrise, Florida, U.S.A.

Identification No.: 68138

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 COLLEZIONI separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
COLLEZIONI 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 31/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210104 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 39531/08/2009



Pharmaceutical preparation for the treatment of 
central nervous system diseases; all included in class 
5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות של מערכת העצבים
המרכזית; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

INVEGA CERTANIS

Application Date 01/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210121 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 39631/08/2009



Human pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases 
administered via injection; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם לטיפול במחלות של מערכת
העצבים המרכזית, הניתנים באמצעות הזרקה; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

INVEGA SUSTENNA

Application Date 01/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210125 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 39731/08/2009



Alcoholic beverages except beer; all included in class 
33.

משקאות אלכוהוליים לא כולל בירה; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., 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.
Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words  UKRAINIAN, WHEAT , 
VODKA separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
UKRAINIAN, WHEAT, VODKA בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

הסימן מוגבל לצבעים שחור, לבן, אפור, זהב, אוכרה, כחול
ואדום, כפי שנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210136 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 39831/08/2009



Advertising; business management; business 
administration; office functions; import and export of 
alcoholic beverages, retail business and wholesale 
with alcoholic beverages; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; מינהל עסקים; פעילויות משרדיות; יבוא
ויצוא של משקאות אלכוהוליים, עסקים  קמעונאיים וסיטונאיים

למשקאות אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Stadtle 31, Vaduz, 9490, Liechtenstein

Identification No.: 61872

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., 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.
Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words UKRAINIAN, WHEAT, 
VODKA separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
UKRAINIAN, WHEAT, VODKA בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

הסימן מוגבל לצבעים שחור, לבן, אפור, זהב, אוכרה, כחול
ואדום, כפי שנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210137 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 39931/08/2009



providing food and drink. הספקת מזון ומשקה.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Al-Mashhadawi Company Ltd. שם: אלמשהדאוי למסחר ושיווק בע"מ

Address: Ziporit Industrial Zone, Mashhad, P.O.B 1019, 
16967, Israel

כתובת : אזור תעשיה ציפורית, משהד, ת.ד.1019, 16967,
ישראל

Identification No.: 512103318מספר זיהוי: 512103318

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of all the Hebrew, Arabic and English 
words appearing in the mark, except the name AL-
MASHHADAWI, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
בעברית, ערבית ואנגלית המופיעות בסימן, למעט השם

אלמשהדאוי, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 31/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210155 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 40031/08/2009



Nuclear turbines; turbine alternators; drier - 
superheaters as component parts of the foregoing; all 
included in class 7.

טורבינות גרעיניות; טורבינה מחוללת זרם חילופי; מיבש - סופר
-תנורים כחלקים מרכיבים של הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALSTOM Power Turbomachines S.A.

Address: 3, avenue des Trois Chenes  , Belfort, 90018, 
France

Identification No.: 68159

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

ARABELLE

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210185 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 40131/08/2009



Installation of machine halls in relation to nuclear 
turbines, turbine alternators and moisture separator 
reheaters, and assistance in the set up of machine 
halls; all included in class 37.

התקנה של חללי מכונה ביחס לטורבינות גרעיניות, טורבינה
מחוללת זרם חילופי ותנורי חימום מחדש להפרדת לחויות,

וסיוע בהקמת חללי מכונה; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALSTOM Power Turbomachines S.A.

Address: 3, avenue des Trois Chenes  , Belfort, 90018, 
France

Identification No.: 68159

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

ARABELLE

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210186 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 40231/08/2009



Designing of machine halls in relation to nuclear 
turbines, turbine alternators and moisture separator 
reheaters; all included in class 42.

עיצוב חללי מכונה ביחס לטורבינות גרעיניות, טורבינה מחוללת
זרם חילופי ותנורי חימום מחדש להפרדת לחויות; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALSTOM Power Turbomachines S.A.

Address: 3, avenue des Trois Chenes  , Belfort, 90018, 
France

Identification No.: 68159

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

ARABELLE

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210187 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 40331/08/2009



All goods included in class 5. כל הטובין הכלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Hadera, P.O.B 50, 38100, Israel כתובת : חדרה, ת.ד.50, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

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 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210197 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 40431/08/2009



Installation, maintenance and repair services, all 
relating to alarms, security apparatus, communication 
apparatus, surveillance apparatus, closed circuit 
television monitoring systems, database systems, 
access control and security management systems, 
radar detection systems, all included in class 37.

שירותי התקנה אחזקה ותיקון, כולם קשורים לאזעקות, התקן
אבטחה, התקן תקשורת, התקן השגחה, מערכות ניטור

בטלוויזיה במעגל סגור, מערכות בסיס נתונים, מערכות שליטת
גישה ומערכות ניהול אבטחה, מערכות מכ"מ לאיתור, הכל כלול

בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Palmerston Limited

Address: Douglas, Isle of Man

Identification No.: 66652

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

ALIAS

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210212 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 40531/08/2009



Agricultural machines; (mixed) feeding machines; 
automatic feeding machines and automatic drinking 
machines, including mechanised feeders and 
mechanised feedwater regulators for use by 
livestock; all included in class 7.

מכונות חקלאיות; מכונות האכלה (מעורבב); מכונות האכלה
אוטומטיות ומכונות שתייה אוטומטיות, כולל מכונות האכלה

מכאניות ווסתים מכניים של מי הזנה לשימוש על ידי חיות משק;
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

ORBITER

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210229 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 40631/08/2009



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 7.

מכונות חקלאיות; מכונות ניקיון, רובוטים ומערכות להסרת,
הזזת ורענון קש, נסורת ו\או חומרי כיסוי אדמה אחרים לרצפות

של אחסון בקר; מגרדי דשן המונעים על ידי כוח או על ידי
רובוט והתקני גירוד דשן; ציוד ומתקנים חשמליים לשטיפה,
רחיצה וניקיון לשימוש לניקוי אורוות, רצפות ארווה או משטחי
בקר; חלקים של הסחורות הנזכרות לעיל, שאינם נכללים

בסוגים אחרים; 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

DISCOVERY

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210234 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 40731/08/2009



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 goods not made of metal; all 
included in class 19.

תיבות ארווה ותאים לבקר; רפתות, מחיצות ארווה ואורוות
נישאות כמו גם חלקיהם, דהיינו גדרות, צינורות, מלחציים

מהופכים וכלי תיקון; הטובין אינם עשויים מתכת; 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

COMMODUS

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210237 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 40831/08/2009



Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; disposable syringes, multiple-use 
syringes and parts thereof including packs of 
wrapped sterile syringes; all included in class 10.

מכשירים וכלים כירורגים, רפואיים, דנטאליים ווטרינריים;
מזרקים חד פעמים, מזרקים רב שימושיים וחלקים עבורם כולל
חבילות של מזרקים סטריליים ארוזים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCHOTT AG

Address: Mainz, Germany

Identification No.: 59064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210329 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 40931/08/2009



Paper and paper goods, cardboard and goods made 
from these materials not included in other classes; 
printed matter, bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists; materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); all included in class 16.

נייר ומוצרי נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו שאינם
נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס, צרכי כריכת ספרים;

צילומים; צרכי כתיבה, דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים
לאומנים; מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט
רהיטים), חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים

פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); כולם נכללים
בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Graffiti Office & Paper Marketing Ltd. שם: גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

Address: 17 Haamal Street Park Afek Industrial Zone, 
Rosh Haayin, Israel

כתובת : רחוב העמל 17 אזור התעשיה פארק אפק, ראש העין,
ישראל

Identification No.: 511846156מספר זיהוי: 511846156

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lea Katz Adv.

Address: Hadera, P.O.B 142, 38101, Israel

שם: לאה כץ, עו"ד

כתובת : חדרה, ת.ד.142, 38101, ישראל

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210531 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 41031/08/2009



Paints, synthetic enamels in the nature of house 
paint, oil paints for use as house paint and as vehicle 
paint, shellac for use as a surface coating, putty, 
namely glaziers' putty, rapid-dry putty, anti-noise 
putty, polyester putty, and plastic putty, all for use in 
installing glass in windows and filling rough or open 
surfaces in wood and metal, natural resins for use in 
the manufacture of adhesives, turpentine, paint 
thinner, solvents, namely aliphatic hydrocarbon 
diluents for synthetic enamel, aromatic/aliphatic 
hydrocarbon diluents for synthetic enamel, synthetic 
enamel drying-speed retardant, synthetic enamel 
diluting solvent, and polyurethane/acrylic resin 
varnish; all included in class 2.

צבעים, ציפוי אמייל סינטטי המשמש כצבע לשימוש ביתי, צבעי
שמן לשימוש ביתי וכצבע לרכב, לכה המשמשת לשכבת בסיס,
מרק, דהיינו מרק המשמש לזיגוג,  מרק המתייבש במהירות,
מרק המונע רעש, מרק פוליאסטר, ומרק פלסטיק, כולם

משמשים להתקנת זכוכית בחלונות ולמילוי משטחים גסים או
פתוחים בעץ או מתכת, שרפים טבעיים המשמשים לייצור דבק,
טרפנטין, מדלל צבע, חומר ממס, דהיינו מדלל הידרוקרבונטי

אליפטי עבור אמייל סינטטי, מדלל הידרוקרבונטי
ארומאטי/אליפטי עבור אמייל סינטטי, גורם המעכב התייבשות
מהירה עבור אמייל סינטטי, חומר דילול אמייל סינטטי, ולקה

משרף פוליאוריטן/אקרילי; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA

Address: Rodovia SC 447 Km 02 Sala A Bairro Vila 
Mariana, C, Santa Catarina, Brazil

Identification No.: 68307

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 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210762 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 41131/08/2009



Machines and machine tools, all included in class 7. מכונות וכלים למכונות, הכל כלול בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SEPRO ROBOTIQUE

Address: La Roche Sur Yon, France

Identification No.: 68339

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

SEPRO

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210856 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 41231/08/2009



Electronic publications (non-downloadable); audio 
and video recordings; pre-recorded audio tapes, 
videotapes, compact discs, DVDs and multimedia 
software recorded on discs, cassettes and tapes; 
images held in electronic format; ring tones; ring 
backs, pre-recorded video clips. Pre-recorded audio 
clips, animated ringers, video ringers, audio shorts, 
video shorts, screensavers for computers and 
handheld electronic devices; downloadable pre-
recorded audio, video, text and graphics held in 
electronic personal computers and handheld wireless 
devices; computer software for business purposes, 
all included in class 9.

פרסום אלקטרוני ( אינו ניתן להורדה ); הקלטות וידאו ואודיו;
קלטות שמע טרום הקלטה, קלטות שמע, קומפקט דיסקים, די
וי די ותוכנות מולטימדיה מוקלטות על דיסקים, קסטות וקלטות;
תמונות מוחזקות בפורמט אלקטרוני; רינגטונים; צלצולי חזרה,
וידאו קליפ טרום הקלטה. אודיו קליפ טרום הקלטה, צלצול

מונפש, צלצול ווידאו, צלצול אודיו, סרטוני אודיו, סרטוני וידאו,
שומרי מסך למחשבים ואמצעים אלקטרונים ניידים; אודיו טרום

הקלטה הניתן להורדה, וידאו, טקסט וגרפיקה המוחזקת
במחשבים אלקטרונים אישיים ואמצעים אלחוטיים ניידים;

תוכנות מחשבים לשימוש עסקי, הכל כלול בסיווג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TIME INC.

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

Identification No.: 5905

(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

FORTUNE

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210857 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 41331/08/2009



France , 05/11/2007 צרפת , 05/11/2007

Priority Date דין קדימה

Telecommunication; transmission of images, sound, 
information and data by telephone, computer or data 
transmission; cellular phone communication services; 
communications by computer terminals 
(transmission); telecommunications and electronic 
mailing by satellite, by a global communication 
network (Internet) or private (Intranet) or by 
telephone and data transmission; telecommunication, 
radiocommunication and cellular telephone 
communication services, in particular call transfer, 
call referral, phone books and voice messaging 
services; data transmission via satellite, by 
communication networks (internet), by telephone 
networks or by data transmission; broadcasting and 
reception of data, signals and information processed 
by computers or by telecommunications apparatus 
and instruments; transmission of information 
accessible by access codes, by data processing 
servers, computer database servers or computer 
data processing servers, by computer networks or by 
data transmission, including the global 
communication networks (internet) and the worldwide 
Web; consultancy services in the field of 
telecommunications; Transmission of information by 
teleprinter, transmission of messages, of coded 
images, providing information relating to 
telecommunication; sending and transmission of 
telegrams, of promotional offers, commercial or 
advertising information; rental of message sending 
apparatus; news and information agencies; 
subscription to a service providing information about 
telecommunication; rental of time access for central 
databases server; all included in class 38.

טלקומוניקציה; תמסורת דמויות, קול, מידע ונתונים באמצעות
טלפון, מחשב או תמסורת מידע; שירותי תקשורת טלפון
סלולארי; תקשורת באמצעות מסופי מחשב (תמסורת);
טלקומוניקציה ושליחת דואר אלקטרוני באמצעות לוויין,
באמצעות רשת תקשורת גלובלית (אינטרנט) או פרטית

(אינטרַנט) או באמצעות תמסורת טלפון ומידע; טלקומוניקציה,
שירותי תקשורת רדיו ותקשורת טלפון סלולארי, בפרט שירותי
העברת שיחות, הפניית שיחות, ספרי טלפונים ודואר קולי;
תמסורת מידע באמצעות לוויין, באמצעות רשתות תקשורת
(אינטרנט), באמצעות רשתות טלפון או באמצעות תמסורת
מידע; שידור וקליטת מידע, אותות ונתונים המעובדים על ידי
מחשבים או על ידי התקני וציודי טלקומוניקציה; תמסורת מידע
הנגיש באמצעות קודי גישה, באמצעות שרתי עיבוד מידע,
שרתי בסיסי נתונים ממוחשבים או שרתי עיבוד נתונים

ממוחשבים, באמצעות רשתות מחשב או באמצעות תמסורת
מידע, כולל רשתות תקשורת גלובליות (אינטרנט) והרשת

העולמית; שירותי ייעוץ בתחומי הטלקומוניקציה; תמסורת מידע
באמצעות טלפרינטר, תמסורת הודעות, של דמויות מוצפנות,
אספקת מידע הנוגע לטלקומוניקציה; שליחה ותמסורת של

מברקים, של הצעות מקדמות-מכירות, מידע מסחרי או פרסומי;
השכרת התקנים לשליחת הודעות; סוכנויות ידיעות ומידע; מינוי
לשירות המספק מידע בנוגע לטלקומוניקציה; השכרת זמן-גישה
(time-access) לשרת בסיס-נתונים מרכזי; הנכללים כולם

בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GENEDIUM

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210878 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 41431/08/2009



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"א אלול תשס"ט - 41531/08/2009



France , 05/11/2007 צרפת , 05/11/2007

Priority Date דין קדימה

Telecommunication; transmission of images, sound, 
information and data by telephone, computer or data 
transmission; cellular phone communication services; 
communications by computer terminals 
(transmission); telecommunications and electronic 
mailing by satellite, by a global communication 
network (Internet) or private (Intranet) or by 
telephone and data transmission; telecommunication, 
radiocommunication and cellular telephone 
communication services, in particular call transfer, 
call referral, phone books and voice messaging 
services; data transmission via satellite, by 
communication networks (internet), by telephone 
networks or by data transmission; broadcasting and 
reception of data, signals and information processed 
by computers or by telecommunications apparatus 
and instruments; transmission of information 
accessible by access codes, by data processing 
servers, computer database servers or computer 
data processing servers, by computer networks or by 
data transmission, including the global 
communication networks (internet) and the worldwide 
Web; consultancy services in the field of 
telecommunications; Transmission of information by 
teleprinter, transmission of messages, of coded 
images, providing information relating to 
telecommunication; sending and transmission of 
telegrams, of promotional offers, commercial or 
advertising information; rental of message sending 
apparatus; news and information agencies; 
subscription to a service providing information about 
telecommunication; rental of time access for central 
databases server; all included in class 38.

טלקומוניקציה; תמסורת דמויות, קול, מידע ונתונים באמצעות
טלפון, מחשב או תמסורת מידע; שירותי תקשורת טלפון
סלולארי; תקשורת באמצעות מסופי מחשב (תמסורת);
טלקומוניקציה ושליחת דואר אלקטרוני באמצעות לוויין,
באמצעות רשת תקשורת גלובלית (אינטרנט) או פרטית

(אינטרַנט) או באמצעות תמסורת טלפון ומידע; טלקומוניקציה,
שירותי תקשורת רדיו ותקשורת טלפון סלולארי, בפרט שירותי
העברת שיחות, הפניית שיחות, ספרי טלפונים ודואר קולי;
תמסורת מידע באמצעות לוויין, באמצעות רשתות תקשורת
(אינטרנט), באמצעות רשתות טלפון או באמצעות תמסורת
מידע; שידור וקליטת מידע, אותות ונתונים המעובדים על ידי
מחשבים או על ידי התקני וציודי טלקומוניקציה; תמסורת מידע
הנגיש באמצעות קודי גישה, באמצעות שרתי עיבוד מידע,
שרתי בסיסי נתונים ממוחשבים או שרתי עיבוד נתונים

ממוחשבים, באמצעות רשתות מחשב או באמצעות תמסורת
מידע, כולל רשתות תקשורת גלובליות (אינטרנט) והרשת

העולמית; שירותי ייעוץ בתחומי הטלקומוניקציה; תמסורת מידע
באמצעות טלפרינטר, תמסורת הודעות, של דמויות מוצפנות,
אספקת מידע הנוגע לטלקומוניקציה; שליחה ותמסורת של

מברקים, של הצעות מקדמות-מכירות, מידע מסחרי או פרסומי;
השכרת התקנים לשליחת הודעות; סוכנויות ידיעות ומידע; מינוי
לשירות המספק מידע בנוגע לטלקומוניקציה; השכרת זמן-גישה
(time-access) לשרת בסיס-נתונים מרכזי; הנכללים כולם

בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GAYAPLEX

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210881 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 41631/08/2009



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"א אלול תשס"ט - 41731/08/2009



Switzerland , 29/10/2007 שוויץ , 29/10/2007

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

Balade au Parc

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210903 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 41831/08/2009



Motorcycles, electric motorcycles, automobiles, 
electric automobiles, utility vehicles, electric utility 
vehicles, all terrain vehicles, electric all terrain 
vehicles, mobility scooters, electric mobility scooters, 
bicycles, electric bicycles, wheelchairs, electric 
wheelchairs, parts and fittings of the aforesaid goods; 
all included in class 12.

אופנועים, אופנועים חשמליים, מכוניות, מכוניות חשמליות,
רכבי שירות, רכבי שירות חשמליים, רכבים לכל שטח, רכבים
חשמליים לכל שטח, קטנועי  התניידות, קטנועי התניידות

חשמליים, אופניים, אופניים חשמליים, כסאות גלגלים, כסאות
גלגלים חשמליים, חלקים ומתאמים לסחורות הנ"ל; הנכללים

כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

Address: Kaohsiung, Taiwan

Identification No.: 17832

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 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210908 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 41931/08/2009



U.S.A. , 16/01/2008 ארה"ב , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

Clothing, footwear, headwear; included in class 25. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

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. 210909 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 42031/08/2009



Motorcycles, electric motorcycles, automobiles, 
electric automobiles, utility vehicles, electric utility 
vehicles, all terrain vehicles, electric all terrain 
vehicles, mobility scooters, electric mobility scooters, 
bicycles, electric bicycles, wheelchairs, electric 
wheelchairs, parts and fittings of the aforesaid goods; 
all included in class 12.

אופנועים, אופנועים חשמליים, מכוניות, מכוניות חשמליות,
רכבי שירות, רכבי שירות חשמליים, רכבים לכל שטח, רכבים
חשמליים לכל שטח, קטנועי  התניידות, קטנועי התניידות

חשמליים, אופניים, אופניים חשמליים, כסאות גלגלים, כסאות
גלגלים חשמליים, חלקים ומתאמים לסחורות הנ"ל; הנכללים

כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

Address: Kaohsiung, Taiwan

Identification No.: 17832

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 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210911 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 42131/08/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלה, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; חומר לכריכת ספרים; צילומים;
מכשירי כתיבה; דבקים למכשירי כתיבה או למטרות ביתיות;
חומרים לאומנים; מברשות צבע; מכונות כתיבה וצרכי משרד
(למעט רהיטים); חומרי הדרכה והוראה (למעט מכשירים);
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים);

אותיות דפוס; גלופות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GA MODEFINE S.A.

Address: Via penate 4  , Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 52274

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

GIORGIO ARMANI

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210913 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 42231/08/2009



Electric welding and electric cutting apparatus; 
electric arc welders; welding torches; accessories for 
electric welding and electric cutting apparatus, 
including electric cables, welding electrode, electrode 
holders for electric arc welders, grounding clamps for 
electric arc welders, electrical connectors and 
adaptors for electric arc welders; accident protection 
equipment for welders, including welding gloves and 
protective eyewear, including welding shields, 
welding masks; controls for electric welding and 
electric cutting apparatus, including welding 
transformers and electrical power supplies; all 
included in class 1.

מתקני ריתוך ומתקני חיתוך חשמליים; מכשירי ריתוך קשת
חשמליים; מבערי ריתוך; אביזרים למתקני ריתוך ומתקני חיתוך
חשמליים, כולל כבלים חשמליים, אלקטרודות לריתוך, מאחזי
אלקטרודות למכשירי ריתוך קשת חשמליים, מחזיקי הארקה
למכשירי ריתוך קשת חשמליים, מחברים ומתאמים חשמליים
למכשירי ריתוך קשת חשמליים; ציוד להגנה מפני תאונות

לרתכים,  כולל כפפות ריתוך ומשקפי-מגן, כולל מגנים לרתכים,
מסכות לרתכים; מערכות בקרה למתקני ריתוך ומתקני חיתוך
חשמליים, כולל שנאיים למכשירי ריתוך וספקי כוח חשמליים;

הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lorch Schweisstechnick GmbH

Address: Auenwald, Germany

Identification No.: 68360

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LORCH

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210933 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 42331/08/2009



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

משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TESO LA MONJA, S.L

Address: Ctra. Navaridas, s/n 01307, Paganos-
Laguardia, Alava, Spain

Identification No.: 69168

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

VICTORINO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210989 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 42431/08/2009



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

משקאות כוהליים (למעט בירה); הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TESO LA MONJA, S.L

Address: Ctra. Navaridas, s/n 01307, Paganos-
Laguardia, Alava, Spain

Identification No.: 69168

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

ALMIREZ

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210991 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 42531/08/2009



Antineoplastic and immunomodulating agents; all 
included in class 5.

גורמים אנטינאופלסטיים ומווסתי חיסון; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim am Rhein, Germany

Identification No.: 34942

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

IMMUKIN

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210995 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 42631/08/2009



Uruguay , 14/03/2008 אורגואי , 14/03/2008

Priority Date דין קדימה

Watches, wristwatches, chronographs for use as 
watches, watch straps and chains, watch boxes and 
cases, watch crowns, watch dials, watch glasses, 
watch movements, watch winding buttons, pocket 
watches, table clocks, alarm clocks. Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, namely rings, necklaces, bracelets, 
brooches, earrings, cufflinks; precious stones; 
included in class 14.

שעונים, שעוני יד, כרונוגרפים לשימוש כשעונים, רצועות שעון
ושרשראות, קופסאות ותיבות לשעון,  כתרים לשעון, לוחות

שעון, זגוגית לשעון, מנגנוני שעון, כפתורים למחוגי שעון, שעוני
כיס, שעוני שולחן, שעונים מעוררים. מתכות יקרות וסגסוגותיהן
וטובין במתכות יקרות או מצופים בהן, דהיינו טבעות, מחרוזות,
צמידים,  סיכות נוי, עגילים, חפתים; אבנים יקרות; הנכללים

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HI-TEK OFFICE S.R.L.

Address: Via Vecchia Romana 685 Lucca, Antraccoli, 
Italy

Identification No.: 68365

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

U-BOAT

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210996 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 42731/08/2009



Articles f clothing; included in class 25. דברי הלבשה; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YEDIDA HOLDINGS LTD. שם: ידידה החזקות בע"מ

Address: 5 Shvil Hamerez  , Tel Aviv, 66535, Israel כתובת : שביל המרץ 5  , תל אביב, 66535, ישראל

Identification No.: 512678285מספר זיהוי: 512678285

PROPER

פרופר

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211009 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 42831/08/2009



Clothing and fashion article store servcie; included in 
class 35.

חנות לדברי הלבשה ומוצרי אופנה; הנכללת בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YEDIDA HOLDINGS LTD. שם: ידידה החזקות בע"מ

Address: 5 Shvil Hamerez  , Tel Aviv, 66535, Israel כתובת : שביל המרץ 5  , תל אביב, 66535, ישראל

Identification No.: 512678285מספר זיהוי: 512678285

PROPER

פרופר

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211010 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 42931/08/2009



Lighting products store service; included in class 35. חנות למוצרי תאורה; הנכללת בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YEDIDA HOLDINGS LTD. שם: ידידה החזקות בע"מ

Address: Mevaseret Zion, P.O.B 40144, Israel כתובת : מבשרת ציון, ת.ד.40144, ישראל

Identification No.: 512678285מספר זיהוי: 512678285

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the word UPLIGHT.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב
במהלך הרגיל של המסחר במילה אפלייט.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UPLIGHT

אפלייט

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211011 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 43031/08/2009



Interior design servcies; included in class 42. שירותי עיצוב פנים; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YEDIDA HOLDINGS LTD. שם: ידידה החזקות בע"מ

Address: Mevaseret Zion, P.O.B 40144, Israel כתובת : מבשרת ציון, ת.ד.40144, ישראל

Identification No.: 512678285מספר זיהוי: 512678285

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the word UPLIGHT.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב
במהלך הרגיל של המסחר במילה אפלייט.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UPLIGHT

אפלייט

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211012 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 43131/08/2009



Switches, parts for binding posts, test clips, test clip 
adapters; electronic components, namely, switches, 
namely, DIP switches, rotary switches, keylock 
switches, limit switches, toggle switches, rocker 
switches, tact switches, slide switches, and push-
button switches, keyboards and keyboard modules, 
keypads, front panels for electronic equipment, 
optical and mechanical encoders, multifunctional 
encoders, push-button and joystick switches, knobs, 
termination hardware, I/O modules, I/O racks and 
bases, controllers, mobile computers, panel 
computers, computer-based devices, LAN  
transceivers and IP LAN  routers; all included in class 
9.

מתגים, חלקים עבור גשרי חיבור, מהדקי בחינה, מתאמי מהדק
בחינה; רכיבים אלקטרוניים, דהיינו, מתגים, מתגי DIP, מתגים
סובבים, מתגי מנעול מפתח, מתגי הגבלה, מתגי הסט, מתגי
נענוע, מתגי מגע, מתגי החלקה, ומתגי לחיצה, מקלדות
ומודולות מקלדות, מנחת מפתח, פנלים קדמיים עבור ציוד
אלקטרוני, מקודדים אופטיים ומכניים, מקודדים רבי תפקוד,
מתגי לחיצה ומוט היגוי, כפתורי ויסות, חומרות סיום, מודולות
I/O, כני וביסיסי I/O, בקרים, מחשבים נשאים, מחשבי פנל,
;IP LAN ונתבי LAN מתקנים מבוססי מחשב, מקלטי-משדר

כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GRAYHILL, INC.

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

Identification No.: 68367

(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

GRAYHILL

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211019 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 43231/08/2009



Audio and visual entertainment services;  publication 
of sheet music; organization  of  competition for 
entertainment or education; organization and  
presentation  of  live performances; music 
composition services, music arrangement services, 
music production   services; organization and 
production  of shows; recording studio services; 
production of music, audio and video recordings;  
distribution (other than transportation) of music, audio  
and  video  recordings; promotions (entertainment); 
music publishing services, publishing of musical 
works, song publishing; operation of music schools; 
teaching of music; teaching of singing; all included in 
class 41.

שירותי אודיו ובידור חזותי;  פרסום מוזיקה בגליונות; ארגון
תחרות למטרות בידוריות או חינוכיות;  ארגון והצגה של

הופעות חיות; שירותי קומפוזיציה של מוזיקה, שירותי סידורי
מוזיקה, שירותי הפקת מוזיקה; ארגון והפקת הופעות; שירותי
אולפן הקלטות; הפקת הקלטות מוזיקה, אודיו ווידאו; הפצה
(להוציא הובלה) של הקלטות של  מוזיקה אודיו ווידאו; קידום
מכירות (בידור) ; שירותי פרסום של מוזיקה, פרסום עבודות
מוזיקליות, פרסום שירים, הפעלת בתי ספר למוזיקה; לימוד

מוזיקה; לימוד שירה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Creative Technology Ltd

Address: Creative Resource, Singapore

Identification No.: 19065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

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

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

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

If the Hebrew version of the list of 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

ZII

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211026 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 43331/08/2009



Toys; plush toys, other than mechanical and electric 
toys, portable electronic games and toys, radio-
controlled toy vehicles, cars, aeroplanes, ships of 
plush; all goods included in class 28.

צעצועים; צעצועי קטיפה, שאינם צעצועים מיכניים וחשמליים,
משחקים וצעצועים ניידים, צעצוע כלי רכב הנשלט על ידי רדיו,
מכוניות, אווירונים, אוניות מקטיפה; כל הסחורות נכללות בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Simba Toys GmbH & Co. KG

Address: Furth, Germany

Identification No.: 68370

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

NICOTOY

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211028 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 43431/08/2009



Toys; train sets, tracks, tunnels, bridges, trains and 
vehicles; all goods included in class 28.

צעצועים; מערכות רכבת, מסילות, מנהרות, גשרים, רכבות וכלי
רכב; כל הסחורות נכללות בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Simba Toys GmbH & Co. KG

Address: Furth, Germany

Identification No.: 68370

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

EICHHORN

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211029 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 43531/08/2009



Toys; all included in class 28. צעצועים; כל הסחורות נכללות בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Simba Toys GmbH & Co. KG

Address: Furth, Germany

Identification No.: 68370

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

SIMBA

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211031 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 43631/08/2009



Toys; dressing-up dolls, dolls' clothes and combs, 
brushes, bags, belts and umbrellas for dressing-up 
dolls; all goods included in class 28.

צעצועים; בובות להלבשה, בגדים ומסרקים לבובות, מברשות,
תיקים, חגורות ומטריות לבובות עבור הלבשת בובות; כל

הסחורות נכללות בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Simba Toys GmbH & Co. KG

Address: Furth, Germany

Identification No.: 68370

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

STEFFI LOVE

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211032 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 43731/08/2009



Toy vehicles; all goods included in class 28. צעצועי כלי רכב; כל הסחורות נכללות בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DICKIE-SCHUCO GmbH & Co.

Address: Furth, Germany

Identification No.: 68371

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

SCHUCO

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211035 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 43831/08/2009



Education and entertainment; all included in class 41. חינוך ובידור; הנרללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kaneh Dan שם: קנה דן

Address: 43 Bilu Street  , Rishon Le Zion, Israel כתובת : רחוב בילו 43  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 39157987מספר זיהוי: 39157987

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Witmman Dany Adv.

Address: 11 Moshe Levi St.  , Rishon Le Zion, 75658, 
Israel

שם: דני ויטמן, עו"ד

כתובת : רחוב משה לוי 11  , ראשון לציון, 75658, ישראל

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211045 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 43931/08/2009



Education and entertainment; all included in class 41. חינוך ובידור; הנרללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kaneh Dan שם: קנה דן

Address: 43 Bilu Street  , Rishon Le Zion, Israel כתובת : רחוב בילו 43  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 39157987מספר זיהוי: 39157987

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Witmman Dany Adv.

Address: 11 Moshe Levi St.  , Rishon Le Zion, 75658, 
Israel

שם: דני ויטמן, עו"ד

כתובת : רחוב משה לוי 11  , ראשון לציון, 75658, ישראל

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211047 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 44031/08/2009



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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Back Fire Shoes Marketing Ltd. שם: באק פייר שיווק נעליים בע"מ

Address: 11 Yesod Hamaale Street  , Tel Aviv, 66058, 
Israel

כתובת : יסוד המעלה 11  , תל אביב, 66058, ישראל

Identification No.: 512544933מספר זיהוי: 512544933

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: GAZIT &CO., Adv.

Address: 1 Namir Road, Tel Avv, P.O.B 33484, 61334, 
Israel

שם: גזית ושות', עו"ד

כתובת : דרך נמיר 1, תל אביב, ת.ד.33484, 61334, ישראל

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211048 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 44131/08/2009



Safeguarding civil rights; safeguarding freedon of 
religion; safeguarding social justice; supporting 
humanitarian aid projects; all inclded in class 45.

קידום זכויות אדם; קידום חופש דת; קידום צדק חברתי; קידום
פרויקטים של סיוע הומאניטארי; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Jerusalem Institute of Justice שם: מכון ירושלים לצדק בע"מ

Address: 26 Ussishkin St., Jerusalem, P.O.B 7722, 
91077, Israel

כתובת : רח' אוסישקין 26, ירושלים, ת.ד.7722, 91077, ישראל

Identification No.: 513986646מספר זיהוי: 513986646

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211053 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 44231/08/2009



Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; תחליפי טבק (לצרכים

שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות וגלילים,
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות ומאפרות,

מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jean Renaud 3  , Neuchatel, Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211054 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 44331/08/2009



U.S.A. , 02/11/2007 ארה"ב , 02/11/2007

Priority Date דין קדימה

Computer software for creating, publishing, printing 
and sharing electronic publications of others; 
computer software; computer hardware; computer 
peripherals; electronic publications; electronic 
publications of others, all included in class 9.

תוכנת מחשב ליצירה, הוצאה לאור, הדפסה ושיתוף של
פרסומים אלקטרוניים של אחרים; תוכנת מחשב; חומרת

מחשב; ציוד הקפי למחשב; פרסומים אלקטרוניים; פרסומים
אלקטרוניים של אחרים, הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

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

Identification No.: 54644

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

MAGCLOUD

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211081 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 44431/08/2009



U.S.A. , 02/11/2007 ארה"ב , 02/11/2007

Priority Date דין קדימה

Publications, included in class 16. פירסומים, הכלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

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

MAGCLOUD

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211082 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 44531/08/2009



Ventilating apparatus, cooker hoods, extractor hoods, 
extractor hood filters and extractor hood equipment; 
all included in class 11.

התקני אוורור, קולטי אדים לתנורים, קולטי אדים למיצוי,
פילטרים לקולטי אדים למיצוי וציוד לקולטי אדים למיצוי;

הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FABER S.p.A

Address: VILAE XIII LUGLIO 160  , FABRIANO 
(ANCONA), 60044, Italy

Identification No.: 68396

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

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211091 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 44631/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211092 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 44731/08/2009



Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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

Chemical products for industrial, photographic and 
scientific purposes, as well as for agricultural, 
horticultural and forestry purposes; surfactants 
(surface active materials); synthetic resins as raw 
materials; detergents and cleaning materials for 
industrial use; emulsifiers; emulsifying agents, 
dispersants, solvents, wetting agents; chemical 
products for clarifying colors and dyes, for industrial 
use; bleaches, degreasers for use in manufacturing 
processes; grease removal preparations for use in 
manufacturing processes; chemical impregnating 
agents; chemical wetting agents; chemical 
preparations for oil pigments for industrial use; oil 
and water purification products; chemical reagents 
for use in the manufacture of chemical products and 
for use in scientific research; chemical  products for 
waterproofing textiles; excipients, bearers and 
substrates, not for medical applications, for industrial, 
agricultural, horticultural and forestry purposes; 
chemical materials, chemical compounds and 
mixtures, dispersants and suspensions for use in 
industry; silicone-based coatings, which are not 
paints or building materials; mineral oils for industrial 
use, for leather tanning and for conserving foodstuffs; 
glycerides, fatty acids, gelatin for industrial purposes; 
modified starch for use as a powder layer for 
manufacturing and packaging processes and 
procedures; polymers, including redispersive polymer 
powders; resistant starch for industrial use; synthetic 
resins and plastics as raw materials; glues and 
adhesives for industrial use and use in the building 
industry; adhesives, including adhesives for the 
edges and overlap strips and for repairing wallpaper 
and other wall coverings; wood hardening 
preparations; adhesives for preventing wheel bolts 
from coming loose; additives for glues and 
adhesives; blueprint paper; light sensitive paper; light 
sensitive films, but not exposed; photographic paper 
and photometric paper; light sensitive plates; 
sensitizers; starch for industrial use; putty; salts 
(chemical products); sensitized paper to absorb ink 
for use with video printers; all included in class 1.

מוצרים כימיים למטרות תעשיתיות, צילומיות ומדעיות, כמו גם
למטרות חקלאיות, גננות ויערנות; סורפקטאנטים (חומרים
פעילי שטח); שרפים סינטטים כחומרים גולמיים; דטרגנטים
וחומרי ניקוי למטרות תעשיתיות; אימולסיפיירים; גורמי

אימולסיה, פיזור (בכימייה), ממיסים, גורמי הרטבה; מוצרים
כימיים להבהרת צבעים ולצביעה, לשימוש תעשייתי; מלבינים,
חומרי הסרת גריז לשימוש  בתהליכי ייצור; תכשירים להסרת
גריז לשימוש בתהליכי הייצור; גורמי הספגה כימיים; גורמי
הרטבה כימיים; תכשירים כימיים לפיגמנטי שמן לשימוש
תעשייתי; מוצרי טיהור שמן ומים; חומרי ריאקציה כימיים
לשימוש בייצור של מוצרים כימיים ולשימוש במחקר מדעי;
מוצרים כימיים לאריגים חסיני מים; חומרים לא פעילים

בתרופה, נשאים ומצעים, שלא לאפליקציות רפואיות, למטרות
תעשיתיות, חקלאיות, גננות ויערנות; חומרים כימיים, תרכובות
ותערובות כימיות, מפזרים ומעכבים לשימוש בתעשייה; ציפויים

על בסיס סיליקון, שאינם צבעים או חומרי בניין; שמנים
מינראליים לשימוש תעשייתי, עבור בורסקאות עורות ועבור
שימור דברי מזון; גליצריטים, חומצות שומן, ג'לטין למטרות
תעשיתיות; מותאמי עמילן לשימוש כשכבת אבקה לתהליכי
ונהלי ייצור ואריזה; פולימרים, כולל אבקות פיזור פולימריות;
חסיני עמילן לשימוש תעשייתי; שרפים סינטטים וחומרים
פלסטיים כחומרים גולמיים; דבקים וחומרי הדבקה לשימוש

תעשייתי ולשימוש בתעשיית הבניין; חומרי הדבקה, כולל חומרי
הדבקה לקצוות ולרצועות חופפות ועבור תיקון טפטים וכיסויי
קיר אחרים; תכשירים להתקשות עץ; חומרי הדבקה למניעת
שחרורם של ברגי גלגל; תוספים לדבקים ולחומרי הדבקה; נייר
שרטוט; נייר רגיש לאור; סרטי צילום  רגישים לאור, אך לא
חשופים; נייר צילום ונייר פוטומטרי; לוחות רגישים לאור;

סנסיטיזרים; עמילן לשימוש תעשייתי; מרק; מלחים (מוצרים
כימים); נייר רגיש לספיגת דיו לשימוש עם מדפסות וידאו;

הנכללים כולם בסוג 1.

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

אם 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"א אלול תשס"ט - 44831/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Paints, varnishes, lacquers; powder paints, timber 
coatings (paints); enamel paints and coil coatings; 
hardeners, drying agents (desiccants), thinners, 
dyes, all being additives for paints, varnishes and 
lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; primers; wood stains; mastic; 
inks, printing ink pastes, stains; natural resins as raw 
materials, metals in sheet and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; silicone-
base coatings (paints); all included in class 2.

צבעים, הברקות, לכות; צבעי אבקה, ציפויי עץ (צבעים); צבעי
אמייל וציפויי סליל; מקשיחים, גורמי ייבוש (סופגי לחות),

מדללים, חומרי צבע, כולם כתוספים לצבעים, הברקות ולכות;
חומרים משמרים כנגד חלודה וכנגד התדרדרות של עץ;

פריימרים;  גווני עץ; שרף (המשמש לייצור לכה); דיו, משחות
להדפסת דיו, גוונים; שרפים טבעיים כחומרים גולמיים, מתכות
בצורת לוחות ובצורת אבקה עבור ציירים, מקשטים, מדפיסים
ואומנים; ציפויים על בסיס סיליקון (צבעים); הנכללים כולם בסוג

.2

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211093 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 44931/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Bleaches; sugar soap; paint-removing soaps; 
preparations and compounds for removing moulds 
and deposits; compounds and mixtures for removing 
deposits (other than as part of manufacturing 
processes); paints and varnish removers; 
preparations for cleaning floor tiles, concrete, paving 
and natural stone; preparations and mixtures for 
removing sealants; polishes, degreasers and 
abrasives; starch; domestic cleaners; all included in 
class 3.

חומרים מלבינים; חומר ניקוי תעשייתי המכיל סודיום (סבון
סוכר); סבונים להסרת צבעים; תכשירים ותרכובות להסרת
עובש ושכבות; תרכובות ותערובות להסרת שכבות (אחרים
מאשר כחלק של תהליכי הייצור); מסירי צבעים והברקות;
תכשירים לניקיון אריחים לרצפה, בטון, אבן מרצפת ואבן
טבעית; תכשירים ותערובות להסרת חומרי איטום; חומרי

הברקה, חומרי הסרת גריז וחומרים ששוחקים; עמילן; חומרי
ניקוי ביתיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211094 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 45031/08/2009



Medical device, namely, an intragastric balloon for 
use in the treatment of obesity; included in class 10.

התקן רפואי, דהיינו בלון תוך-קיבתי לשימוש בטיפול בהשמנה
חולנית; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

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 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

ORBERA

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211095 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 45131/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Products for absorbing, spraying and binding dust; 
mineral oils; industrial oils; lubricants; all included in 
class 4.

מוצרי ספיגה, התזה וקשירת אבק; שמנים מינראליים; שמנים
תעשייתיים; חומרי סיכה; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211096 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 45231/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Disinfectants; biocides; mineral food supplements for 
human and veterinary use; all included in class 5.

חומרי חיטוי; ביוסידים; תוספי מזון מינראליים לשימוש בני אדם
ווטרינרי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211097 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 45331/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Mixers; paint spraying equipment and paint spraying 
guns; all included in class 7.

מערבלים; ציוד לריסוס צבע ואקדחי ריסוס צבע; הנכללים כולם
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211099 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 45431/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Computer programs; computer software; data 
processing equipments; computer software for  
market research; computer databases, computer 
software for recording, monitoring, compiling, 
analyzing, designing and predicting consumer trends; 
electronic data input and output interface equipment 
for use with computers; electronic publications; all 
included in class 9.

תוכניות מחשב; תוכנת מחשב; ציוד לעיבוד מידע; תוכנת
מחשב לחקר שוק; בסיסי נתונים של מחשב, תוכנת מחשב

להקלטה, ניטור, ביצוע קומפילציה, ניתוח, עיצוב וחיזוי מגמות
של צרכן; ציוד ממשק קלט ופלט ממידע אלקטרוני לשימוש עם

מחשבים; פרסומים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211100 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 45531/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Paper, cardboard; printed matter; printed publications 
on the finishing, decoration and furnishing of 
buildings; glues and adhesives of domestic and office 
use; frames, photographs, writing materials, 
materials for artists; stickers, stencils and transfers 
for use in home decoration; office supplies (excluding 
furniture); brushes and other suchlike devices for 
applying paint, glues, sealants, oils included in these 
classes; materials for painters, namely finishing and 
decorating tools for use when painting and tools for 
changing the appearance of wet paint layers; large 
and small paintbrushes; paint rollers; sponges for 
applying paint; palettes for painters; self-adhesive  
masking tape; all included in class 16.

נייר, קרטון; דברי דפוס; פרסומים מודפסים על גימור, קישוט
וריהוט של בנינים; דבקים וחומרי הדבקה לשימוש ביתי

ומשרדי; מסגרות, תמונות, חומרי כתיבה, חומרים לאומנים;
מדבקות, סטנסילים ומעבירים  לשימוש בקישוט של בית; צרכי

משרד (פרט לרהיטים); מברשות והתקנים דומים אחרים
ליישום צבע, דבקים, חומרי איטום, שמנים הנכללים בסוגים

אלו; חומרים לציירים, דהיינו כלים לגימור וקישוט לשימוש בזמן
צביעה וכלים לשינוי הרושם של שכבות צבע רטוב; מברשות
צבע גדולות וקטנות; רולרים לצבע; ספוגים ליישום  של צבע;
לוחות צבעים לציירים; נייר דבק אחיד דביק; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211101 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 45631/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Sealing, packing, filling and insulating material; 
materials and products for insulating roofs, doors and 
windows; resin-based materials for sealing wood and 
filling holes, cracks, splits and other imperfections; 
insulating varnishes; materials and compounds for 
thermal insulation; sealing agents; sealants for filling 
holes; plastics (intermediate products) in sheet, 
board and rod form for use in manufacturing 
processes and for sealing packaging and insulation 
purposes; expanding foam; filler in the form of 
expanding foam for filling holes and cavities; sealing 
strips for doors and windows; all included in class 17.

חומרי איטום, אריזה, מילוי ובידוד; חומרים ומוצרים לבידוד
גגות, דלתות וחלונות; חומרים לאיטום עץ ומילוי חורים, סדקים,
פיצולים ואי שלמויות אחרות על בסיס שרף; הברקות מבודדות;
חומרים ותרכובות לבידוד טרמי; גורמי איטום; אוטמים למילוי
חורים; חומרים פלסטיים (מוצרי ביניים) בצורת גליון, לוח ומוט
לשימוש בתהליכי הייצור ועבור מטרות איטום אריזות ולבידוד;
קצף מתרחב; ממלא בצורה של קצף מתרחב למילוי חורים
וחללים; רצועות איטום לדלתות וחלונות; הנכללים כולם בסוג

.17

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211102 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 45731/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Non-metallic building materials; cement and cement 
mixtures; cement and mortar for filling holes; non-
metallic building materials for filling, repairing and 
touching up cracks, splits, cavities and other 
imperfections in walls, floors, ceilings and other 
surfaces; tile adhesive; mortar and plaster 
preparations; mortar for use as a coating; coatings in 
the form of plaster of Paris; silicone-based coatings 
(building materials); all included in class 19.

חומרי בניין שאינם מתכתיים; מלט ותערובות מלט; מלט וטיח
למילוי חורים; חומרי בניין שאינם מתכתיים למילוי, תיקון ושיפור
של סדקים, פיצולים, חללים ואי שלמות אחרות בקירות, רצפות,
תקרות ומשטחים אחרים; דבקים לאריחים; תכשירי טיח וגבס;
טיח לשימוש כציפוי; ציפויים בצורה של גבס מפריז; ציפויים על

בסיס סיליקון (חומרי בניין); הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211103 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 45831/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Salt; included in class 30. מלח; הנכלל בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211104 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 45931/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Building and construction; repair and maintenance; 
installation work; all included in class 37.

בניין ובניה; תיקון ואחזקה; עבודת התקנה; הנכללים כולם בסוג
.37

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211105 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 46031/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Treatment of materials; paint mixing services; 
coloring paints, varnishes, lacquers and stains; 
providing information and giving advice on mixing 
paints and on coloring paints, varnishes, lacquers 
and stains; all included in class 40.

טיפול בחומרים; שירותי ערבוב צבע; צבעים לצביעה, הברקות,
לכות וכתמים; אספקת אינפורמציה ומתן ייעוץ על ערבוב צבעים
וצבעים לצביעה,  הברקות, לכות וכתמים; הנכללים כולם בסוג

.40

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211106 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 46131/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Education and training; training and instruction; 
educational and training services in the areas of 
computers, computerization, computer programming, 
computer software, information technology, computer 
networks, the Internet, intranet, extranets and 
websites; production and publication of  information 
relating to education in the above areas; education, 
instruction and training in the areas of selecting and 
designing (home) interiors, as well as in the area of 
color selection for paints, varnishes, lacquers and 
stains; all included in class 41.

חינוך והדרכה; הדרכה והנחייה; שירותי חינוך והדרכה
בתחומים של מחשבים, מחשוב, תכנות מחשב, תוכנת מחשב,

מידע טכנולוגי, רשתות מחשב, האינטרנט, אינטרא-נט,
אקסטרה-נט ואתרי אינטרנט; ייצור ופרסום של מידע הקשור
לחינוך בתחומים שלעיל; חינוך, הנחייה והדרכה בתחומים של

בחירה ועיצוב פנימיים (בית), כמו גם בתחום של בחירת
הצבעים, הברקות, לכות וגוונים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211107 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 46231/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211109 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 46331/08/2009



Chemical products for industrial, photographic and 
scientific purposes, as well as for agricultural, 
horticultural and forestry purposes; surfactants 
(surface active materials); synthetic resins as raw 
materials; detergents and cleaning materials for 
industrial use; emulsifiers; emulsifying agents, 
dispersants, solvents, wetting agents; chemical 
products for clarifying colors and dyes, for industrial 
use; bleaches, degreasers for use in manufacturing 
processes; grease removal preparations for use in 
manufacturing processes; chemical impregnating 
agents; chemical wetting agents; chemical 
preparations for oil pigments for industrial use; oil 
and water purification products; chemical reagents 
for use in the manufacture of chemical products and 
for use in scientific research; chemical  products for 
waterproofing textiles; excipients, bearers and 
substrates, not for medical applications, for industrial, 
agricultural, horticultural and forestry purposes; 
chemical materials, chemical compounds and 
mixtures, dispersants and suspensions for use in 
industry; silicone-based coatings, which are not 
paints or building materials; mineral oils for industrial 
use, for leather tanning and for conserving foodstuffs; 
glycerides, fatty acids, gelatin for industrial purposes; 
modified starch for use as a powder layer for 
manufacturing and packaging processes and 
procedures; polymers, including redispersive polymer 
powders; resistant starch for industrial use; synthetic 
resins and plastics as raw materials; glues and 
adhesives for industrial use and use in the building 
industry; adhesives, including adhesives for the 
edges and overlap strips and for repairing wallpaper 
and other wall coverings; wood hardening 
preparations; adhesives for preventing wheel bolts 
from coming loose; additives for glues and 
adhesives; blueprint paper; light sensitive paper; light 
sensitive films, but not exposed; photographic paper 
and photometric paper; light sensitive plates; 
sensitizers; starch for industrial use; putty; salts 
(chemical products); sensitized paper to absorb ink 
for use with video printers; all included in class 1.

מוצרים כימיים למטרות תעשיתיות, צילומיות ומדעיות, כמו גם
למטרות חקלאיות, גננות ויערנות; סורפקטאנטים (חומרים
פעילי שטח); שרפים סינטטים כחומרים גולמיים; דטרגנטים
וחומרי ניקוי למטרות תעשיתיות; אימולסיפיירים; גורמי

אימולסיה, פיזור (בכימייה), ממיסים, גורמי הרטבה; מוצרים
כימיים להבהרת צבעים ולצביעה, לשימוש תעשייתי; מלבינים,
חומרי הסרת גריז לשימוש  בתהליכי ייצור; תכשירים להסרת
גריז לשימוש בתהליכי הייצור; גורמי הספגה כימיים; גורמי
הרטבה כימיים; תכשירים כימיים לפיגמנטי שמן לשימוש
תעשייתי; מוצרי טיהור שמן ומים; חומרי ריאקציה כימיים
לשימוש בייצור של מוצרים כימיים ולשימוש במחקר מדעי;
מוצרים כימיים לאריגים חסיני מים; חומרים לא פעילים

בתרופה, נשאים ומצעים, שלא לאפליקציות רפואיות, למטרות
תעשיתיות, חקלאיות, גננות ויערנות; חומרים כימיים, תרכובות
ותערובות כימיות, מפזרים ומעכבים לשימוש בתעשייה; ציפויים

על בסיס סיליקון, שאינם צבעים או חומרי בניין; שמנים
מינראליים לשימוש תעשייתי, עבור בורסקאות עורות ועבור
שימור דברי מזון; גליצריטים, חומצות שומן, ג'לטין למטרות
תעשיתיות; מותאמי עמילן לשימוש כשכבת אבקה לתהליכי
ונהלי ייצור ואריזה; פולימרים, כולל אבקות פיזור פולימריות;
חסיני עמילן לשימוש תעשייתי; שרפים סינטטים וחומרים
פלסטיים כחומרים גולמיים; דבקים וחומרי הדבקה לשימוש

תעשייתי ולשימוש בתעשיית הבניין; חומרי הדבקה, כולל חומרי
הדבקה לקצוות ולרצועות חופפות ועבור תיקון טפטים וכיסויי
קיר אחרים; תכשירים להתקשות עץ; חומרי הדבקה למניעת
שחרורם של ברגי גלגל; תוספים לדבקים ולחומרי הדבקה; נייר
שרטוט; נייר רגיש לאור; סרטי צילום רגישים לאור, אך לא
חשופים; נייר צילום ונייר פוטומטרי; לוחות רגישים לאור;

סנסיטיזרים; עמילן לשימוש תעשייתי; מרק; מלחים (מוצרים
כימים); נייר רגיש לספיגת דיו לשימוש עם מדפסות וידאו;

הנכללים כולם בסוג 1.

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

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

The colors appearing in the mark are: dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"א אלול תשס"ט - 46431/08/2009



Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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"א אלול תשס"ט - 46531/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Paints, varnishes, lacquers; powder paints, timber 
coatings (paints); enamel paints and coil coatings; 
hardeners, drying agents (desiccants), thinners, 
dyes, all being additives for paints, varnishes and 
lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; primers; wood stains; mastic; 
inks, printing ink pastes, stains; natural resins as raw 
materials, metals in sheet and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; silicone-
base coatings (paints); all included in class 2.

צבעים, הברקות, לכות; צבעי אבקה, ציפויי עץ (צבעים); צבעי
אמייל וציפויי סליל; מקשיחים, גורמי ייבוש (סופגי לחות),

מדללים, חומרי צבע, כולם כתוספים לצבעים, הברקות ולכות;
חומרים משמרים כנגד חלודה וכנגד התדרדרות של עץ;

פריימרים;  גווני עץ; שרף (המשמש לייצור לכה); דיו, משחות
להדפסת דיו, גוונים; שרפים טבעיים כחומרים גולמיים, מתכות
בצורת לוחות ובצורת אבקה עבור ציירים, מקשטים, מדפיסים
ואומנים; ציפויים על בסיס סיליקון (צבעים); הנכללים כולם בסוג

.2

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211110 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 46631/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Bleaches; sugar soap; paint-removing soaps; 
preparations and compounds for removing moulds 
and deposits; compounds and mixtures for removing 
deposits (other than as part of manufacturing 
processes); paints and varnish removers; 
preparations for cleaning floor tiles, concrete, paving 
and natural stone; preparations and mixtures for 
removing sealants; polishes, degreasers and 
abrasives; starch; domestic cleaners; all included in 
class 3.

חומרים מלבינים; חומר ניקוי תעשייתי המכיל סודיום (סבון
סוכר); סבונים להסרת צבעים; תכשירים ותרכובות להסרת
עובש ושכבות; תרכובות ותערובות להסרת שכבות (אחרים
מאשר כחלק של תהליכי הייצור); מסירי צבעים והברקות;
תכשירים לניקיון אריחים לרצפה, בטון, אבן מרצפת ואבן
טבעית; תכשירים ותערובות להסרת חומרי איטום; חומרי

הברקה, חומרי הסרת גריז וחומרים ששוחקים; עמילן; חומרי
ניקוי ביתיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211112 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 46731/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Products for absorbing, spraying and binding dust; 
mineral oils; industrial oils; lubricants; all included in 
class 4.

מוצרי ספיגה, התזה וקשירת אבק; שמנים מינראליים; שמנים
תעשייתיים; חומרי סיכה; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211114 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 46831/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Disinfectants; biocides; mineral food supplements for 
human and veterinary use; all included in class 5.

חומרי חיטוי; ביוסידים; תוספי מזון מינראליים לשימוש בני אדם
ווטרינרי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211115 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 46931/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Mixers; paint spraying equipment and paint spraying 
guns; all included in class 7.

מערבלים; ציוד לריסוס צבע ואקדחי ריסוס צבע; הנכללים כולם
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211116 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 47031/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Computer programs; computer software; data 
processing equipments; computer software for  
market research; computer databases, computer 
software for recording, monitoring, compiling, 
analyzing, designing and predicting consumer trends; 
electronic data input and output interface equipment 
for use with computers; electronic publications; all 
included in class 9.

תוכניות מחשב; תוכנת מחשב; ציוד לעיבוד מידע; תוכנת
מחשב לחקר שוק; בסיסי נתונים של מחשב, תוכנת מחשב

להקלטה, ניטור, ביצוע קומפילציה, ניתוח, עיצוב וחיזוי מגמות
של צרכן; ציוד ממשק קלט ופלט ממידע אלקטרוני לשימוש עם

מחשבים; פרסומים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211117 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 47131/08/2009



י"א אלול תשס"ט - 47231/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Paper, cardboard; printed matter; printed publications 
on the finishing, decoration and furnishing of 
buildings; glues and adhesives of domestic and office 
use; frames, photographs, writing materials, 
materials for artists; stickers, stencils and transfers 
for use in home decoration; office supplies (excluding 
furniture); brushes and other suchlike devices for 
applying paint, glues, sealants, oils included in these 
classes; materials for painters, namely finishing and 
decorating tools for use when painting and tools for 
changing the appearance of wet paint layers; large 
and small paintbrushes; paint rollers; sponges for 
applying paint; palettes for painters; self-adhesive  
masking tape; all included in class 16.

נייר, קרטון; דברי דפוס; פרסומים מודפסים על גימור, קישוט
וריהוט של בנינים; דבקים וחומרי הדבקה לשימוש ביתי

ומשרדי; מסגרות, תמונות, חומרי כתיבה, חומרים לאומנים;
מדבקות, סטנסילים ומעבירים  לשימוש בקישוט של בית; צרכי

משרד (פרט לרהיטים); מברשות והתקנים דומים אחרים
ליישום צבע, דבקים, חומרי איטום, שמנים הנכללים בסוגים

אלו; חומרים לציירים, דהיינו כלים לגימור וקישוט לשימוש בזמן
צביעה וכלים לשינוי הרושם של שכבות צבע רטוב; מברשות
צבע גדולות וקטנות; רולרים לצבע; ספוגים ליישום  של צבע;
לוחות צבעים לציירים; נייר דבק אחיד דביק; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211118 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 47331/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Sealing, packing, filling and insulating material; 
materials and products for insulating roofs, doors and 
windows; resin-based materials for sealing wood and 
filling holes, cracks, splits and other imperfections; 
insulating varnishes; materials and compounds for 
thermal insulation; sealing agents; sealants for filling 
holes; plastics (intermediate products) in sheet, 
board and rod form for use in manufacturing 
processes and for sealing packaging and insulation 
purposes; expanding foam; filler in the form of 
expanding foam for filling holes and cavities; sealing 
strips for doors and windows; all included in class 17.

חומרי איטום, אריזה, מילוי ובידוד; חומרים ומוצרים לבידוד
גגות, דלתות וחלונות; חומרים לאיטום עץ ומילוי חורים, סדקים,
פיצולים ואי שלמויות אחרות על בסיס שרף; הברקות מבודדות;
חומרים ותרכובות לבידוד טרמי; גורמי איטום; אוטמים למילוי
חורים; חומרים פלסטיים (מוצרי ביניים) בצורת גליון, לוח ומוט
לשימוש בתהליכי הייצור ועבור מטרות איטום אריזות ולבידוד;
קצף מתרחב; ממלא בצורה של קצף מתרחב למילוי חורים
וחללים; רצועות איטום לדלתות וחלונות; הנכללים כולם בסוג

.17

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211120 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 47431/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Non-metallic building materials; cement and cement 
mixtures; cement and mortar for filling holes; non-
metallic building materials for filling, repairing and 
touching up cracks, splits, cavities and other 
imperfections in walls, floors, ceilings and other 
surfaces; tile adhesive; mortar and plaster 
preparations; mortar for use as a coating; coatings in 
the form of plaster of Paris; silicone-based coatings 
(building materials); all included in class 19.

חומרי בניין שאינם מתכתיים; מלט ותערובות מלט; מלט וטיח
למילוי חורים; חומרי בניין שאינם מתכתיים למילוי, תיקון ושיפור
של סדקים, פיצולים, חללים ואי שלמות אחרות בקירות, רצפות,
תקרות ומשטחים אחרים; דבקים לאריחים; תכשירי טיח וגבס;
טיח לשימוש כציפוי; ציפויים בצורה של גבס מפריז; ציפויים על

בסיס סיליקון (חומרי בניין); הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211123 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 47531/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Salt; included in class 30. מלח; הנכלל בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211124 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 47631/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Building and construction; repair and maintenance; 
installation work; all included in class 37.

בניין ובניה; תיקון ואחזקה; עבודת התקנה; הנכללים כולם בסוג
.37

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211125 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 47731/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Treatment of materials; paint mixing services; 
coloring paints, varnishes, lacquers and stains; 
providing information and giving advice on mixing 
paints and on coloring paints, varnishes, lacquers 
and stains; all included in class 40.

טיפול בחומרים; שירותי ערבוב צבע; צבעים לצביעה, הברקות,
לכות וכתמים; אספקת אינפורמציה ומתן ייעוץ על ערבוב צבעים
וצבעים לצביעה,  הברקות, לכות וכתמים; הנכללים כולם בסוג

.40

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211126 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 47831/08/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Education and training; training and instruction; 
educational and training services in the areas of 
computers, computerization, computer programming, 
computer software, information technology, computer 
networks, the Internet, intranet, extranets and 
websites; production and publication of  information 
relating to education in the above areas; education, 
instruction and training in the areas of selecting and 
designing (home) interiors, as well as in the area of 
color selection for paints, varnishes, lacquers and 
stains; all included in class 41.

חינוך והדרכה; הדרכה והנחייה; שירותי חינוך והדרכה
בתחומים של מחשבים, מחשוב, תכנות מחשב, תוכנת מחשב,

מידע טכנולוגי, רשתות מחשב, האינטרנט, אינטרא-נט,
אקסטרה-נט ואתרי אינטרנט; ייצור ופרסום של מידע הקשור
לחינוך בתחומים שלעיל; חינוך, הנחייה והדרכה בתחומים של

בחירה ועיצוב פנימיים (בית), כמו גם בתחום של בחירת
הצבעים, הברקות, לכות וגוונים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AKZO NOBEL N.V.

Address: Arnhem, The Netherlands

Identification No.: 33049

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.

The colors appearing in the mark are dark blue in 
pantone shade 294 and pantone process blue (light 
blue).

הצבעים הנראים בסימן הם: כחול כהה בגוון פנטון 294 ופנטון
בגוון כחול מעובד (כחול בהיר).

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211127 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 47931/08/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Juventus F.C. SpA

Address: Torino, Italy

Identification No.: 47977

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

JUVENTUS

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211131 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 48031/08/2009



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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחמרים אלה 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: Juventus F.C. SpA

Address: Torino, Italy

Identification No.: 47977

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

JUVENTUS

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211132 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 48131/08/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Juventus F.C. SpA

Address: Torino, Italy

Identification No.: 47977

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

JUVENTUS

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211133 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 48231/08/2009



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

תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים; ווים ולולאות,
סיכות ומחטים; פרחים מלאכותיים; הנכללים כולם בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Juventus F.C. SpA

Address: Torino, Italy

Identification No.: 47977

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

JUVENTUS

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211134 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 48331/08/2009



Galvanic cells; accumulators, electric; solar batteries; 
battery chargers; pocket calculators; time recording 
apparatus; flashing lights (luminous signals); signal 
lanterns; semiconductors; low-voltage power supply; 
plugs, sockets and other contacts (electric 
connections); included in class 9.

תאים גלוונים; מצברים, חשמליים; סוללות סולריות; מטעני
סוללות; מחשבוני כיס; התקנים להקלטת זמן; פנסים (איתותים
מקריני אור); פנסי איתות; מוליכים למחצה; ספק כוח בוולטז'
נמוך; שסתומים, שקעים וחיבורים אחרים (חיבורים חשמליים);

הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY & TRADE 
GROUP LTD.

Address: 147 YanJiangXi Rd.  , Guangzhou, China

Identification No.: 68398

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211135 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 48431/08/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Juventus F.C. SpA

Address: Torino, Italy

Identification No.: 47977

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

JUVENTUS

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211136 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 48531/08/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); printers' type; printing 
blocks; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Juventus F.C. SpA

Address: Torino, Italy

Identification No.: 47977

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211138 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 48631/08/2009



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

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחמרים אלה 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: Juventus F.C. SpA

Address: Torino, Italy

Identification No.: 47977

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211139 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 48731/08/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Juventus F.C. SpA

Address: Torino, Italy

Identification No.: 47977

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211140 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 48831/08/2009



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

תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים; ווים ולולאות,
סיכות ומחטים; פרחים מלאכותיים; הנכללים כולם בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Juventus F.C. SpA

Address: Torino, Italy

Identification No.: 47977

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211141 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 48931/08/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג

.28

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Juventus F.C. SpA

Address: Torino, Italy

Identification No.: 47977

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211142 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 49031/08/2009



Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins; trunks; handbags, travelling bags; 
valises; pocket wallets and umbrellas; all included in 
class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלה ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים; תיבות; תיקי יד, תיקי נסיעה;

מזוודות; ארנקי כיס ומטריות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Quattroci S.r.l.

Address: Via General Chinotto, 41  , ARONA (NO), 
28041, Italy

Identification No.: 68399

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211143 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 49131/08/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Quattroci S.r.l.

Address: Via General Chinotto, 41  , ARONA (NO), 
28041, Italy

Identification No.: 68399

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211144 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 49231/08/2009



Franchise services, in particular providing shops with 
goods for retail; retail services in the field of clothing, 
footwear, headgear, handbags and related 
accessories; all included in class 35.

שרותי זיכיונות, במיוחד אספקה חנויות עם טובין לקמעונאות;
שרותי קמעונאות בתחום הלבשה, הנעלה, כיסוי-הראש, תיקי

יד והאביזרים הנלווים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Quattroci S.r.l.

Address: Via General Chinotto, 41  , ARONA (NO), 
28041, Italy

Identification No.: 68399

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 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211145 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 49331/08/2009



Footwear; included in class 25. הנעלה; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Theresia Muck GmbH Damenschuhfabrik

Address: Damenschuhfabrik, Hohlstrabe 4  , Bruchweiler, 
76891, Germany

Identification No.: 68400

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

THERESIA M.

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211146 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 49431/08/2009



Alcoholic beverages (except beers); whisky and 
whisky based alcoholic beverages; all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (מלבד בירות); וויסקי ו-וויסקי על בסיס
משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Diageo Scotland Limited

Address: Edinburgh, United Kingdom

Identification No.: 2219

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

CAOL ILA

Application Date 02/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211147 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 49531/08/2009



Alcoholic beverages (except beers); whisky and 
whisky based alcoholic beverages; all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (מלבד בירות); וויסקי ו-וויסקי על בסיס
משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Diageo Scotland Limited

Address: Edinburgh, United Kingdom

Identification No.: 2219

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

CLYNELISH

Application Date 02/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211148 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 49631/08/2009



Alcoholic beverages (except beers); whisky and 
whisky based alcoholic beverages; all included in 
class 33.

משקאות כוהליים (מלבד בירות); וויסקי ו-וויסקי על בסיס
משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Diageo Scotland Limited

Address: Edinburgh, United Kingdom

Identification No.: 2219

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

GLEN ELGIN

Application Date 02/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211149 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 49731/08/2009



Republic of South Africa , 22/11/2007 דרום אפריקה , 22/11/2007

Priority Date דין קדימה

Tyres, wheels, rims and mags for vehicles of all 
kinds; tubes and flaps for automobiles; included in 
class 12.

צמיגים, גלגלים, חישוקים וגלגלי מגנזיום עבור כלי רכב מכל
הסוגים; אבובים ומגיני בוץ לכל סוגי מכוניות; הנכללים בסוג

.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Apollo Tyres Ltd.

Address: 7 Institutional Area Sector 32, Gurgaon, 
Haryana, 122001, Apollo House, India

Identification No.: 63834

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 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 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 או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KAIZEN

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211151 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 49831/08/2009



Breast implants; included in class 10. שתלי חזה; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

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 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

DURASHELL

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211153 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 49931/08/2009



Breast implants; included in class 10. שתלי חזה; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

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 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

INNERGARD

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211154 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 50031/08/2009



Japan , 12/11/2007 יפן , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Windshields; windows for vehicles; rearview mirrors; 
vehicle parts and fittings; included in class 12.

מגיני רוח; חלונות עבור כלי רכב; מראות אחוריות של כלי רכב;
חלקים ואביזרים של כלי רכב; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nippon Sheet Glass Company, Limited

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 68401

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

NSG

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211156 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 50131/08/2009



Japan , 12/11/2007 יפן , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Glass windows; glass doors; glass panels; glass 
screens; glass partitions; flat glass; colored or tinted 
glass; film coated glass; tempered glass; laminated 
glass; multiple glazing units; vacuum glazing glass; 
fire protection glass; building glass; fire protection 
panels; electromagnetic wave absorption panels; 
soundproof panels; soundproof doors; soundproof 
windows; soundproofing materials of glass wool or 
ceramics; building materials not of metal; soundproof 
rooms assembly kits not of metal; buildings, not of 
metal; prefabricated building kits not of metal; joinery 
fittings not of metal; greenhouses, transportable, not 
of metal; nonmetallic mineral materials, unworked or 
partly worked; included in class 19.

חלונות זכוכית; דלתות זכוכית; פנלים מזכוכית; מסכי זכוכית;
מחיצות זכוכית; זכוכית שטוחה; זכוכית צבועה או בעלת גוון;
זכוכית מצופה; זכוכית אטומה; זכוכית למינציה; יחידות זיגוג;
זכוכית עם איטום בוואקום; זכוכית חסינת אש; זכוכית לבניה;
פנלים חסיני אש; פנלים אלקטרומגנטיים סופגי תדרים; פנלים
חסיני קול; דלתות חסינות קול; חלונות חסיני קול; חומרים חסיני
קול העשויים מזכוכית, צמר או קרמיקה; חומרי בניה שאינם

עשויים ממתכת; ערכות הרכבת חדרים חסיני קול שאינן עשויות
מתכת; בניינים, שאינם ממתכת; ערכות בנייה שיוצרו מראש
שאינן ממתכת; אביזי נגרות שאינם ממתכת; חממות, ניתנות
להובלה, שאינן עשויות מתכת; חומרים מינרליים שאינם

מתכתיים, שלא עובדו או שעובדו באופן חלקי; הנכללים בסוג
.19

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nippon Sheet Glass Company, Limited

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 68401

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

NSG

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211157 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 50231/08/2009



Japan , 12/11/2007 יפן , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Glass for vehicle windows; glass for windows of 
construction machines or cargo-handling machines; 
glass for windows of agricultural machines; glass for 
showcases; flake-shaped glass; particulate glass; 
granulated glass; fiberglass other than for insulation 
or textile use; fiberglass strands for reinforcement; 
glass cords consisting of reinforcing fiberglass 
strands coated with rubber affinity agent; glass wool 
other than for insulation; glass wool paper; glass fiber 
paper; fiberglass sheet; porous material of fiberglass; 
unworked or semi-worked glass not for building; 
included in class 21.

זכוכית עבור חלונות של כלי רכב; זכוכית עבור חלונות של
מכונות בניה או מכונות לטיפול במטען; זכוכית עבור חלונות של

מכונות חקלאיות; זכוכית לחלונות תצוגה; זכוכית מעוצבת
בצורת פתית; חלקיקי זכוכית; זכוכית מגורענת; פיברגלס למעט
עבור בידוד או שימוש בטקסטיל; חוטי פיברגלס לצורך חיזוק;
חוטי זכוכית המכילים חוטי פיברגלס מצופים חומר גומי; צמר
זכוכית שאינו לצורך בידוד;  נייר מצמר זכוכית; נייר מחוטי

זכוכית; דפי פיברגלס; חומר נקבובי העשוי מפיברגלס; זכוכית
שלא עובדה או שעובדה למחצה לא למטרות בניה; הנכללים

בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nippon Sheet Glass Company, Limited

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 68401

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

NSG

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211158 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 50331/08/2009



U.S.A. , 08/11/2007 ארה"ב , 08/11/2007

Priority Date דין קדימה

Computer software platforms, namely, platforms that 
provide communication in wireless and non-wireless 
environments; computer communications software, 
namely, software that allows communication in 
wireless and non-wireless environments, all included 
in class 9.

פלטפורמות לתוכנות מחשב, בעיקר, פלטפורמות אשר
מספקות תקשורות בסביבות אלחוטיות ולא אלחוטיות; תוכנת

תקשורות מחשב, בעיקר, תוכנה שמאפשרת תקשורת
בסביבות אלחוטיות ולא אלחוטיות, 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

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211159 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 50431/08/2009



U.S.A. , 08/11/2007 ארה"ב , 08/11/2007

Priority Date דין קדימה

Telecommunication consultation services relating to 
telecommunication computer software for others, 
namely, computer application software adaptation for 
compatibility with a computer system or platform 
used in wireless communication devices, or within 
mixed networks employing wireless and non-wireless 
communication devices, all included in class 38.

שירותי ייעוץ טלקומוניקציה הקשורים בטלקומוניקציה של תכנת
מחשב עבור אחרים, בעיקר, יישומי מחשב לעיבוד תוכנות עבור
תאימות עם מערכת מחשב או במה המשמשת במכשירים של
תקשורת אלחוטית, או בתוך רשתות מעורבבות בשימוש

אלחוטי ומכשירים ברשתות לא אלחוטיות, הכל כלול בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

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

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211160 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 50531/08/2009



U.S.A. , 08/11/2007 ארה"ב , 08/11/2007

Priority Date דין קדימה

Consultation, evaluation and research in the fields of 
computer software development and the use of 
software applications and data, and hosting computer 
software applications and data for others, all included 
in class 42.

ייעוץ, הערכה ומחקר בתחומים של פיתוח תוכנה  והשימוש
ביישומי תוכנה ונתונים, יישומי תוכנה ומידע במחשב מארח

עבור אחרים, הכל  כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

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

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211161 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 50631/08/2009



U.S.A. , 01/05/2008 ארה"ב , 01/05/2008

Priority Date דין קדימה

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

PUBLIC ROYALTY

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211162 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 50731/08/2009



Computer software for processing electronic 
payments and transferring funds to and from others; 
authentication software that may be downloaded 
from a global computer network and/or recorded on 
computer media; Magnetically encoded credit cards 
and payment cards; wired and wireless computer 
peripherals; mouse pads; computer security device, 
namely a non-predictable code calculator for 
accessing a host data bank computer; included in 
class 9.

תוכנת מחשב וחומרת מחשב; תוכנת מחשב לביצוע תשלומים
אלקטרוניים והעברת כספים לאחרים ומאחרים; תוכנת אימות
הניתנת להורדה מרשת מחשבים גלובאלית ו/או להקלטה על

אמצעי מחשב; כרטיסי אשראי וכרטיסי תשלום מוצפנים
מגנטית; ציוד היקפי של מחשבים חוטי ואל-חוטי: פדים לעכבר;

התקן לאבטחת מחשב,דהיינו מחשב קודים בלתי צפויים
להשגת גישה לבנק נתונים של מחשב מארח; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PayPal, Inc.

Address: 1840 Embarcadero Road, East  , San Jose, 
California, U.S.A.

Identification No.: 52012

(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

פייפל

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211163 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 50831/08/2009



Financial services, namely, enabling transfer of funds 
and purchase of products and services offered by 
others, all via electronic communications networks;  
Clearing and reconciling financial transactions via 
electronic communications networks; providing a 
wide variety of payment and financial services, 
namely, credit card services, issuing credit cards and 
lines of credit, processing and transmission of bills 
and payments thereof, payment services, providing 
guaranteed payment delivery, and money market 
funds; Financial services, namely providing financial 
fraud protection and prevention and dispute 
resolutions services; included in class 36.

שירותים פיננסיים דהינו אפשרת העברת כספים ורכישה של
מוצרים ושירותים הניתנים על-ידי אחרים, הכל באמצעות
רשתות תקשורת אלקטרונית; סליקה ויישוב של עסקאות

פיננסיות באמצעות רשתות תקשורת אלקטרונית; אספקת מגוון
רחב של שירותים לתשלום ושירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי
כרטיסי אשראי, הנפקת כרטיסי אשראי ושירות של אשראי,
עיבוד והעברה של חשבונות ותשלומיהם, שירותי תשלום,

אספק מסירת תשלום מובטח וקרנות שוק הכספים; שירותים
פיננסיים, דהיינו אספקת אבטחה ומניעת הונאה כספית ושירותי

יישוב סכסוכים; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PayPal, Inc.

Address: 1840 Embarcadero Road, East  , San Jose, 
California, U.S.A.

Identification No.: 52012

(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

פייפל

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211164 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 50931/08/2009



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: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC.

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

Identification No.: 38481

(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

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211165 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 51031/08/2009



Foodstuffs for animals; yeast for animals; yeast used 
as an ingredient for foodstuffs for animals; (non 
medicated) additives to animal feed; all included in 
class 31.

דברי מאכל לבעלי חיים; שמרים לבעלי חיים; שמרים
המשמשים כמרכיב לדברי מאכל לבעלי חיים; תוספים (שאינם

תרופתיים) למזון בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lesaffre et Compagnie

Address: Paris, France

Identification No.: 51850

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

NEOSAF

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211170 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 51131/08/2009



U.S.A. , 28/04/2008 ארה"ב , 28/04/2008

Priority Date דין קדימה

Hedge fund investment services; all included in class 
36.

שירותי השקעות קרן גידור; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Arden Asset Management LLC

Address: 375 Park Ave. 32nd Fl.  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 68402

(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 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

ARDEN

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211173 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 51231/08/2009



Sanitary protection products, namely tampons; all 
included in class 5.

מוצרי הגנה סניטאריים שהם טמפונים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

OPTIBALANCE

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211174 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 51331/08/2009



Apparatus and equipment for lighting including 
exterior lighting; light fittings and lighting accessories 
in this class; and apparatus and equipment for 
heating and ventilating; all included in class 11.

התקנים וציוד עבור תאורה הכוללים תאורה חיצונית; מתאמי
תאורה ואביזרי תאורה הכלולים בסוג זה; והתקנים וציוד עבור

חימום ואיוורור; כולם כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PIERLITE AUSTRALIA PTY LTD

Address: Padstow, New South Wales, Australia

Identification No.: 68403

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. 211178 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 51431/08/2009



Educational and instructional services, including 
preparation for matriculation and psychometric 
exams; adult education services, including on-line 
access to all of such services; publishing of 
instructional and educational books; all included in 
class 41.

שירותי חינוך והוראה, הכוללים הוראת מקצועות בגרות; הכנה
לבחינות פסיכומטריות; הוראת מבוגרים; לרבות מתן שירותים
אלה בדרך מקוונת; הוצאה לאור של ספרי הוראה ולימוד;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Lachman Tests Preparation Ltd. שם: לחמן הכנה לבחינות בע"מ

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

Identification No.: 511112013מספר זיהוי: 511112013

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

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

שם: טוני גרינמן, עו"ד

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

לחמן

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211216 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 51531/08/2009



Stock brokerage services for precious metal stock 
market, jewellery appraisal evaluation services; all 
incldued in class 36.

שירותי תיווך בבורסת המתכות היקרות, שירותי הערכה ואומדן
לתכשיטים; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ASOS KUYUMCULUK PAZARLAMA ANONIM 
SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 68407

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, Nazareth, P.O.B 50605, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', נצרת, ת.ד.50605,
16164, ישראל

ASSOS

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211219 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 51631/08/2009



Aramid pulp; composition pulp (synthetic pulp); 
chemical pulp; wood pulp' acrylic resins, 
unprocessed; cellulose; epoxy resins, unprocessed; 
plastics, unprocessed; artificial resins, unprocessed; 
and synthetic resins, unprocessed; all included in 
class 1.

עיסת אראמיד; עיסת קומפוזיציה (עיסה סינטטית); עיסה
כימית; עיסת עץ; שרף אקרילי, לא מעובד; תאית; שרף

אפוקסי, לא מעובד; פלסטיק, לא מעובד; שרף מלאכותי, לא
מעובד; ושרף סינטטי, לא מעובד; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KOLON INDUSTRIES, INC.

Address: Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 16347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: Azrieli Center The Triangular Tower, Tel Aviv, 
67023, Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי המגדל המשולש, תל אביב, 67023,
ישראל

HERACRON

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211221 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 51731/08/2009



Aramid fibers (not for textile use); semi-synthetic fiber 
not for textile use; plastic fibers (fibers), not for textile 
use; acrylic resins (semi-finished products); artificial 
resins (semi-finished products); cellulose acetate
(semi-processed); cords of rubber; elastic yarn, not 
for use in textiles; latex (rubber); and plastic film 
other than for wrapping; all included in class 17.

סיב אראמיד (לא לשימוש בטקסטיל); סיב סינטטי-חלקי לא
לשימוש בטקסטיל; סיבי פלסטיק (סיבים), לא לשימוש
בטקסטיל; שרף אקרילי (מוצרים מוגמרים חלקי); שרפים
מלאכותיים  (מוצרים מוגמרים חלקית); תאית של אצטט

(מעובד חלקית); מיתרים מגומי; חוט טווי גמיש, לא לשימוש
בטקסטיל; לייטקס (גומי); וסרט פלסטי מלבד לעטיפה;

הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KOLON INDUSTRIES, INC.

Address: Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 16347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: Azrieli Center The Triangular Tower, Tel Aviv, 
67023, Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי המגדל המשולש, תל אביב, 67023,
ישראל

HERACRON

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211222 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 51831/08/2009



Synthetic fiber thread and yarn for textile use; 
chemical fiber base mixed thread and yarn; cotton 
thread and yarn; spun wool; sewing thread and yarn; 
rubber thread and yarn; rubber thread for textile use; 
rayon thread and yarn; spun thread and yarn; silk 
thread and yarn; and thread of plastic materials for 
textile use; all included in class 23.

פתילים וחוט טווי של סיב סינטטי לשימוש בטקסטיל; סיב כימי
שבסיסו הוא עירוב של פתילים וחוטי טווי; פתילי וחוטי טווי של
כותנה; צמר ארוג; תפירת פתילים וחוטי טווי; פתילים וחוטי טווי
של גוי; פתילי גומי לשימוש טקסטיל; פתילים וחוטי טווי של

זהורית; פתילי וחוטי טווי של צמר; פתילים וחוטי טווי של משי;
ופתילים של חומר פלסטי לשימוש טקסטיל; הנכללים כולם

בסוג 23.

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KOLON INDUSTRIES, INC.

Address: Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 16347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: Azrieli Center The Triangular Tower, Tel Aviv, 
67023, Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי המגדל המשולש, תל אביב, 67023,
ישראל

HERACRON

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211223 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 51931/08/2009



Synthetic fiber fabrics; chmeical fibers base mixed 
fabric; multiple chemical fiber fabrics; non-woven 
textile fabrics; jersey (fabric); knitted fabric; rayon 
fabric; cotton fabrics; fabrics for textile use; and 
linings (textile); all included in class 24.

מרקם סינטטי של סיבים; סיבים כימיים מבוסיים על מרקם
מעורב; מארג של סיבים כימיים רבים; מארג טקסטיל לא ארוג;
ג'רסי (מארג); מארג סרוג; מארג זהורית; מארג כותנה; מארג
לשימוש בטקסטיל; ובטנה (טקסטיל); הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KOLON INDUSTRIES, INC.

Address: Seoul, Republic of Korea

Identification No.: 16347

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: Azrieli Center The Triangular Tower, Tel Aviv, 
67023, Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי המגדל המשולש, תל אביב, 67023,
ישראל

HERACRON

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211224 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 52031/08/2009



Apparatus and instruments for medical use or 
integrated in medical applications and especially, 
particle accelerators for medical use, equipment for 
proton beam therapy and radiation therapy, 
apparatus and equipment for brachytherapy, 
instruments for medical use for dosimetry, equipment 
for radioisotope production, targets for radioisotope 
production, radioisotopes, radiopharmaceutical 
products, especially used in medical imaging, in 
oncology and nuclear medicine, radioactive implants, 
display markers for medical diagnosis; all included in 
class 10.

מתקנים וכלים לשימוש רפואי או המשולבים ביישומים רפואיים
ובייחוד, מאיצי חלקיקים לשימוש רפואי, ציוד לטיפול הקרנת
פרוטונים וטיפול בקרינה, מתקנים וציוד לבראכיתרפיה, כלים
לשימוש רפואי למדידת עוצמה, ציוד להפקת רדיואיזוטופ,

מטרות להפקת רדיואיזוטופ, רדיואיזוטופים, תכשירים רוקחיים
רדיואקטיביים, בעיקר לשימוש בהדמיה רפואית, באונקולוגיה
וברפואה גרעינית, שתלים רדיואקטיביים, סמני תצוגה לאבחון

רפואי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ION BEAM APPLICATIONS S.A en abre'ge' 
I.B.A

Address: Louvain-la-Neuve, Belgium

Identification No.: 68413

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

IBA

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211240 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 52131/08/2009



Transport; travel arrangement; coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups; 
organization of excursions, day trips, sightseeing 
tours, holidays, tours and travel; booking and 
arrangement of excursions, day trips and sightseeing 
tours; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for excursions; transport 
of passengers; all included in class 39.

תובלה; סידור נסיעות; תיאום סידורי נסיעה ליחידים ולקבוצות;
ארגון של מסעות, טיולי יום, סיורים באתרים תיירותיים,

חופשות, סיורים ונסיעות; הזמנות וסידור של מסעות, טיולי יום
וסיורים באתרים תיירותיים; שירותי סוכני נסיעות, דהיינו,

הזמנת מקומות והזמנת מקומות מראש למסעות; תובלה של
נוסעים; 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

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

SANDS

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211245 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 52231/08/2009



Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; casino services; 
gambling services; gaming services; entertainment 
services in the nature of theatre productions, and 
boxing contests, art exhibition and museum services; 
golf course and golf club services; providing 
newsletters via email in the fields of casino services, 
food services, entertainment services and resort 
services; arranging of seminars and conferences; 
educational demonstrations; 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.

חינוך; אספקת הכשרה; בידור; אירועי ספורט ותרבות; שרותי
קזינו; שרותי הימורים; שירותי משחקי מזל; שרותי בידור מסוג
של הפקות תיאטרון, ותחרויות אגרוף, שירותי תערוכות אומנות

ומוזיאון; שירותי מגרש גולף ומועדוני גולף; אספקת עלון
חדשות באמצעות דוא"ל בתחומים של שירותי קזינו, שירותי
מזון, שירותי בידור ושרותי נופש; ארגון של סמינרים וועידות;
הדגמות חינוכיות; 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

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

SANDS

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211246 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 52331/08/2009



services for providing food and drink; temporary 
accommodation; hotel, restaurant, hotel concierge 
services, bar services, catering services, providing 
facilities for conventions, banquets, social functions, 
fund raising and special events; provision of 
conference, exhibition and meeting facilities; travel 
agency services, namely, making reservations and 
bookings for restaurants, meals and lodging; all 
included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; דיור זמני; שירותי מלון,
מסעדה, קונסירז' מלון, שירותי בר, שירותי קיטרינג, אספקת
מתקנים לועידות, סעודות, פעילות חברתית, גיוס כספים
ואירועים מיוחדים; אספקה של מתקנים לועידות, תערוכות

וישיבות; שירותי סוכן נסיעות, דהיינו, הזמנת מקומות והזמנת
מקומות מראש למסעדות, לארוחות וללינה; 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

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

SANDS

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211247 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 52431/08/2009



Security services for the protection of property and 
individuals; personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals; security 
guard services; all included in class 45.

שירותי אבטחה להגנה של רכוש ופרט; שירותים אישיים
וסוציאליים הניתנים בידי אחרים לענות על צרכי הפרט;  שירותי

איש בטחון; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

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

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

SANDS

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211248 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 52531/08/2009



Ophthalmic pharmaceutical preparation; all included 
in class 5.

תכשיר רוקחות אופתלמי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Alcon, Inc.

Address: Bosch 69  , CH-6331 Hunenberg, Switzerland

Identification No.: 45186

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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

ZEXIO

זקסיו

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211250 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 52631/08/2009



Textile and textile goods, bedspreads and table 
covers; all included in class 24.

אריגים ומוצרי אריגה, כיסוי מיטה ושולחן; כולם נכללים בסוג
.24

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Golf Group A.K. Ltd שם: קבוצת גולף א.ק. בע"מ

Address: 57 Pinchas Rozen Street Hadar Yosef, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : רחוב פנחס רוזן 57 הדר יוסף, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510289564מספר זיהוי: 510289564

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Levy, Eran, Meiri, Advs.

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

שם: גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, עו"ד

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

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211279 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 52731/08/2009



Cosmetic products and toilet products; all included in 
class 3.

תכשירי קוסמטיקה ומוצרי טואלטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Golf Group A.K. Ltd שם: קבוצת גולף א.ק. בע"מ

Address: 57 Pinchas Rozen Street Hadar Yosef, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : רחוב פנחס רוזן 57 הדר יוסף, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510289564מספר זיהוי: 510289564

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Levy, Eran, Meiri, Advs.

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

שם: גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, עו"ד

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

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211280 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 52831/08/2009



Cosmetic products and toilet products; all included in 
class 3.

תכשירי קוסמטיקה ומוצרי טואלטיקה; הכלולים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Golf Group A.K. Ltd שם: קבוצת גולף א.ק. בע"מ

Address: 57 Pinchas Rozen Street Hadar Yosef, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : רחוב פנחס רוזן 57 הדר יוסף, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510289564מספר זיהוי: 510289564

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Levy, Eran, Meiri, Advs.

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

שם: גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, עו"ד

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

MAX MORETTI

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211281 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 52931/08/2009



Household or kitchen utensils and containers(not of 
precious metal or coated therewtih), combs and 
sponges, brushes (except paint brushes), glassware, 
porcelain, earthenware; all included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או
מצופים בהם), מסרקות וספוגים, מברשות (פרט למכחולים),

כלי זכוכית, חרסינה וחומר; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Golf Group A.K. Ltd שם: קבוצת גולף א.ק. בע"מ

Address: 57 Pinchas Rozen Street Hadar Yosef, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : רחוב פנחס רוזן 57 הדר יוסף, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510289564מספר זיהוי: 510289564

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Levy, Eran, Meiri, Advs.

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

שם: גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, עו"ד

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

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211282 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 53031/08/2009



Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith), combs and 
sponges, brushes (except paint brushes), glassware, 
porcelain and earthenware; all included in class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או
מצופים בהם), מסרקות וספוגים, מברשות (פרט למכחולים),

כלי זכוכית, חרסינה וחומר; כולם נכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Golf Group A.K. Ltd שם: קבוצת גולף א.ק. בע"מ

Address: 57 Pinchas Rozen Street Hadar Yosef, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : רחוב פנחס רוזן 57 הדר יוסף, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510289564מספר זיהוי: 510289564

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Levy, Eran, Meiri, Advs.

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

שם: גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, עו"ד

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

MAX MORETTI

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211283 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 53131/08/2009



Textile and textile goods, bedspread and table cover; 
all included in class 24.

אריגים ומוצרי אריגים; כיסוי מיטה ושולחן; כולם נכללים בסוג
.24

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Golf Group A.K. Ltd שם: קבוצת גולף א.ק. בע"מ

Address: 57 Pinchas Rozen Street Hadar Yosef, Tel Aviv, 
Israel

כתובת : רחוב פנחס רוזן 57 הדר יוסף, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510289564מספר זיהוי: 510289564

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Levy, Eran, Meiri, Advs.

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

שם: גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, עו"ד

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

MAX MORETTI

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211284 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 53231/08/2009



European Community Trade Mark , 
12/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Printed matter including television and movie guides, 
magazines, books, leaflets and brochures, also in 
relation to entertainment like radio, television, 
movies, mobile communication and internet; 
instruction guides and manuals; paper and products 
made of paper not included in other classes; 
photographs; posters; cards; stickers; all included in 
class 16.

דברי דפוס הכוללים מדריכי טלוויזיה וסרטים, מגזינים, ספרים,
עלונים וחוברות, גם ביחס לבידור כגון רדיו, טלוויזיה, סרטים,
תקשורת ניידת ואינטרנט; מדריכי הנחיה ושימוש; נייר ומוצרי
נייר שאינם נכללים בסוגים אחרים; צילומים; פוסטרים; קלפים;

מדבקות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: chellomedia Programming B.V.

Address: Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 63761

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

CHELLOZONE

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211286 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 53331/08/2009



European Community Trade Mark , 
12/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Telecommunication services including broadcasting 
television programmes, movies and documentaries, 
also on demand via downloadable files or via 
internet; (digital) transmission of data, audio and 
images amongst others via radio, television, satellite, 
cable, ether and by electronic means; provision of 
electronic telecommunication connections; provision 
of access to telecommunication networks; services of 
a so-called internet access provider; interactive 
communication services via the internet, cable 
television networks or other forms of data transfer; 
broadcasting via cable television; rental of (tele)
communication apparatus and networks; providing 
information and consultancy in relation to (interactive) 
telecommunication; telecommunication services of an 
operator of cable TV systems; transmission and 
broadcasting of (audiovisual) programmes for 
subscribers via "pay per view" and "video on 
demand" services also including streaming; 
facilitating interactive portals on television appliances 
and computers; all included in class 38.

שירותי תקשורת רחק הכוללים שידורי תוכניות טלוויזיה, סרטים
ודקומנטרים, גם לפי דרישה באמצעות הורדת קבצים או

באמצעות האינטרנט;  שידור (דיגיטלי) של מידע, אודיו ובבואות
בקרב אחרים באמצעות רדיו, טלוויזיה, לוויין, כבלים, אתר וגם
באמצעים אלקטרוניים; אספקה של חיבורי תקשורת רחק
אלקטרוניים; אספקה של גישה לרשתות תקשורת רחק;
שירותים של ספקי גישה של אינטרנט; שירותי תקשורת

אינטראקטיבית באמצעות האינטרנט, רשתות טלוויזיה בכבלים
או בצורות אחרות של העברת מידע; שידור באמצעות כבלי
טלוויזיה; השכרה של מכשירים ורשתות תקשורת (רחק)
ורשתות; אספקת אינפורמציה וייעוץ ביחס לתקשורת רחק
(אינטראקטיבית); שירותי תקשורת רחק של מפעיל של

מערכות טלוויזיה בכבלים; תמסורת ושידור של תוכניות (אודיו-
ויז'ואל) עבור מנויים באמצעות שירותים  "שלם לפי צפייה"

ו"וידאו לפי דרישה" גם כולל הזרמה; סיוע באמצעות פורטלים
אינטראקטיביים במכשירי טלוויזיה ומחשבים; הנכללים כולם

בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: chellomedia Programming B.V.

Address: Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 63761

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

CHELLOZONE

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211288 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 53431/08/2009



European Community Trade Mark , 
12/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Entertainment; recreation; composing, producing, 
directing and executing of television programmes, 
radio programmes, movies, audiovisual productions 
and documentaries; organisation and execution of 
events in the field of entertainment, education, 
recreation, culture, sports and relaxation; publishing 
services including publication of programme guides, 
manuals, books, magazines, leaflets and brochures, 
also by electronic means; all included in class 41.

בידור; בילויים; הלחנה, הפקות, בימוי והוצאה לפועל של
תוכניות טלוויזיה, תוכניות רדיו, סרטים, הפקות אודיו-ויזואל

ודוקומנטרים; ארגון והוצאה לפועל של אירועים בתחום הבידור,
חינוך, בילויים, תרבות, ספורט ורגיעה; שירותי פרסום הכוללים
פרסומים של מדריכי תוכניות, ספר הוראות, ספרים, מגזינים,
עלונים וברושורים, גם באמצעים אלקטרוניים; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: chellomedia Programming B.V.

Address: Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 63761

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

CHELLOZONE

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211289 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 53531/08/2009



Austria , 13/11/2007 אוסטריה , 13/11/2007

Priority Date דין קדימה

Design and development of computer hardware and 
software; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנה; הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BIOMAC GmbH

Address: Ferlach, Austria

Identification No.: 68429

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

BIOMAC

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211292 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 53631/08/2009



Austria , 13/11/2007 אוסטריה , 13/11/2007

Priority Date דין קדימה

Design and development of computer hardware and 
software all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של חומרה ותוכנה; הכל הכלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BIOMAC GmbH

Address: Ferlach, Austria

Identification No.: 68429

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 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211296 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 53731/08/2009



U.S.A. , 12/02/2008 ארה"ב , 12/02/2008

Priority Date דין קדימה

Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural 
parts thereof, all included in class 12.

רכבי קרקע מנועיים, בעיקר מכוניות, רכבי ספורט שטח,
משאיות, רכבים מסחריים, מנועים עבור כך וחלקים מבניים

לכך, כולם כלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

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

CHEVROLET CRUZE

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211297 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 53831/08/2009



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

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

אחרים להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: 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

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

אם 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 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211298 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 53931/08/2009



:ocomotives; included in class 12. קטרים; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: General Electric Company

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

Identification No.: 290

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

POWERHAUL

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211299 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 54031/08/2009



Medical devices, namely, apparatus for tissue 
contouring and cellulite improvement; all included in 
class 10.

מכשירים רפואיים, קרי, מכשירים לעיצוב רקמות ושיפור
צלוליטיס; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zeltiq Aesthetics, Inc.

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

Identification No.: 65537

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

ZELTIQ BREEZE

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211300 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 54131/08/2009



Medical services, namely, procedures and services in 
the nature of tissue contouring and cellulite 
improvement; included in class 44.

שירותים רפואיים, קרי, הליכים ושירותים באופן של עיצוב
רקמות ושיפור צלוליטיס; הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zeltiq Aesthetics, Inc.

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

Identification No.: 65537

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

ZELTIQ BREEZE

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211301 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 54231/08/2009



Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
preparations for caring, cleaning, tinting, dyeing, 
bleaching, fixing, styling and permanent waving of 
hair, hair lotions; all included in class 3.

סבונים, דברי בישום, שמנים אתרים, תמרוקים, תכשירים
לטיפוח, ניקוי, גוונים, צביעות, הלבנות, תיקונים, עיצוב ופרמננט

סלסול לשיער, 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.: 68430

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

ESSENSITY

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211302 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 54331/08/2009



Computer  hardware  for  telecommunications;  
computer telephony software; telecommunications   
equipment   composed   primarily   of  telephones  
and videophones,  voice  mail  hardware  and  
software,  caller ID hardware and software,  voice  
over IP hardware and software, telephone display 
screens, video  screens,  video  screens  for  use  
within  a video phone, and video cameras  for  use  in 
a video phone; Computer hardware; computer 
networking hardware;  set  top boxes; Computer 
software for wireless content delivery; apparatus  and  
instruments relating to satellite communications; 
satellite transmitters  and  receivers;  Computer  
software  for  providing voice and images   over   
Internet   protocol  peer-to-peer  communications;  
digital electronic  devices  for  recording,  organizing,  
transmitting, receiving, manipulating,  playing  and  
reviewing  text,  data, image, audio and video files;  
computer  software  for use in organizing, 
transmitting, receiving, manipulating,  playing  and  
reviewing  text, data, image, audio, and video files;  
computer  hardware  and  computer  software  for  
the reproduction, processing  and  streaming of 
audio, video and multimedia content; computer 
hardware  and  software  for  controlling  the 
operation of audio and video devices and for viewing, 
searching and/or playing audio, video, television, 
movies, photographs and other digital images, and 
other multimedia content; software  for  the  
synchronization  of  data  between  a remote station 
or device;  computer  programs  for  accessing, 
browsing and searching online databases; computer  
hardware  and  software  for  providing   
integratedtelephone  communication  with  
computerized  global  information networks; monitors;  
adapter  cards;  rechargeable  batteries; chargers; 
chargers for electric  batteries;  headphones;  stereo  
headphones;  in-ear  headphones; stereo  speakers;  
audio speakers; audio speakers for home; personal 
stereo speaker  apparatus;  microphones;  
webcameras; apparatus for connecting and charging  
portable  and  handheld  digital  electronic  devices;  
parts and fittings   for   all  the  aforesaid  goods;  
electronic  audio  and  video components; electronic 
manuals (downloadable) distributed therewith; all 
included in class 9.

חומרת מחשב לטלקומוניקציה;  תוכנת מחשב לטלפוניה; ציוד
טלקומוניקציה המורכב בעיקר מטלפונים ווידאופונים, חומרה
ותוכנה לדואר קולי, חומרה ותוכנה לזיהוי המתקשר , חומרה

ותוכנה לטלפוניה בפרוטוקולי אינטרנט, מסכים להצגת
טלפוניה, מסכי וידיאו, מסכי וידיאו לשימוש בוידיאופון, ומצלמות

וידיאו לשימוש בוידיאופון; חומרת מחשב; חומרת מחשב
רשתית;  ממירים;  תוכנת מחשב להעברת תוכן  אלחוטית;
מערכת ומכשור הקשורים לתקשורת לוויינים;  משדרים
ומקלטים לווייניים; תוכנת מחשב להעברת קול ותמונות

בפרוטוקולי אינטרנט לצורך תקשורת  חבר-אל-חבר; רכיבים
דיגיטאליים אלקטרוניים להקלטה, ארגון, העברה,  קבלה,
תפעול, הצגה וסקירה של טקסט, מידע, תמונות, קבצי אודיו
וקבצי וידאו; תוכנת מחשב לארגון, העברה, קבלה, תפעול,
הצגה וסקירה של טקסט, מידע, תמונות, קבצי אודיו וקבצי
וידאו; חומרת מחשב ותוכנת מחשב לשעתוק, עיבוד וזרימת

אודיו, וידאו ומולטימדיה; חומרת מחשב ותוכנת מחשב לשליטה
בפעולה של רכיבי אודיו ווידאו כדי לצפות, לחפש ו/או להציג
אודיו, וידאו, טלוויזיה, סרטים, תצלומים ותמונות דיגיטאליות

אחרות, ותוכן מולטימדיה אחר; תוכנה לסינכרוניזצית מידע  עם
תחנה מרוחקת או רכיב  מרוחק; תוכנות מחשב להשגת גישה,
גלישה וחיפוש במאגרי מידע ברשת; חומרת מחשב ותוכנת

מחשב לאספקת תקשורת טלפונית מאוחדת עם רשתות מידע
גלובליות ממוחשבות; מוניטורים; כרטיסים המתחברים ללוח
האם של המחשב; סוללות נטענות; מטענים; מטענים לסוללות
חשמליות; אוזניות; אוזניות לסטריאו; אוזניות הנכנסות לתוך
האוזן; רמקולים לסטריאו; רמקולים לאודיו; רמקולים לאודיו
לבית; מערכת לרמקול סטריאו אישי; מיקרופונים; מצלמות
רשת; מערכת לחיבור והטענה של רכיבים דיגיטאליים

אלקטרוניים  ניידים ונישאים; חלקים ואביזרים לכל הטובין
האמורים לעיל; רכיבי אודיו ווידאו אלקטרוניים; ספרי הדרכה
אלקטרוניים (ניתנים להורדה) המחולקים עמם; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

INPERSON

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211305 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 54431/08/2009



Owners

Name: Creative Technology Ltd

Address: Creative Resource, Singapore

Identification No.: 19065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

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

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"א אלול תשס"ט - 54531/08/2009



Network  communication  services;  providing  
access  to  a  communication network  for  data  and  
image  transmission  among  computers and 
computer terminals    and   wireless   communication   
terminals;   visual   network communication  services;  
electronic  mail services; broadcasting; cellular 
telephone communication; communication by 
computer terminals; communication by  fiber  optic  
networks; communication  by computer telephone; 
computer aided   transmission  of  messages  and  
images;  electronic  mails;  radio broadcasting;  rental  
of  modems;  rental  of telecommunication 
equipment; rental  of telephones, satellite 
transmission; telecommunication; telephone services; 
wire services; all included in class 38.

שירותי רשת תקשורת; מתן גישה לרשת תקשורת להעברת
מידע ותמונות בין מחשבים ובין מסופי מחשב ובין מסופי

תקשורת אלחוטיים; שירותי תקשורת רשת ויזואליים; שירותי
דואר אלקטרוני; שידור; תקשורת טלפון נייד; תקשורת

באמצעות מסופי מחשב; תקשורת באמצעות רשתות סיבים
אופטיים;  תקשורת באמצעות טלפון מחשב; העברת הודעות
ותמונות בעזרת מחשב; דואר אלקטרוני; שידור רדיו; השכרת
מודמים; השכרת ציוד לטלקומוניקציה; השכרת טלפונים, שידור
לוויני; טלקומוניקציה; שירותי טלפון; שירותי טלגרף; הנכללים

כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Creative Technology Ltd

Address: Creative Resource, Singapore

Identification No.: 19065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

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

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

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

INPERSON

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211308 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 54631/08/2009



Computer  services  and software development for 
others, namely, design of computer software and 
hardware for use in telecommunications and voice 
over internet  protocol (VOIP) applications, data 
transmission and instant video conferencing services; 
providing a high speed access to area networks and 
a global computer information network; creating and 
maintaining web sites for others;  hosting  web  sites  
of  others  on a computer server for a global 
computer  network;  installation  and  maintenance  of  
computer  software; providing  temporary use of 
online, non-downloadable computer software that 
allows subscribers to utilize VOIP communication 
services; providing online software  for downloading 
by others that allows subscribers to utilize VOIP 
communication  services; providing online non-
downloadable software for use in  processing  
electronic  payments to and from third parties via a 
global computer  network;  providing  a  wide  range  
of  information  over global computer   
communications   networks,   particularly  concerning  
products, services,  events,  activities,  attractions  
and  facilities in particular geographic  locations;  
computer code conversion for others; leasing access 
time   to   a  computer  database;  computer  time-
sharing  services;  data conversion  of  data or 
information; sound and image processing; electronic 
search and selection services; all included in class 
42.

שירותי מחשב ותוכנה לפיתוח עבור אחרים, כלומר, עיצוב
תוכנת מחשב וחומרת מחשב לשימוש בטלקומוניקציה

ובאפליקציות לטלפוניה בפרוטוקולי אינטרנט , העברת מידע
ושירותי ועידת וידאו מיידיים; אספקת גישה מהירה לרשתות
אזוריות ולרשתות מידע גלובליות;  יצירה ותחזוקה של אתרי
אינטרנט עבור אחרים; אחסון אתרי אינטרנט של אחרים על
שרת מחשב ברשת גלובלית; התקנה ותחזוקה של תוכנת

מחשב; אספקת שימוש זמני בתוכנת מחשב מקוונת, להורדה
על ידי אחרים המאפשרת למנויים להשתמש בשירותי טלפוניה
בפרוטוקולי אינטרנט; אספקת תוכנה מקוונת בלתי ניתנת

להורדה לשימוש לצורך עיבוד תשלומים אלקטרוניים לצדדים
שלישיים ומצדדים שלישיים באמצעות רשת גלובלית; אספקת
מגוון רחב של מידע על-גבי רשתות תקשורת, במיוחד בנוגע
למוצרים, שירותים, אירועים, פעילויות, אטרקציות ומתקנים

במיקומים גיאוגרפיים מסוימים; המרת קוד מחשב עבור אחרים;
השכרת זמן גישה למאגרים ממוחשבים; שירותי שיתוף זמן
מחשב; המרת מידע של נתונים או אינפורמציה; עיבוד קול
ותמונה; שירותי  חיפוש ובחירה אלקטרוניים; הנכללים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

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 פרטי הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

INPERSON

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211309 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 54731/08/2009



Owners

Name: Creative Technology Ltd

Address: Creative Resource, Singapore

Identification No.: 19065

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yigal Arnon & Co., Adv.

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

שם: יגאל ארנון ושות', עו"ד

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

י"א אלול תשס"ט - 54831/08/2009



Computerized online retail store services in the field 
of consumer products, namely, health and beauty 
products, cosmetics, fragrances, apparel, fashion 
accessories, leather goods, luggage, stationery, desk 
accessories, writing instruments, housewares, 
barware, watches, jewelry, shoes and pet 
accessories; dissemination of advertising for others; 
all included in class 35.

שירותי קמעונות ממוחשבים בתחום מוצרי צריכה, דהיינו, מוצרי
בריאות ויופי, קוסמטיקה, ניחוחות, בגדים, אביזרי אופנה, מוצרי
עור, מזוודות, נייר מכתבים, כלי משרד, כלי כתיבה, כלי בית,
כלי בר, שעונים, תכשיטים, נעליים ואביזרים לחיות מחמד;

הפצת פרסומות לאחרים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: e-LUXURY.com, Inc.

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

Identification No.: 68442

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

If the Hebrew version of the list of 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

ELUXURY

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211312 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 54931/08/2009



Arranging and conducting business conferences in 
the field of electronic design automation; all included 
in class 35.

ארגון וביצוע כנסי עסקים בתחום מיכון תכנון אלקטרוני;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cadence Design Systems, Inc.

Address: 2655 Seely Ave/  , San Jose, California, U.S.A.

Identification No.: 40351

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

If the Hebrew version of the list of 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

CDNLIVE!

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211313 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 55031/08/2009



Arranging and conducting educational conferences 
and seminars in the field of electronic design 
automation; all included in class 41.

ארגון והעברת כנסים וסמינרים חינוכיים בתחום מיכון תכנון
אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cadence Design Systems, Inc.

Address: 2655 Seely Ave/  , San Jose, California, U.S.A.

Identification No.: 40351

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

If the Hebrew version of the list of 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

CDNLIVE!

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211314 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 55131/08/2009



Germany , 18/02/2008 גרמניה , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices; all included in class 3.

בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצי שיער,
משחות שיניים; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCHAPER & BRUEMMER GmbH & CO. KG

Address: Salzgitter, Germany

Identification No.: 38436

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

REMIFEMIN

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211334 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 55231/08/2009



Germany , 18/02/2008 גרמניה , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Dietetic products for non-medical purposes, mainly 
cosisting of proteins and/or fat, food supplements for 
non-medical purposes, mainly consisting of proteins 
and fats; all included in class 29.

מוצרים דיאטטיים למטרות שאינן רפואיות, בעיקר כאלה
המכילים חלבון ו/או שומן; תוספי מזון למטרות שאינן רפואיות,
בעיקר כאלה המכילים חלבון ושומן; כולם כלולים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCHAPER & BRUEMMER GmbH & CO. KG

Address: Salzgitter, Germany

Identification No.: 38436

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

REMIFEMIN

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211336 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 55331/08/2009



Germany , 18/02/2008 גרמניה , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Dietetic products for non-medical purposes, mainly 
consisting of carbonic hydrates; food supplements for 
non-medical purposes, mainly consisting of carbonic 
hydrates; flavorings for beverages and essences for 
foodstuffs, other than ethereal oils and essences; 
herb teas for non-medical purposes; all included in 
class 30.

מוצרים דיאטטיים למטרות שאינן רפואיות, בעיקר כאלה
המכילים הידרטים פחמניים; תוספי מזון למטרות שאינן

רפואיות, בעיקר כאלה המכילים הידרטים פחמניים, נותני טעם
עבור משקאות ותמציות עבור דברי מזון, שאינם שמנים

ותמציות אתריים; תה צמחים למטרות רפואיות; כולם כלולים
בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCHAPER & BRUEMMER GmbH & CO. KG

Address: Salzgitter, Germany

Identification No.: 38436

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

REMIFEMIN

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211337 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 55431/08/2009



Switzerland , 08/11/2007 שוויץ , 08/11/2007

Priority Date דין קדימה

Clinical trials; included in class 42. ניסויים קליניים; הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

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

SETTLE

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211338 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 55531/08/2009



Shoes; footwear; all included inclass 25. נעליים; מוצרי הנעלה; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CALDADOS ANIGER NORDESTE LTDA

Address: Quixeramobim-CE, Brazil

Identification No.: 68489

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

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211342 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 55631/08/2009



Bandages, belts, straps and corsets for medical and 
orthopaedic use, namely for posture support, 
compression and restraint; all included in class 10.

תחבושות, חגורות, רצועות ומחוכים לשימוש רפואי ואורטופדי,
דהיינו לשיפור היציבה, הפעלה לחץ וקיבוע; הנכללים כולם

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THUASNE

Address: Levallois-Perret cedex, France

Identification No.: 65577

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LOMBAPRO

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211343 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 55731/08/2009



Living cells intended for use in the treatment of 
neurodegenerative diseases; all incuded inc lass 5.

תאים חיים לשימוש בטיפול במחלות של ניוון עצבי; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Cell Cure Neurosciences Ltd. שם: סל קיור נוירוסאיינסס בע"מ

Address: Jerusalem, P.O.B 12247, Israel כתובת : ירושלים, ת.ד.12247, ישראל

Identification No.: 513752394מספר זיהוי: 513752394

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NEURARREST

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211344 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 55831/08/2009



Clothing, namely trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoasts, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, 
pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, 
beachwear, bathing suits, swimming suits; articles of 
clothing made from cotton denim, articles of clothing 
made from knitted fabrics, clothing for sportswear, 
clothing for babies; underclothing, namely boxer 
shorts, brassieres, briefs, pants; footwear, namely 
shoes (excluding orthopedic shoes), sandals, 
waterproof boots,  walking boots, sporting shoes, 
slippers; shoe parts, namely heelpieces, insoles for 
footwear, footwear uppers; headgear, namely caps, 
skull caps, sports caps, hats, berets; gloves 
(clothing), socks, stockings, belts (clothing), 
camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, mufflers (clothing), neckties, ties, suspender 
belts; all included in class 25.

הלבשה, דהיינו מכנסיים, ז'קטים, מעיל עליון, מעילים, חצאיות,
חליפות, אפודות צמר, מקטורנים, חולצות, חולצות טי, סוודרים,
שמלות, מכנסי ברמודה, מכנסיים קצרים, פיג'מות, אפודות,
ג'ינסים, חליפות אימון, בגדי גשם, בגדי חוף, בגדי יום, בגדי
שחייה;מוצרי הלבשה עשויים מדנים כותנה, מוצרי הלבשה
עשויים מבדים סריגים, הלבשה לביגוד ספורטיבי, הלבשה
לתינוקות; הלבשה תחתונה, דהיינו, תחתוני בוקסר, חזיות,
תחתונים, מכנסיים; הנעלה, דהיינו נעליים ,למעט נעליים

אורתופיות), סנדלים, מגפיים אטומי מים, מגפי הליכה, נעלי
ספורט, נעילי-בית; חלקי נעליים דהיינו, עקבים, סוליות נעליים,

גפות; כיסויי ראש דהיינו, מצחיות, כובעי ספורט, כובעים,
כומתות; כפפות (ביגוד), גרביים, גרבונים, חגורות (ביגוד),
כותונות, סרונג, צעיפים, צעיפים צוואר, רדידים, צווארונים,

סודר (ביגוד), עניבות צוואר, עניבות, חגורת-ביריות; הנכללים
כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GIZIA MODA TEKSTIL SANAYI VE DIS 
TICARET LIMITED SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 68491

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

GIZIA

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211345 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 55931/08/2009



Switzerland , 13/11/2007 שוויץ , 13/11/2007

Priority Date דין קדימה

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; תחליפי טבק (לצרכים

שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות וגלילים,
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות ומאפרות,

מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jean Renaud 3  , Neuchatel, Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

MINTENSE

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211350 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 56031/08/2009



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: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC.

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

Identification No.: 38481

(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

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211364 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 56131/08/2009



Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own tobacco, 
pipe tobacco, tobacco and tobacco products, all 
included in clas 34.

סיגריות, סיגרים, סיגרילוס, טבק לגילגול עצמי, טבק למקטרת,
טבק ומוצרי טבק, הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 31956

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 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211366 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 56231/08/2009



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

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הכלולים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZENATO AZIENDA VITIVINICOLA S.R.L.

Address: Peschiera del Garda, Italy

Identification No.: 68538

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

ZENATO

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211367 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 56331/08/2009



U.S.A. , 14/03/2008 ארה"ב , 14/03/2008

Priority Date דין קדימה

Integrated Circuits; all included in class 9. מעגלים משולבים; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION

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

Identification No.: 28955

(California 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

TIMERBLOX

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211368 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 56431/08/2009



Retail and wholesale services and online retail and 
wholesale services in the fields of fresh meats, fruits, 
vegetables, and pre-prepared foods, coffee, tea, dry 
packaged foods, dairy products, baked goods, 
confectionary, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, tobacco products, clothing and footwear, 
toys, sporting goods, kitchen utensils and equipment, 
household linens, artificial plants and trees, 
glassware, porcelain and earthenware, household 
paper products, laundry preparations, soaps and 
cleaning products, cosmetics, personal care 
products, pharmaceutical preparations, vitamins, 
nutritional supplements, gardening products and 
equipment, pet food and pet care products, power 
and hand tools, automotive goods and gasoline, 
household and outdoor furniture, office furniture and 
equipment, computers and computer peripherals, 
computer software and hardware, small and major 
appliances, compact discs and DVDs, consumer 
electronics, all purpose batteries, luggage, jewellery, 
watches, entertainment tickets, holiday ornaments 
and decorations; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view those goods from a general 
merchandise internet website or other media; 
dissemination of advertising matter via printed 
publications, product displays, and on-line electronic 
communications, or other media; distribution of 
samples; import and export services; advisory 
services relating to import and export services; all 
included in class 35.

שירותי קמעוניות וסיטונאיות ושירותי קמעוניות וסיטונאיות
מקוונים בתחומים של בשרים, פירות, ירקות ומזון שמוכן מראש

טרי, קפה, תה, מזון יבש ארוז, מוצרי חלב, דברי מאפה,
ממתקים, משקאות כוהליים ולא כוהליים, מוצרי טבק, ביגוד

והנעלה, צעצועים, מוצרי ספורט, כלים וציוד למטבח, כלי מיטה
למשק בית, צמחים ועצים מלאכותיים, כלי זכוכית, חרסינה וכלי
חרס, מוצריי נייר למשק בית, תכשירי כביסה, מוצרי סבון וניקוי,

תמרוקים, מוצרי טיפוח אישי, תכשירי רוקחות, וויטמינים,
תוספות מזון, מוצרי וכלי גינון, מזון לחיות מחמד ומוצרי טיפוח
לחיות מחמד, כלים חשמליים וכלים ידניים, סחורות ממונעות
ובנזין, ריהוט בייתי וחיצוני, ריהוט וכלים משרדיים, מחשבים
וציוד מחשב היקפי, תכנת וחמרת מחשב, התקנים קטנים
ועיקריים, קומפקט דיסק ו-DVD, מוצרי צריכה אלקטרונית,
סוללות רב-שימושיות, מזוודות, תכשיטים, שעונים, כרטיסי
בידור, עיטורים וקישוטים לחגים; קיבוץ, לטובת אחרים, של
מגוון סחורות המאפשרת לצרכנים לראות בנוחות סחורות אלו
מאתרים או מדיות כלליים של סוחרה באינטרנט; הפצת חומר

פרסומי באמצאות פרסומים מודפסים, תצוגת מוצרים,
ותקשורת אלקטרונית מקוונת, או מדיה אחרת; הפצה של

דוגמיות; שרותי ייבוא ויצוא; שירותי ייעוץ המתייחסים לשירותי
ייבוא ויצוא; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211370 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 56531/08/2009



Owners

Name: Price Costco International, Inc.

Address: Issaquah, Washington, U.S.A.

Identification No.: 43557

(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

י"א אלול תשס"ט - 56631/08/2009



Educational, teaching, guidance and training 
services; entertainment, sporting and cultural 
services; production of television and radio programs; 
production of live features; production of animated 
motion pictures and television features; production of 
video films; production of DVD movies; services 
relating to the publication to books; services relating 
to the publication of magazines; services relating to 
printed publications; services relating to periodical 
publication; production of entertainment programs; 
production of talent contests; services relating to 
cinema and television studios; production of game 
shows and sports events; all included in class 41.

שירותי חינוך, הוראה, הדרכה והכשרה; שירותי בידור, ספורט
ותרבות; הפקת תכניות טלוויזיה ורדיו; הפקת תכניות בידור
בשידור חי; הפקת סרטים ותכניות הופעה; הפקת סרטי וידאו;
הפקת סרטי DVD; שירותי הוצאה לאור של ספרים; שירותי
הוצאה לאור של כתבי עת; שירותי פרסום מודפס; שירותי
פרסום מחזורי; הפקת תכניות בידור; הפקת תכנית לגילוי

כשרונות; שירותים הקשורים לאולפני קולנוע וטלוויזיה; הפקת
שעשועונים ואירועי ספורט; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yasmin Ach שם: יסמין אך

Address: Shoham, Israel כתובת : שהם, ישראל

Identification No.: 31932981מספר זיהוי: 31932981

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Prof. Yuval Levy & Co., Advs.

Address: 8 Nes Ziona Street, Tel Aviv, P.O.B 26379, 
63904, Israel

שם: פרופ' יובל לוי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב נס ציונה 8, תל אביב, ת.ד.26379, 63904,
ישראל

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211376 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 56731/08/2009



Educational, teaching, guidance and training 
services; entertainment, sporting and cultural 
services; production of television and radio programs; 
production of live features; production of animated 
motion pictures and television features; production of 
video films; production of DVD movies; services 
relating to the publication to books; services relating 
to the publication of magazines; services relating to 
printed publications; services relating to periodical 
publication; production of entertainment programs; 
production of talent contests; services relating to 
cinema and television studios; production of game 
shows and sports events; all included in class 41.

שירותי חינוך, הוראה, הדרכה והכשרה; שירותי בידור, ספורט
ותרבות; הפקת תכניות טלוויזיה ורדיו; הפקת תכניות בידור
בשידור חי; הפקת סרטים ותכניות הופעה; הפקת סרטי וידאו;
הפקת סרטי DVD; שירותי הוצאה לאור של ספרים; שירותי
הוצאה לאור של כתבי עת; שירותי פרסום מודפס; שירותי
פרסום מחזורי; הפקת תכניות בידור; הפקת תכנית לגילוי

כשרונות; שירותים הקשורים לאולפני קולנוע וטלוויזיה; הפקת
שעשועונים ואירועי ספורט; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yasmin Ach שם: יסמין אך

Address: Shoham, Israel כתובת : שהם, ישראל

Identification No.: 31932981מספר זיהוי: 31932981

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Prof. Yuval Levy & Co., Advs.

Address: 8 Nes Ziona Street, Tel Aviv, P.O.B 26379, 
63904, Israel

שם: פרופ' יובל לוי ושות', עו"ד

כתובת : רחוב נס ציונה 8, תל אביב, ת.ד.26379, 63904,
ישראל

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211378 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 56831/08/2009



Cigarettes; tobacco; tobacco products; cigarette 
filters; lighters; matches; smokers' articles, all 
included in class 34.

סיגריות, טבק, מוצרי טבק, פילטרים של סיגריות, מצתים,
גפרורים, אביזרי עישון, הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Limited

Address: 4 Temple Place  , London, 22, United Kingdom

Identification No.: 44952

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 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211386 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 56931/08/2009



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

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים וחומרים אחרים להכנת

משקאות; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Peroni Nastro Azzurro Limited

Address: 10 MA House , Hope St.Douglas  , Isle of Man, 
United Kingdom

Identification No.: 68477

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

PERONI

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211392 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 57031/08/2009



Medical devices and apparatus, namely, a sling 
system for urological use consisting of an implantable 
sling, sling anchors, insertion devices and handles, 
and parts and fittings therefor, included in Class 10.

מכשירים והתקנים רפואיים, דהיינו מערכת מענב לשימוש
אורולוגי, המהווה מענב הניתן להשתלה, עוגני מענב, התקני
החדרה וידיות, וחלקים ואביזרים עבורם, הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: C.R. BARD, INC.

Address: Murray Hill, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 5830

(New Jersey 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

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

AJUST

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211393 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 57131/08/2009



U.S.A. , 11/02/2008 ארה"ב , 11/02/2008

Priority Date דין קדימה

Nickel and Copper and Cobalt and products 
containing same; included in class 1.

ניקל ונחושת וקובלט וטובין המכילים אותם; הנכללים בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VALE Inco Limited

Address: 200 Bay St., Royal Bank Plaza  , Toronto, 
Ontario, Canada

Identification No.: 68478

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

VALE INCO

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211394 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 57231/08/2009



Hair felt and wool felt for headgear, clothing and 
footwear; all included in class 24.

לבד שיער ולבד צמר לכיסויי ראש, הלבשה והנעלה; הנכללים
כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FEPSA-Imobiliaria e Investimentos, S.A.

Address: R. Comendador Rainho, No. 192  , Sao Joao 
Da Madeira, Portugal

Identification No.: 68479

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

FEPSA

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211400 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 57331/08/2009



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

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FEPSA-Imobiliaria e Investimentos, S.A.

Address: R. Comendador Rainho, No. 192  , Sao Joao 
Da Madeira, Portugal

Identification No.: 68479

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

FEPSA

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211401 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 57431/08/2009



Benelux , 21/11/2007 בנלוקס , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

Research into chemical and petrochemical 
processes, whether or not for improving existing 
processes; development chemical and petrochemical 
processes; engineering services in the field of 
chemical and petrochemical process technologies, as 
well as advising and consultancy on that subject; 
technical consultancy and design services regarding 
chemical and petrochemical process technologies; 
industrial design; preparation of expert reports in the 
field of chemical and petrochemical process 
technologies, also to be used as technical 
documentation; chemical analyses; technical 
supervision and inspection services in the field of 
process technologies; all included in class 42.

מחקר בתהליכים כימיקלים ופטרוכימיקלים, האם משפרים
תהליכים קיימים או לאו; פיתוח תהליכים כימיקלים

ופטרוכימיקלים; שירותי הנדסה בתחום של טכנולוגיות תהליכים
כימיקלים ופטרוכימיקלים, כמו גם יעוץ ויעץ בנושא זה; שירותי

יעץ טכני ועיצוב בנוגע לטכנולוגיות תהליכים כימיקלים
ופטרוכימיקלים; עיצוב תעשייתי; הכנת דוחות מומחה בתחום
של טכנולוגיות תהליכים כימיקלים ופטרוכימיקלים, אשר ישמשו
גם כתיעוד טכני; ניתוח כימיקלים; שרותי פיקוח טכני ובקרה
בתחום של טכנולוגיות תהליכים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Basell Holdings B.V.

Address: Hoeksteen 66, MS  , Hoofddorp, 2132, The 
Netherlands

Identification No.: 49001

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

LYONDELLBASELL

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211405 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 57531/08/2009



Benelux , 21/11/2007 בנלוקס , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

Consultancy in the field of intellectual property; 
administration of industrial rights, including licensing; 
all the aforementioned services in relation to 
chemical and petrochemical processes; all included 
in class 45.

ייעוץ בשטח של קניין רוחני; ניהול זכויות תעשייתיות, כולל
רישוי; כל השירותים הנ"ל בקשר לתהליכים כימיקלים

ופטרוכימיקלים; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Basell Holdings B.V.

Address: Hoeksteen 66, MS  , Hoofddorp, 2132, The 
Netherlands

Identification No.: 49001

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

LYONDELLBASELL

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211406 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 57631/08/2009



י"א אלול תשס"ט - 57731/08/2009



Electrical apparatus and equipment for household, 
commercial and industrial installations; Electrical  
apparatus and equipment, namely: wiring devices; 
switches; remote-control switches; circuit-breakers; 
dimmers; electrical pushbuttons for electric 
apparatus; plug and socket outlets; fuses; relays; 
home automation equipment, namely: electric and 
electronic systems for remote-controlling the opening 
and closing of rolling shutters, blinds, gates, doors 
and windows; door entry systems; video door entry 
systems; door-phones; video door-phones; audio and 
video handsets; video displays; touch screens; 
intercoms; table telephone devices; heating and air 
conditioning accessories and systems; thermostats; 
timer thermostats; alarm clocks; timers; electric door 
bells; electric buzzers; acoustic alarms; burglar alarm 
systems; fire alarms; movement detectors; gas 
detectors; carbon monoxide detectors; liquid flood 
detectors; temperature increase detectors; detectors 
for measuring electricity and magnetism; flame 
sensors; smoke detectors; heat sensors; indicator 
pilot lights; electric conductors; electric converters; 
distribution boxes; distribution boards; porter's 
switchboards; transformers; connectors; 
thermometers (not for medical use); hygrometers; 
barometers; sound diffusion systems; all included in 
class 9.

מכשיר וציוד חשמל להתקנים מסחריים, ותעשייתיים ולמשק
בית; מכשיר וציוד חשמל, דהיינו: מתקני חיווט; מתגים; מתגים
שלט-רחוק; מפסקי מעגלים; עמעמים; כפתורי לחיצה חשמליים

למכשיר חשמל; שקעי הזנה לתקעים ולשקעים; נתיכים;
ממסרים; ציוד לאוטומציה ביתית, דהיינו: מערכות חשמליים
ואלקטרוניות לפתיחה וסגירה בשלט-רחוק של תריסי גלילה,

וילונות, שערים, דלתות וחלונות; מערכות כניסה לדלת; מערכות
וידאו כניסה לדלת; טלפונים לדלת; טלפונים וידאו לדלת;
שפופרת טלפון אודיו ווידאו; תצוגת וידאו; מסכי מגע;

אינטרקומים; מתקנים טלפונים לשולחן; מערכות ועזרים
לחימום ומיזוג אוויר; תרמוסטטים; תרמוסטטים טימרים;

שעונים מעוררים; טימרים; פעמונים חשמליים לדלתות; זמזמים
חשמליים; אזעקות אקוסטיות; מערכות אזעקת גנבים; אזעקת
אש; גלאי תנועה; גלאי גז; גלאי חד-תחמוצת הפחמן; גלאי נוזלי

שיטפון; גלאי עליית הטמפרטורה; גלאי למדידת חשמל
ומגנטיות; חיישן שלהבת; גלאי עשן; חיישן חום; מחווני מבער;
מוליכים חשמליים; ממירי חשמל; קופסאות חלוקה; לוחות

חלוקה; לוחות בקרה של שרת; שנאים; מחברים; טרמומטרים
(לא למטרות רפואיות); מד-לחות; ברומטרים; מערכת הפצת

קול; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BTICINO S.p.A.

Address: Via Messina, 38, 20154 Milano, Italy

Identification No.: 1740

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

AXOLUTE Whice

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211407 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 57831/08/2009



Sweden , 15/11/2007 שבדיה , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Chemical preparations for use in the paper industry; 
hydrated and distilled fatty acids, glycerol; oleic 
acids, oils for tanning leather, oils for currying leather; 
oils for the preservation of food, rubber preservatives; 
oil-based analysis preparations for laboratory 
purposes; oil-based softening preparations; 
vegetable oils, fats, waxes and lipids as raw material 
in the chemical industry; vegetable oils, fats, waxes 
and lipids as raw material for use in the cosmetic 
industry, the perfumery industry, the pharmaceutical 
industry as well as in the dietary supplement industry; 
vegetable oils and fats for use in the production of, 
and/or as ingredience in, cosmetic, medical and 
dietetic preparations; all goods included in class 1.

תכשירים כימיים עבור השימוש בתעשיית נייר; חומצות שומניות
מורכבות מים ומזוקקות, גליצרול; חומצות חומצת אולאיות,
שמנים עבור עיבוד עורות, שמנים עבור קרצוף עורות; שמנים
עבור שימור מזון, משמרי גומי; תכשירי אנליזה על בסיס שמן
עבור מטרות מעבדה; תכשירי ריכוך על בסיס שמן; שמני
ירקות, שומנים, שעווה וליפידים כחומר גולמי בתעשיית

הכימיה; שמני ירקות, שומנים, שעווה וליפידים חלב כחומר
גולמי בתעשיית הקוסמטיקה, תעשיית הבשמים, תעשיית
רוקחות כמו גם בתעשיית תוספים דיאטטיים; שמני ירקות

ושומנים עבור השימוש בייצור של, ו/או כמרכיב בקוסמטיקה,
רפואה ותכשירים דיאטטיים; כל הסחורות נכללות בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AarhusKarlshamn AB (publ)

Address: Malmo, Sweden

Identification No.: 68549

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 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211454 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 57931/08/2009



Sweden , 15/11/2007 שבדיה , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Cosmetic products and preparations; skin care and 
cleansing creams, lotions and oils; soaps and 
shampoos; essential oils and fats for cosmetic and 
skin care products; vegetable oils, fats, waxes and 
lipids for cosmetic and skin care products as well as 
for cleansing products and hair care products; 
vegetable oils and fats for perfumes; oils, fats and 
lipids for cosmetic and skin care purposes; all goods 
included in class 3.

תכשירי ומוצרי קוסמטיקה; משחות תחליבים ושמנים  לטיפול
וניקוי העור; סבונים ושמפו; שמנים חיוניים ושומנים עבור מוצרי
קוסמטיקה וטיפול בעור; שמני ירקות, שומנים, שעווה וליפידים
עבור מוצרי קוסמטיקה וטיפול בעור כמו גם עבור מוצרי ניקוי
ומוצרי טיפול בשיער; שמני ירקות ושומנים עבור בשמים;

שמנים, שומנים וליפידים עבור מטרות קוסמטיות וטיפול בעור;
כל הסחורות נכללות בסוג 3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AarhusKarlshamn AB (publ)

Address: Malmo, Sweden

Identification No.: 68549

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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211455 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 58031/08/2009



Sweden , 15/11/2007 שבדיה , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Vegetable industrial oils and greases; vegetable 
lubricating greases and cutting oils; vegetable 
hydraulic oils; chainsaw oils; emulsions and emulsion 
concentrates based on vegetable oils for 
metalworking; penetration oils; vegetable illuminants; 
oils, waxes, fats and lipids for use in the manufacture 
of other products; all goods included in class 4.

שמני ירקות תעשייתיים לחומרי סיכה ושמני חיתוך; משחות
חומרי סיכה מירקות ושמני חיתוך; שמני ירקות הידראוליים;
שמני ניסור שרשרת; אמולסיות ותרכיזי אמולסיות  על בסיס
שמני ירקות עבור עבודות מתכת; שמני חדירה; אילומיננטי

ירקות; שמנים, שעווה, שומנים וליפידים עבור השימוש בייצור
של מוצרים אחרים; כל הסחורות נכללות בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AarhusKarlshamn AB (publ)

Address: Malmo, Sweden

Identification No.: 68549

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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211456 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 58131/08/2009



Sweden , 12/11/2007 שבדיה , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Dietetic food products and substances (for medical 
use); oils and fats for medical and veterinary 
purposes; vegetable oils, fats and lipids for medical 
and veterinary products, preparations and 
substances as well as for dietetic food products, 
preparations and substances (for medical purposes); 
all goods included in class 5.

מוצרי וחומרי מזון דיאטטי (עבור מטרות שימוש רפואיות);
שמנים ושומנים עבור מטרות רפואיות ומטרות וטרינריות; שמני
ירקות, שומנים וליפידים עבור מוצרים רפואיים ווטרינריים,

תכשירים וחומרים כמו גם עבור מוצרי מזון דיאטטי, תכשירים
וחומרים (עבור מטרות רפואיות); כל הסחורות נכללות בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AarhusKarlshamn AB (publ)

Address: Malmo, Sweden

Identification No.: 68549

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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211457 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 58231/08/2009



Sweden , 15/11/2007 שבדיה , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Edible oils and fats; cocoa butter, coconut butter and 
butter cream; non-medical dietetic food products and 
preparations; vegetable oils and fats (edible) for the 
foodstuff industry and for the confectionary industry; 
fatty substances for the manufacture of edible oils 
and fats; all goods included in class 29.

שמנים ושומנים אכילים; חמאת קקאו, חמאת קוקוס ומשחת
חמאה ; מוצרים ותכשירי מזון דיאטטי שאינם רפואיים; שמני
ושומני ירקות (אכילים) עבור תעשיית המזון ועבור תעשיית

דברי מתיקה; חומרים שומניים עבור הייצור של שמנים ושומנים
אכילים; כל הסחורות נכללות בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AarhusKarlshamn AB (publ)

Address: Malmo, Sweden

Identification No.: 68549

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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211458 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 58331/08/2009



Hats and bowlers; all included in clas 25. כובעים ומגבעות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Itzhak Meir Frester שם: יצחק מאיר פרסטר

Address: 16/8 Minchat Itzhak Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב מנחת יצחק 16/8  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 4220364מספר זיהוי: 4220364

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211464 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 58431/08/2009



Kitchen knives, nail scissors, hairdresser scissors, 
beard clippers, razors (electric and non-electric), 
safety razors, razor blades, shaving cases, razor 
cases; all included in class 8.

סכיני מטבח, מספריים לגזיזת ציפורניים, מספרים למעצבי
שיער, מספריים לסידור הזקן, סכיני גילוח (חשמליים ולא

חשמליים), סכיני גילוח בטיחותים, להבים של סכיני גילוח, תיקי
גילוח, תיקים לסכיני גילוח; הנכללים כולם בסוג  8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DORCO CO., LTD.

Address: Kyunggi-do, Republic of Korea

Identification No.: 35507

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211469 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 58531/08/2009



European Community Trade Mark , 
21/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; promotional services; personnel and 
recruitment services; business management; 
business advice, consultancy, information and 
research services; accounting, bookkeeping and 
auditing services; tax preparation and consulting 
services; business management consulting services 
in the field of information technology; business 
administration; provision of business information; 
office functions; including all of the aforesaid services 
provided electronically or online from a computer 
database or via the Internet; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; all included in class 35.

פירסום; שירותי קידום מכירות; שירותי כוח אדם וגיוס עובדים;
ניהול עיסקי; ייעוץ עיסקי, ייעוץ, שירותי מידע ומחקר; שירותי
ראיית חשבון, הנהלת חשבונות וביקורת חשבונות; הכנת

דו"חות מס ושירותי ייעוץ; שירותי ייעוץ לניהול עיסקי בתחום
טכנולוגיות מידע; אדמינסטרציה עיסקית; אספקת מידע עיסקי;
שירותי משרד; כולל כל השירותים שנאמרו לעיל המסופקים
באופן אלקטרוני או באופן מקוון ממאגר מידע ממוחשב או

באמצעות האינטרנט; שירותי מידע, ייעוץ והתיעצות הקשורים
לשירותים שנאמרו לעיל; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EYGN Limited

Address: Nassau, Bahamas

Identification No.: 68555

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211470 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 58631/08/2009



European Community Trade Mark , 
21/11/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 21/11/2008

Priority Date דין קדימה

Financial affairs; financial management, assistance, 
advice, consultancy, information and research 
services; tax and duty consultation services; 
insolvency services; investment services; valuation 
services; estate agency and estate management 
services; monetary affairs; real estate affairs; 
services relating to real estate, including appraisal of 
real estate; provision of financial information; 
insurance; including all of the aforesaid services 
provided electronically or online from a computer 
database or via the Internet; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid 
services; all included in class 36.

עניינים פיננסיים; שירותי ניהול פיננסי, סיוע, תמיכה, מידע
ומחקר; שירותי ייעוץ מס ומס ערך מוסף; שירותי חדלות פירעון;
שירותי השקעות, שירותי שמאות; שירותי סוכנות נכסים וניהול
נכסים; עניינים כספיים; ענייני נדל"ן; שירותים הקשורים לנדל"ן,
לרבות שמאות נדל"ן; מתן מידע פיננסי; ביטוח; כל השירותים
שנאמרו לעיל מסופקים באמצעים אלקטרונים או מקוונים

ממאגר מידע ממוחשב או באמצעות האינטרנט; שירותי מידע,
תמיכה וייעוץ הקשורים לשירותים שנאמרו לעיל; הנכללים כולם

בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EYGN Limited

Address: Nassau, Bahamas

Identification No.: 68555

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211471 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 58731/08/2009



Switzerland , 22/11/2007 שוויץ , 22/11/2007

Priority Date דין קדימה

Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery). key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, 
boxes of precious metals for watches and jewellery; 
all included in class 14.

חפתים, מהדקים לעניבה, טבעות, צמידים, עגילים, שרשראות,
סיכות נוי (תכשיט), מחזיקי מפתחות; שעוני יד, מדי-זמן,

שעונים, רצועות לשעון, צמידי שעון, קפסאות ממתכות יקרות
לשעונים ותכשיטים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Richemont International SA

Address: Route des Biches 10  , Villars-sur-Glane, 
Switzerland

Identification No.: 54632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GALAPAGOS ISLANDS

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211472 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 58831/08/2009



France , 27/11/2007 צרפת , 27/11/2007

Priority Date דין קדימה

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

משקאות כוהליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOCIETE JAS HENNESSY & CO.

Address: Paris, France

Identification No.: 2071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

RICHARD HENNESSY

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211475 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 58931/08/2009



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; included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול
עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גלמיים; מתכות

בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטני, מדפיסים ואומנים;
הנכללים בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

The mark is limited to the colours red, white and 
black as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום, לבן ושחור הנראים בסימן.

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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211479 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 59031/08/2009



Knives, cutlery and other iron tools for the kitchen, 
included in Class 8.

סכינים, סכו"ם וכלי מתכת אחרים למטבח, הנכללים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ROSOLING LTD. שם: רוסולינג בע"מ

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

Identification No.: 12337מספר זיהוי: 12337

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ROSOPRO

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211481 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 59131/08/2009



Household and kitchen utensils and containers, 
included in Class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח, הנכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ROSOLING LTD. שם: רוסולינג בע"מ

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

Identification No.: 12337מספר זיהוי: 12337

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ROSOPRO

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211485 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 59231/08/2009



Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; included in class 24.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי
מיטה ושולחן; הנכללים בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

The mark is limited to the colours  White, black and 
red as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן, שחור ואדום הנראים בסימן.

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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211488 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 59331/08/2009



Austria , 27/12/2007 אוסטריה , 27/12/2007

Priority Date דין קדימה

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; included in class 24.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי
מיטה ושולחן; הנכללים בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

The mark is limited to the colours  Wjhite, black and 
red as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים לבן, שחור ואדום הנראים בסימן.

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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211498 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 59431/08/2009



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Boats, bicycles, scooters; included in class 12. אוניות, אופניים, קטנועים; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

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

אם 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211502 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 59531/08/2009



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

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

אם 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211503 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 59631/08/2009



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Paper, cardboard, cardboard packaging, stationery; 
included in class 16.

נייר, קרטון, אריזת קרטון, מכשירי כתיבה; הנכללים בסןג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

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

אם 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211504 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 59731/08/2009



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Travelling bags, sea bags, beauty cases, make-up 
bags, key-rings, belts, leather bags; included in class 
18.

תיקי נסיעות, תיקי חוף, תיבות קוסמטיקה, תיקי איפור, מחזיקי
מפתחות, חגורות, תיקי עור; הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

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

אם 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211505 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 59831/08/2009



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Towels, beach towels; included in class 24. מגבות, מגבות ים; הנכללים בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

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

אם 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211506 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 59931/08/2009



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Sweatshirts, piles, T-shirts, polo shirts, jackets, caps, 
bathrobes, slippers, foulard, ties; included in class 
25.

סווטשרטים, פייל, חולצות T, חולצות פולו, ג'קטים, כיסויי ראש,
חלוקי אמבטיה, נעלי בית, מטפחות, עניבות; הנכללים בסוג

.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

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

אם 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211507 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 60031/08/2009



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

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

אם 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211518 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 60131/08/2009



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Paper, cardboard, cardboard packaging, stationery; 
included in class 16.

נייר, קרטון, אריזת קרטון, מכשירי כתיבה; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

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

אם 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211519 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 60231/08/2009



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Travelling bags, sea bags, beauty cases, make-up 
bags, key-rings, belts, leather bags; included in class 
18.

תיקי נסיעות, תיקי חוף, תיבות קוסמטיקה, תיקי איפור, מחזיקי
מפתחות, חגורות, תיקי עור; הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

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

אם 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211521 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 60331/08/2009



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Towels, beach towels; included in class 24. מגבות, מגבות ים; הנכללים בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

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

אם 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211522 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 60431/08/2009



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Sweatshirts, piles,T-shirts, polo shirts, jackets, caps, 
bathrobes, slippers, foulard, ties; included in class 
25.

סווטשרטים, פייל, חולצות T, חולצות פולו, ג'קטים, כיסויי ראש,
חלוקי אמבטיה, נעלי בית, מטפחות, עניבות; הנכללים בסוג

.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

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

אם 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211523 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 60531/08/2009



Italy , 07/03/2008 איטליה , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Boats, bicycles, scooters; included in class 12. אוניות, אופניים, קטנועים; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AZIMUT- BENETTI S.p.A.

Address: Viareggio, Lucca, Italy

Identification No.: 38937

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

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

אם 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211525 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 60631/08/2009



Synthetic materials for absorbing oil;  detergent 
additives to gasoline (petrol); additives, chemical, to 
drilling muds; chemical additives for oils; alcohol;  
ethyl alcohol; wood alcohol; anti-knock substances 
for internal combustion engines; anti-boil 
preparations for engine coolants; anti-incrustants; 
acidulated water for recharging batteries; liquids for 
removing sulphates from batteries; anti-frothing 
solutions for batteries; biological preparations, other 
than for medical or veterinary purposes; combusting 
preparations (chemical additives to motor fuel); anti-
knock substances for internal combustion engines; 
chemical additives to motor fuel; fuel-saving 
preparations; chemical condensation preparations; 
condensation-preventing chemicals; chemical 
preparations for decarbonising engines; degreasing 
preparations for use in manufacturing processes; 
grease-removing preparations for use in 
manufacturing processes; dehydrating preparations 
for industrial purposes; disincrustants; detergent 
additives to petrol (gasoline); oil dispersants; 
petroleum dispersants; emollients for industrial 
purposes; emulsifiers; ethers; glycol ether; filtering 
materials (chemical preparations); power steering 
fluid; brake fluids; detergent additives to gasoline; 
additives, chemical, to drilling muds; methane; 
chemical preparations for decarbonising engines; 
chemical additives for oils; oil dispersants; synthetic 
materials for absorbing oil; oil-purifying chemicals; 
drilling muds; petroleum dispersants; oil purifying 
chemicals; chemical additives for oils; chemical 
reagents, other than for medical or veterinary 
purposes; oil-separating chemicals; chemicals 
(industrial ); all included in class 1.

חומרים סינטטים לספיגת שמן; תוספי דטרגנט לבנזין (דלק);
תוספים, כימיים, לנוזלי קדיחה; תוספים כימיים לשמנים;

אלכוהול; אלכוהול אתיל; אלכוהול מעץ; חומרים כנגד פיצוץ
מנועי למנועי בעירה פנימיים; תכשירים כנגד רתיחה לאמצעי
צינון למנועים; מונעי יצירת קרום; מים חומציים לבטריות

מטעינות מחדש; נוזלים להסרת גפרה מבטריות; תמיסות כנגד
הקצפה לבטריות; תכשירים ביולוגים, למעט למטרות רפואיות
ווטרינריות; תכשירי בעירה (תוספים כימיים לדלק מנוע);
חומרים כנגד פיצוץ מנועי למנועי בעירה פנימיים;  תוספים

כימיים לדלק מנוע; תכשירים חוסכי דלק;  תכשירי עיבוי כימיים;
כימיקלים מונעי עיבוי; תכשירים כימיים להסרת פחמן ממנועים;
תכשירים להסרת שומנים לשימוש בתהליכי ייצור; תכשירים
להסרת שומן לשימוש בתהליכי ייצור; תכשירים מסלקי שומן
לשימוש תעשייתי; מסירי קרום; תוספי דטרגנט לדלק (בנזין);

מפזר שמן; מפזר נפט; אמולסיות למטרות תעשיתיות;
מתחלבים;  אתר; אתר גליקול; חומרי סינון (תכשירים כימיים);
נוזל הגה כוח; נוזלי בלם; תוספי דטרגנט לבנזין; תוספים,

כימיים, לנוזלי קדיחה; מתאן; תכשירים כימיים להסרת פחמן
ממנועים; תוספים כימיים לשמנים; מפזרי שמן; חומרים

סינטטים לספיגת שמן; כימיקלים לטיהור שמן; נוזלי קדיחה;
מפזרי בנזין; כימיקלים מטהרי שמן; תוספים כימיים לשמנים;

מגיבים כימיים, למעט למטרות רפואיות או ווטרינריות;
כימיקלים מפרידי שמן; כימיקלים (תעשייתיים); הנכללים כולם

בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

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

PETROBRAS

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211533 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 60731/08/2009



Owners

Name: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Address: Avenida Republica Do Chile 65  , Rio de 
Janeiro RJ, 20031170, Brazil

Identification No.: 68495

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"א אלול תשס"ט - 60831/08/2009



Additives, non-chemical, to motor-fuel; alcohol (fuel); 
fuel; fuel oil; fuel with an alcoholic base; mineral fuel; 
carburants; additives, non-chemical, to motor-fuel; 
petroleum ether; fuel gas; solidified gas (fuel); gas oil; 
gasoline; lubricating grease; industrial grease; 
lubricants; naphtha; oleine; oil-gas; fuel oil; diesel oil; 
industrial oil; lubricating oil; motor oil; moistening oil; 
petroleum, raw or refined; kerosene; additives or 
concentrates for lubricants; additives for alcohol fuel; 
methane and butane gas; methanol (fuel); synthetic 
oil for industrial use; all included in class 4.

תוספים, לא כימיים, לדלק מנוע; אלכוהול (דלק); דלק; שמן
דלק; דלק עם בסיס אלכוהולי; דלק מינראלי; קרבוראנטים;
תוספים, לא כימיים, לדלק מנוע; אתר נפט; גז בעירה; גז

ממוצק (דלק); שמן גז; בנזין; גריז סיכה; גריז תעשייתי; חומרי
סיכה; שמן אדמה; אולאין; גז שמן; שמן דלק; שמן דיזל; שמן
תעשייתי; שמן סיכה; שמן מנועי; שמן מלחלח; פטרוליאום,
גולמי או מזוקק; קרוסין; תוספים או מרכזים לחומרי סיכה;
תוספים לדלק אלכוהולי; גז מתאן ובוטן; מתנול (דלק); שמן

סינטטי לשימוש תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Address: Avenida Republica Do Chile 65  , Rio de 
Janeiro RJ, 20031170, Brazil

Identification No.: 68495

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

PETROBRAS

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211534 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 60931/08/2009



Germany , 16/11/2007 גרמניה , 16/11/2007

Priority Date דין קדימה

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; all included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער;
משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

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

Address: Metzingen, Germany

Identification No.: 13495

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

STRICTLY PRIVATE

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211535 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 61031/08/2009



Import-export agencies; advisory services for 
business management; business management 
consultancy; business management and organization 
consultancy; professional business consultancy; 
trade (by any means) of fuels (including gasoline ); 
trade (by any means) of lubricants; trade (by any 
means) of industrial oils; all included in class 35.

סוכנויות יבוא יצוא; שירותי יעץ לניהול עסקים; ייעוץ בניהול
עסקים; ייעוץ במינהל עסקים וארגון; יעוץ עסקי מקצועי; מסחר

(בכל האמצעים) של דלקים (כולל בנזין); מסחר (בכל
האמצעים) של חומרי סיכה; מסחר (בכל האמצעים) של שמנים

תעשייתים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Address: Avenida Republica Do Chile 65  , Rio de 
Janeiro RJ, 20031170, Brazil

Identification No.: 68495

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

PETROBRAS

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211536 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 61131/08/2009



Transport; freight (shipping of goods); transport of 
travellers; air transport; ferry-boat transport; river 
transport; marine transport; transport by pipeline; 
hauling; car transport; bus transport; all included in 
class 39.

תובלה; מטען (משלוח של סחורות); תובלת נוסעים; תובלה
אווירית; תובלה בספינת מעבורת; תובלת נהר; תובלה ימית;
תובלה על ידי צינור; גרירה; תובלת מכונית; תובלת אוטובוס;

הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Address: Avenida Republica Do Chile 65  , Rio de 
Janeiro RJ, 20031170, Brazil

Identification No.: 68495

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

PETROBRAS

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211537 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 61231/08/2009



Refining services; material treatment information; 
custom assembling of materials for others; 
processing of oil; production of energy; processing of 
oil; all included in class 40.

שירותי זיקוק; מידע לגבי טיפול בחומר; הרכבה בהתאמה
אישית של חומרים לאחרים; עיבוד של שמן; ייצור אנרגיה;

עיבוד של שמן; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Address: Avenida Republica Do Chile 65  , Rio de 
Janeiro RJ, 20031170, Brazil

Identification No.: 68495

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

PETROBRAS

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211538 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 61331/08/2009



Refining services; material treatment information; 
custom assembling of materials for others; 
processing of oil; production of energy; processing of 
oil; all included in class 40.

שירותי זיקוק; מידע לגבי טיפול בחומר; הרכבה בהתאמה
אישית של חומרים לאחרים; עיבוד של שמן; ייצור אנרגיה;

עיבוד של שמן; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Address: Avenida Republica Do Chile 65  , Rio de 
Janeiro RJ, 20031170, Brazil

Identification No.: 68495

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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211539 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 61431/08/2009



Synthetic materials for absorbing oil;  detergent 
additives to gasoline (petrol); additives, chemical, to 
drilling muds; chemical additives for oils; alcohol;  
ethyl alcohol; wood alcohol; anti-knock substances 
for internal combustion engines; anti-boil 
preparations for engine coolants; anti-incrustants; 
acidulated water for recharging batteries; liquids for 
removing sulphates from batteries; anti-frothing 
solutions for batteries; biological preparations, other 
than for medical or veterinary purposes; combusting 
preparations (chemical additives to motor fuel); anti-
knock substances for internal combustion engines; 
chemical additives to motor fuel; fuel-saving 
preparations; chemical condensation preparations; 
condensation-preventing chemicals; chemical 
preparations for decarbonising engines; degreasing 
preparations for use in manufacturing processes; 
grease-removing preparations for use in 
manufacturing processes; dehydrating preparations 
for industrial purposes; disincrustants; detergent 
additives to petrol (gasoline); oil dispersants; 
petroleum dispersants; emollients for industrial 
purposes; emulsifiers; ethers; glycol ether; filtering 
materials (chemical preparations); power steering 
fluid; brake fluids; detergent additives to gasoline; 
additives, chemical, to drilling muds; methane; 
chemical preparations for decarbonising engines; 
chemical additives for oils; oil dispersants; synthetic 
materials for absorbing oil; oil-purifying chemicals; 
drilling muds; petroleum dispersants; oil purifying 
chemicals; chemical additives for oils; chemical 
reagents, other than for medical or veterinary 
purposes; oil-separating chemicals; chemicals 
(industrial ); all included in class 1.

חומרים סינטטים לספיגת שמן; תוספי דטרגנט לבנזין (דלק);
תוספים, כימיים, לנוזלי קדיחה; תוספים כימיים לשמנים;

אלכוהול; אלכוהול אתיל; אלכוהול מעץ; חומרים כנגד פיצוץ
מנועי למנועי בעירה פנימיים; תכשירים כנגד רתיחה  לאמצעי
צינון למנועים; מונעי יצירת קרום; מים חומציים לבטריות

מטעינות מחדש; נוזלים להסרת גפרה מבטריות; תמיסות כנגד
הקצפה לבטריות; תכשירים ביולוגים, למעט למטרות רפואיות
ווטרינריות; תכשירי בעירה (תוספים כימיים לדלק מנוע);
חומרים כנגד פיצוץ מנועי למנועי בעירה פנימיים;  תוספים

כימיים לדלק מנוע; תכשירים חוסכי דלק;  תכשירי עיבוי כימיים;
כימיקלים מונעי עיבוי; תכשירים כימיים להסרת פחמן ממנועים;
תכשירים להסרת שומנים לשימוש בתהליכי ייצור; תכשירים
להסרת שומן לשימוש בתהליכי ייצור; תכשירים מסלקי שומן
לשימוש תעשייתי; מסירי קרום; תוספי דטרגנט לדלק (בנזין);

מפזר שמן; מפזר נפט; אמולסיות למטרות תעשיתיות;
מתחלבים;  אתר; אתר גליקול; חומרי סינון (תכשירים כימיים);
נוזל הגה כוח; נוזלי בלם; תוספי דטרגנט לבנזין; תוספים,

כימיים, לנוזלי קדיחה; מתאן; תכשירים כימיים להסרת פחמן
ממנועים; תוספים כימיים לשמנים; מפזרי שמן; חומרים

סינטטים לספיגת שמן; כימיקלים לטיהור שמן; נוזלי קדיחה;
מפזרי בנזין; כימיקלים מטהרי שמן; תוספים כימיים לשמנים;

מגיבים כימיים, למעט למטרות רפואיות או ווטרינריות;
כימיקלים מפרידי שמן; כימיקלים (תעשייתיים); הנכללים כולם

בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211540 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 61531/08/2009



Owners

Name: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Address: Avenida Republica Do Chile 65  , Rio de 
Janeiro RJ, 20031170, Brazil

Identification No.: 68495

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"א אלול תשס"ט - 61631/08/2009



Additives, non-chemical, to motor-fuel; alcohol (fuel); 
fuel; fuel oil; fuel with an alcoholic base; mineral fuel; 
carburants; additives, non-chemical, to motor-fuel; 
petroleum ether; fuel gas; solidified gas (fuel); gas oil; 
gasoline; lubricating grease; industrial grease; 
lubricants; naphtha; oleine; oil-gas; fuel oil; diesel oil; 
industrial oil; lubricating oil; motor oil; moistening oil; 
petroleum, raw or refined; kerosene; additives or 
concentrates for lubricants; additives for alcohol fuel; 
methane and butane gas; methanol (fuel); synthetic 
oil for industrial use; all included in class 4.

תוספים, לא כימיים, לדלק מנוע; אלכוהול (דלק); דלק; שמן
דלק; דלק עם בסיס אלכוהולי; דלק מינראלי; קרבוראנטים;
תוספים, לא כימיים, לדלק מנוע; אתר נפט; גז בעירה; גז

ממוצק (דלק); שמן גז; בנזין; גריז סיכה; גריז תעשייתי; חומרי
סיכה; שמן אדמה; אולאין; גז שמן; שמן דלק; שמן דיזל; שמן
תעשייתי; שמן סיכה; שמן מנועי; שמן מלחלח; פטרוליאום,
גולמי או מזוקק; קרוסין; תוספים או מרכזים לחומרי סיכה;
תוספים לדלק אלכוהולי; גז מתאן ובוטן; מתנול (דלק); שמן

סינטטי לשימוש תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Address: Avenida Republica Do Chile 65  , Rio de 
Janeiro RJ, 20031170, Brazil

Identification No.: 68495

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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211541 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 61731/08/2009



Import-export agencies; advisory services for 
business management; business management 
consultancy; business management and organization 
consultancy; professional business consultancy; 
trade (by any means) of fuels (including gasoline ); 
trade (by any means) of lubricants; trade (by any 
means) of industrial oils; all included in class 35.

סוכנויות יבוא יצוא; שירותי יעץ לניהול עסקים; ייעוץ בניהול
עסקים; ייעוץ במינהל עסקים וארגון; יעוץ עסקי מקצועי; מסחר

(בכל האמצעים) של דלקים (כולל בנזין); מסחר (בכל
האמצעים) של חומרי סיכה; מסחר (בכל האמצעים) של שמנים

תעשייתים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Address: Avenida Republica Do Chile 65  , Rio de 
Janeiro RJ, 20031170, Brazil

Identification No.: 68495

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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211542 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 61831/08/2009



Transport; freight (shipping of goods); transport of 
travellers; air transport; ferry-boat transport; river 
transport; marine transport; transport by pipeline; 
hauling; car transport; bus transport; all included in 
class 39.

תובלה; מטען (משלוח של סחורות); תובלת נוסעים; תובלה
אווירית; תובלה בספינת מעבורת; תובלת נהר; תובלה ימית;
תובלה על ידי צינור; גרירה; תובלת מכונית; תובלת אוטובוס;

הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Address: Avenida Republica Do Chile 65  , Rio de 
Janeiro RJ, 20031170, Brazil

Identification No.: 68495

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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211543 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 61931/08/2009



Italy , 16/11/2007 איטליה , 16/11/2007

Priority Date דין קדימה

Artificial and synthetic resins, synthetic resins and 
hydraulic binders base compositions for the 
manufacture of aggregates of stone and lithoid 
materials, namely blocks, slabs, tiles and other set 
molded forms of stone and ceramic for use in 
building construction and furniture; all included in 
class 1.

שרף מלאכותי וסינטטי, שרף מלאכותי ותרכובות בסיסיות של
כורכן הידרולי לייצור חומרים מאבנים מצבוריים ודמויי אבן,
דהיינו בלוקים, לוחות, אריחים ותבניות קבועות של אבן או

קרמיקה לשימוש בבניית מבנים וריהוט; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DARIO TONCELLI

Address: Via San Pancrazio, 3  , Bassano del Grappa, 
Vicenza, 36061, Italy

Identification No.: 68497

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

ECODROLIC

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211549 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 62031/08/2009



Italy , 16/11/2007 איטליה , 16/11/2007

Priority Date דין קדימה

Natural and artificial agglomerated stones and 
ceramic materials, namely blocks, slabs, tiles and 
other set molded forms of stone and ceramic for use 
in indoor and outdoor flooring, indoor and outdoor 
wall cladding, for building construction and furniture; 
non-metallic composite materials, namely, natural 
stone, compound stone and ceramic materials, 
reinforced or coated with elements comprised of 
fibers, mat, web or compounded natural layers of 
said materials for use in building and construction 
and in furniture; all included in class 19.

אבנים וחומרי קרמיקה מצבוריים  טבעיים ומלאכותיים, דהיינו
בלוקים, לוחות,  אריחים ותבניות קבועות של אבן או קרמיקה
לשימוש בריצוף פנים או חוץ, ציפוי קיר לפנים או חוץ, לבניית
מבנים וריהוט; חומרים מורכבים שאינם מטאליים, דהיינו, אבן
טבעית, אבן מורכבת וחומרים קרמיים, מתוגברים או מצופים

עם גורמים המכילים סיבים, מחצלות, רשת או חומרים
מעורבבים משכבות טבעיות של חומרים לעיל לשימוש בבנין

ומבנה ובריהוט; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DARIO TONCELLI

Address: Via San Pancrazio, 3  , Bassano del Grappa, 
Vicenza, 36061, Italy

Identification No.: 68497

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

ECODROLIC

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211551 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 62131/08/2009



Italy , 16/11/2007 איטליה , 16/11/2007

Priority Date דין קדימה

Artificial and synthetic resins, synthetic resins and 
hydraulic binders base compositions for the 
manufacture of aggregates of stone and lithoid 
materials, namely blocks, slabs, tiles and other set 
molded forms of stone and ceramic for use in 
building construction and furniture; all included in 
class 1.

שרף מלאכותי וסינטטי, שרף מלאכותי ותרכובות בסיסיות של
כורכן הידרולי לייצור חומרים מאבנים מצבוריים ודמויי אבן,
דהיינו בלוקים, לוחות, אריחים ותבניות קבועות של אבן או

קרמיקה לשימוש בבניית מבנים וריהוט; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LUCA TONCELLI

Address: Viale Asiago, 34  , Bassano del Grappa, 
Vicenza, 36061, Italy

Identification No.: 68496

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

BIOLENIC

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211556 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 62231/08/2009



Italy , 16/11/2007 איטליה , 16/11/2007

Priority Date דין קדימה

Natural and artificial agglomerated stones and 
ceramic materials, namely blocks, slabs, tiles and 
other set molded forms of stone and ceramic for use 
in indoor and outdoor flooring, indoor and outdoor 
wall cladding, for building construction and furniture; 
non-metallic composite materials, namely, natural 
stone, compound stone and ceramic materials, 
reinforced or coated with elements comprised of 
fibers, mat, web or compounded natural layers of 
said materials for use in building and construction 
and in furniture; all included in class 19.

אבנים וחומרי קרמיקה מצבוריים  טבעיים ומלאכותיים, דהיינו
בלוקים, לוחות,  אריחים ותבניות קבועות של אבן או קרמיקה
לשימוש בריצוף פנים או חוץ, ציפוי קיר לפנים או חוץ, לבניית
מבנים וריהוט; חומרים מורכבים שאינם מטאליים, דהיינו, אבן
טבעית, אבן מורכבת וחומרים קרמיים, מתוגברים או מצופים

עם גורמים המכילים סיבים, מחצלות, רשת או חומרים
מעורבבים משכבות טבעיות של חומרים לעיל לשימוש בבנין

ומבנה ובריהוט; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LUCA TONCELLI

Address: Viale Asiago, 34  , Bassano del Grappa, 
Vicenza, 36061, Italy

Identification No.: 68496

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

BIOLENIC

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211561 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 62331/08/2009



European Community Trade Mark , 
22/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 22/11/2007

Priority Date דין קדימה

Computers; computer hardware and computer 
software; computer hardware and software for 
virtualization including micro-partitioning and others; 
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; חומרת מחשב ותוכנת
מחשב להדמיה כולל מיקרו-מחיצה ואחרים; כרטיסי הרחבה
למחשבים; כרטיסי הרחבה של רשת מחשב; רכיבים וציוד
היקפי עבור מחשבים; זיכרונות מחשב; ממשקים למחשבים;
לוחות ממשק מחשב; ציוד עיבוד נתונים; מדפסות; מעגלים
משולבים; מעגלים מודפסים; שבבי מחשב; מוליכים למחצה;
מדיה הניתנת לקריאה על ידי מכונה; דיסקים מגנטיים; כונני
דיסק; תקליטורים קשיחים ופלופים ריקים; דיסקים אופטיים;
קלטות מגנטיות; רשמקולים; מכונות חישוב; מחשבוני כיס;

קופות רושמות; פקסימיליה; משחקי וידאו; מסכי וידאו; מקליטי
וידאו; קלטות וידאו; תוכניות מחשב; מדריכי תיעוד והדרכה
מוקלטים על מדיה הניתנת לקריאה על ידי מכונה והקשורים
למחשבים או תוכניות מחשב; תוכניות מחשב ליישום והפעלת
תפקודי מערכת לשימוש באינטראקציה מסחרית, דהיינו, תוכנה
המאפשרת למשתמשים לבצע עסקאות עסקיות אלקטרוניות
דרך רשת מחשב גלובלית; תוכנת מחשב ליישום והפעלת

תפקודי מערכת לשימוש באינטראקציה מסחרית, דהיינו תוכנה
המאפשרת למשתמשים לבצע עסקאות עסקיות אלקטרוניות
דרך רשת מחשב גלובלית; הכול נמכר עם מדריכי הדרכה

כיחידה; 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

POWERVM

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211563 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 62431/08/2009



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

י"א אלול תשס"ט - 62531/08/2009



France , 16/11/2007 צרפת , 16/11/2007

Priority Date דין קדימה

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; bath and shower gels 
and salts for non-medical use, bath foams; perfumes, 
toilet water, essential oils, cosmetics, cosmetic 
preparations for skin care namely creams, milks, 
lotions, gels, balms and oils for the face and body; 
personal deodorants; cosmetic preparations for sun 
protection namely self-tanning and after-sun 
products ; shaving and after shave preparations in 
the form of foams, creams, gels, balms, lotions, oils; 
make-up and make-up remover products; depilatory 
products, depilatory wax; shampoos, conditioners 
and hair lotions; toothpaste; included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; ניקוי,
הברקה,צחצוח ותכשירים למירוט; סבונים; ג'ל ומלח לאמבטיה
ולמקלחת לא למטרות רפואיות, קצף אמבטיה; בשמים, מי

טואלט, שמנים אתרים, קוסמטיקה, תכשירים קוסמטיים לטיפול
בעור דהיינו קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים, משחות ושמנים
לפנים ולגוף; דיאודרנטים אישיים; תכשירים קוסמטיים להגנה
מהשמש דהיינו מוצרים לשיזוף ולאחר השיזוף; תכשירים

לגילוח ולאחר הגילוח בצורה של קצף, קרמים, ג'ל, משחות,
תחליבים, שמנים; מוצרי איפור והסרת איפור; מוצרים להסרת
שיער, שעווה להסרת שיער; שמפו, מרככים ותחליבים לשיער;

משחת שיניים; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOCIETE BIC

Address: Clichy, France

Identification No.: 1218

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211567 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 62631/08/2009



U.S.A. , 21/11/2007 ארה"ב , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

Computerized cruise control device for robotic sea, 
land, air and space vehicles, consisting of motion 
sensors, computers, and software for implementing 
sensing and control functions for the purpose of 
stabilization and motion control, all included in class 
9.

אמצעי שליטת שיוט ממוחשב לכלי תחבורה רובוטיים
לים,יבשה,אוויר וחלל, מורכב מחיישני תנועה, מחשבים,
ותוכנות להטמעת פונקציות חישה ושליטה למטרת ייצוב

ושליטת תנועה, הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Athena Technologies, Inc.

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

Identification No.: 64584

(Virginia 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

GUS

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211569 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 62731/08/2009



Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
cigarettes; cigars; cigarillos, cigarette papers; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket cigarette 
rolling machines; hand held machines for injecting 
tobacco into papers tubes; matches and smokers' 
articles; all included in class 34.

טבק, בין אם מעובד או לא מעובד; סיגריות; סיגרים; סיגרילוס;
ניירות לסיגריות; צינורות לסיגריות; פילטרים לסיגריות; מכונות
כיס לגלגול סיגריות; מכונות ידניות להזרקת טבק לתוך צינורות

נייר; גפרורים וצרכי מעשנים; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Etablissements L. Lacroix Fils NV

Address: 66 Sint Bavostraat  , 2610 Antwerp-Wilrijk, 
2610, Belgium

Identification No.: 5847

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 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

JOKER

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211573 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 62831/08/2009



U.S.A. , 20/11/2007 ארה"ב , 20/11/2007

Priority Date דין קדימה

Electronic imaging devices; all included in class 9. התקני הדמיה אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Micron Technology, Inc.

Address: Boise, Idaho, U.S.A.

Identification No.: 43037

(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

APTINA

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211576 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 62931/08/2009



Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission, processing 
and reproduction of sound, images or data; magnetic 
data carriers, automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; recorded and unrecorded data carriers 
(as far as included in class 9); computer programs 
(saved); electronically recorded data (downloadable); 
electronic publications [downloadable]; all included in 
class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, מחקריים, לצילום,
סינמטוגרפיים, אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה
(פיקוח), להצלת נפשות ולהוראה; מכשירים וכלים להולכה,
מיתוג, המרה, צבירה, ויסות או שליטה בחשמל; מכשירים

להקלטה, העברה, עיבוד ושחזור של קול, בבואות או נתונים;
נשאי נתונים מגנטיים, מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים
עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; מכונות חישוב, ציוד
לעיבוד נתונים ומחשבים; נשאי נתונים מוקלטים ושאינם

מוקלטים (ככל שנכללים  בסוג 9); תוכניות מחשב (שמורות);
נתונים מוקלטים אלקטרונית (הניתנים להורדה); פרסומים
אלקטרוניים [הניתנים להורדה]; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

אם 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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211577 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 63031/08/2009



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

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

אם 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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211578 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 63131/08/2009



Clothing, belts (clothing), headgear; all included in 
class 25.

הלבשה, חגורות (הלבשה), כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

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

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

אם 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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211579 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 63231/08/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles (included in class 28); all included in class 28.

משחקים ודברי משחק; פריטי התעמלות וספורט (ככל שנכללים
בסוג 28); הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

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

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

אם 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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211580 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 63331/08/2009



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

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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211582 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 63431/08/2009



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

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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211583 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 63531/08/2009



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

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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211584 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 63631/08/2009



Education; providing of training; entertainment;  
organisation of sporting and cultural events; 
publication of books, periodicals and other printed 
matter,  publication of printed matter in the form of 
electronic data carriers, namely CD-ROMs, CD-Is, 
USB sticks, floppy discs, hard discs and tapes; all 
included in class 41.

חינוך; אספקת הכשרה; בידור; ארגון אירועי ספורט ותרבות;
פרסום ספרים, כתבי עת ודברי דפוס אחרים, פרסום של דברי
,CD-ROMs דפוס בצורת נשאי נתונים אלקטרוניים, דהיינו
CD-Is, מקלות USB, דיסקים גמישים, דיסקים קשיחים

וקלטות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

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

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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211585 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 63731/08/2009



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

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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211586 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 63831/08/2009



Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission, processing 
and reproduction of sound, images or data; magnetic 
data carriers, automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; recorded and unrecorded data carriers 
(as far as included in class 9); computer programs 
(saved); electronically recorded data (downloadable); 
electronic publications [downloadable]; all included in 
class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, מחקריים, לצילום,
סינמטוגרפיים, אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה
(פיקוח), להצלת נפשות ולהוראה; מכשירים וכלים לניהול,
מיתוג, המרה, צבירה, ויסות או שליטה בחשמל; מכשירים

להקלטה, העברה, עיבוד ושחזור של קול, בבואות או נתונים;
נשאי נתונים מגנטיים, מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים
עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; מכונות חישוב, ציוד
לעיבוד נתונים ומחשבים; נשאי נתונים מוקלטים ושאינם

מוקלטים (ככל שנכללים בסוג 9); תוכנות מחשב (שמורות);
נתונים מוקלטים אלקטרונית (הניתנים 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

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

אם 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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211587 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 63931/08/2009



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

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

אם 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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211588 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 64031/08/2009



Clothing, belts (clothing), headgear; all included in 
class 25.

הלבשה, חגורות (הלבשה), כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

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

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

אם 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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211589 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 64131/08/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles (included in class 28); all included in class 28.

משחקים ודברי משחק; פריטי התעמלות וספורט (ככל שנכללים
בסוג 28); הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

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

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

אם 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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211590 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 64231/08/2009



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

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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211592 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 64331/08/2009



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

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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211593 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 64431/08/2009



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

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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211594 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 64531/08/2009



Education; providing of training; entertainment;  
organisation of sporting and cultural events; 
publication of books, periodicals and other printed 
matter,  publication of printed matter in the form of 
electronic data carriers, namely CD-ROMs, CD-Is, 
USB sticks, floppy discs, hard discs and tapes; all 
included in class 41.

חינוך; אספקת הכשרה; בידור; ארגון אירועי ספורט ותרבות;
פרסום ספרים, כתבי עת ודברי דפוס אחרים, פרסום של דברי
,CD-ROMs דפוס בצורת נשאי נתונים אלקטרוניים, דהיינו
CD-Is, מקלות USB, דיסקים גמישים, דיסקים קשיחים

וקלטות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

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

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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211595 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 64631/08/2009



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

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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211596 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 64731/08/2009



Preparations for destroying vermin, insecticides, 
fungicides, herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים, קוטלי חרקים, קוטלי פטריות,
קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Agan Chemical Manufacturers Ltd. שם: אגן יצרני כימיקלים בע"מ

Address: Ashdod, P.O.B 262, 77102, Israel כתובת : אשדוד, ת.ד.262, 77102, ישראל

Identification No.: 520034059מספר זיהוי: 520034059

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Makhteshim Agan Group

Address: Intellectual Property Dpt., Airport City, P.O.B 
298, 70151, Israel

שם: קבוצת מכתשים אגן

כתובת : מחלקת קניין רוחני, קרית שדה התעופה, ת.ד.298,
70151, ישראל

BAZ

בז

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211600 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 64831/08/2009



Preparations for destroying vermin, insecticides, 
fungicides, herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים, קוטלי חרקים, קוטלי פטריות,
קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Agan Chemical Manufacturers Ltd. שם: אגן יצרני כימיקלים בע"מ

Address: Ashdod, P.O.B 262, 77102, Israel כתובת : אשדוד, ת.ד.262, 77102, ישראל

Identification No.: 520034059מספר זיהוי: 520034059

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Makhteshim Agan Group

Address: Intellectual Property Dpt., Airport City, P.O.B 
298, 70151, Israel

שם: קבוצת מכתשים אגן

כתובת : מחלקת קניין רוחני, קרית שדה התעופה, ת.ד.298,
70151, ישראל

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MANEBGAN

מנבגן

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211601 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 64931/08/2009



Preparations for destroying vermin, insecticides, 
fungicides, herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים, קוטלי חרקים, קוטלי פטריות,
קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Agan Chemical Manufacturers Ltd. שם: אגן יצרני כימיקלים בע"מ

Address: Ashdod, P.O.B 262, 77102, Israel כתובת : אשדוד, ת.ד.262, 77102, ישראל

Identification No.: 520034059מספר זיהוי: 520034059

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Makhteshim Agan Group

Address: Intellectual Property Dpt., Airport City, P.O.B 
298, 70151, Israel

שם: קבוצת מכתשים אגן

כתובת : מחלקת קניין רוחני, קרית שדה התעופה, ת.ד.298,
70151, ישראל

GLIDER

גלידר

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211602 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 65031/08/2009



Agrochemical herbicides; included in class 5. קוטלי עשבים; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Agan Chemical Manufacturers Ltd. שם: אגן יצרני כימיקלים בע"מ

Address: Ashdod, P.O.B 262, 77102, Israel כתובת : אשדוד, ת.ד.262, 77102, ישראל

Identification No.: 520034059מספר זיהוי: 520034059

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Makhteshim Agan Group

Address: Intellectual Property Dpt., Airport City, P.O.B 
298, 70151, Israel

שם: קבוצת מכתשים אגן

כתובת : מחלקת קניין רוחני, קרית שדה התעופה, ת.ד.298,
70151, ישראל

TRIMMER

טרימר

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211603 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 65131/08/2009



י"א אלול תשס"ט - 65231/08/2009



Control devices to be used in the electric field, 
namely, fuses and plugs, switches, one-way and two-
way switches, pushbutton and remote control 
switches of every kind; blank modules and cable 
entries and outlets; electric socket-outlets of every 
kind and telephone socket connectors; socket-outlets 
for signal reception of every kind; TV-socket outlets 
of every kind; coaxial connectors; optical and 
acoustic signaling equipment; protection and 
detection equipment; gas and CO detectors; smoke 
detectors; presence detectors for burglar and alarm 
systems; dimmers for resistive and inductive loads; 
electronic time-delay switches; electronic 
programmable switches; resistors; thermostats; 
regulation switches; stereophonic sound system 
equipment; electronic access control equipment; 
infrared control equipment; anti-burglar equipment 
and accessories for all the above; software; 
electronic devices, accessories and spare parts for 
the same; registered programs and magnetic and 
optical support for the same; cover plates for boxes 
of electric installations; all included in class 9.

מתקני בקרה לשימוש בתחום החשמל, דהיינו, נתיכים ושקעים,
מתגים, מתגי צד אחד ומתגים דו-צדדיים, לחצנים ומתגים

לבקרה מרחוק מכל סוג; מודולות ריקות והתקני כניסת ויציאת
כבל; שקעי יציאה חשמליים מכל סוג ומחברי שקע טלפון; שקע
יציאות עבור קבלת אות מכל סוג; שקעי יציאה לטלוויזיה מכל
סוג; מחברים משותפי ציר; ציודי איתות אופטיים ואקוסטיים;
ציודי הגנה ומעקב; גלאי גז ו- CO; גלאי עשן; גלאי נוכחות
פורץ ומערכות אזעקה; התקני עמעום עבור עומסי התנגדות
ועמסי השראה; מתגי השהיית זמן אלקטרוניים; מתגים

אלקטרוניים הניתנים לתכנות; נגדים; תרמוסטטים; מתגי ויסות;
ציודי מערכות קול סטריאופוניות; ציודי בקרת גישה

אלקטרוניים; ציודי בקרה תת אדום; ציודים כנגד פריצה
ואביזרים עבור כל הטובין דלעיל; תוכנות; מתקנים, אביזרים

וחלקי חילוף אלקטרוניים עבור הטובין; תוכניות רשומות ועזרים
מגנטיים ואופטיים עבורם; לוחות כיסוי עבור קופסאות של

מתקנים חשמליים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VIMAR S.p.A

Address: Marostica (Vicenza), Italy

Identification No.: 38612

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 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211604 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 65331/08/2009



Real estate servcies, namely, selling, lesing and 
management residential and commercial property; all 
included in class 36.

שירותי נדלן, בפרט מכירה, השכרה וניהול נכסים מסחריים
ונכסי מגורים; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Donald J. Trump

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

Identification No.: 62829

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co., Advs.

Address: 1 Technology Park Malcha (Manchat), 
Jerusalem, 96958, Israel

שם: א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי 1 מלחה (מנחת), ירושלים, 96958,
ישראל

TRUMP

טראמפ

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211608 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 65431/08/2009



Real estate development of commercial and 
residential property; all included in class 37.

פיתוח נדל"ני של נכסים מסחריים ונכסי מגורים; כולם כלולים
בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Donald J. Trump

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

Identification No.: 62829

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co., Advs.

Address: 1 Technology Park Malcha (Manchat), 
Jerusalem, 96958, Israel

שם: א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי 1 מלחה (מנחת), ירושלים, 96958,
ישראל

TRUMP

טראמפ

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211609 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 65531/08/2009



Golb club services and folf courses; all included in 
class 41.

שירותים בתחום מועדוני גולף, מגרשי גולף; כולם כלולים בסוג
.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Donald J. Trump

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

Identification No.: 62829

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co., Advs.

Address: 1 Technology Park Malcha (Manchat), 
Jerusalem, 96958, Israel

שם: א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי 1 מלחה (מנחת), ירושלים, 96958,
ישראל

TRUMP

טראמפ

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211610 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 65631/08/2009



hotel and accommodatin servcies; temporary lodging; 
hotel management; restaurants; food and drink 
servcies; coffee shops; bistros and bars; catering; 
function cnd conference services and teh provision of 
function and conference facilities; health spa 
servcies; health resort services, namely, providing 
food and lodging that specialize in promoting patrons; 
general health adn well-being; all incldued in class 
43.

שירותי מלונואות; לינה זמנית; ניהול מלונאות; מסעדות; שירותי
מזון ומשקאות; בתי קפה; ביסטרו ובר; קייטרינג; שירותים
לאירועים וכנסים ואספקת מתקנים לאירועם וכנסים; שירותי
ספא ובריאות; שירותי מתקני בריאות ונופש - אספקת מזון

ואכסניה המתמחים בקידום רווחה ובריאות של לקוחות; כולם
כלולים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Donald J. Trump

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

Identification No.: 62829

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co., Advs.

Address: 1 Technology Park Malcha (Manchat), 
Jerusalem, 96958, Israel

שם: א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי 1 מלחה (מנחת), ירושלים, 96958,
ישראל

TRUMP

טראמפ

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211611 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 65731/08/2009



Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, drills and cutting inserts therefor; all included 
in class 7.

כלי חיתוך לשימוש במכונות המופעלות על ידי חשמל, כלומר,
מקדחים ושימות חיתוך עבורם; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISCAR LTD. שם: ישקר בע"מ

Address: Tefen, P.O.B 11, 24959, Israel כתובת : תפן, ת.ד.11, 24959, ישראל

Identification No.: 513829614מספר זיהוי: 513829614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Iscar Ltd.

Address: Patent Department, Tefen, P.O.B 11, 24959, 
Israel

שם: ישקר בע"מ

כתובת : מחלקת פטנטים, תפן, ת.ד.11, 24959, ישראל

SUMOCHAM

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211617 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 65831/08/2009



Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, grooving tools and parting tools and cutting 
inserts therefor; all included in class 7.

כלי חיתוך לשימוש במכונות המופעלות על ידי חשמל, כלומר,
כלי חירוץ וגידוע ושימות חיתוך עבורם; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISCAR LTD. שם: ישקר בע"מ

Address: Tefen, P.O.B 11, 24959, Israel כתובת : תפן, ת.ד.11, 24959, ישראל

Identification No.: 513829614מספר זיהוי: 513829614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Iscar Ltd.

Address: Patent Department, Tefen, P.O.B 11, 24959, 
Israel

שם: ישקר בע"מ

כתובת : מחלקת פטנטים, תפן, ת.ד.11, 24959, ישראל

SUMOGRIP

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211618 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 65931/08/2009



Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, milling tools and cutting inserts therefor; all 
included in class 7.

כלי חיתוך לשימוש במכונות המופעלות על ידי חשמל, כלומר,
כלי כרסום ושימות חיתוך עבורם; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISCAR LTD. שם: ישקר בע"מ

Address: Tefen, P.O.B 11, 24959, Israel כתובת : תפן, ת.ד.11, 24959, ישראל

Identification No.: 513829614מספר זיהוי: 513829614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Iscar Ltd.

Address: Patent Department, Tefen, P.O.B 11, 24959, 
Israel

שם: ישקר בע"מ

כתובת : מחלקת פטנטים, תפן, ת.ד.11, 24959, ישראל

SUMOMILL

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211619 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 66031/08/2009



Tools for use with power operated machines, namely, 
turning tools and cutting inserts therefor; all included 
iin class 7.

כלי חיתוך לשימוש  במכונות המופעלות על ידי חשמל, כלומר,
כלי חריטה ושימות חיתוך עבורם; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISCAR LTD. שם: ישקר בע"מ

Address: Tefen, P.O.B 11, 24959, Israel כתובת : תפן, ת.ד.11, 24959, ישראל

Identification No.: 513829614מספר זיהוי: 513829614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Iscar Ltd.

Address: Patent Department, Tefen, P.O.B 11, 24959, 
Israel

שם: ישקר בע"מ

כתובת : מחלקת פטנטים, תפן, ת.ד.11, 24959, ישראל

SUMOTURN

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211621 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 66131/08/2009



Affixing and.or furniture parts and/or afifxed items 
and adapters from metal and wood includin door 
handles, furniture handles, furniture accessories, 
bathroom accessories, stoppers, baskets, hangers 
adn axles; all included inc lass 6.

מוצרי פררזול  ו/או חלקי רהיטים ו/או מקבעים מתאמים
ממתכת ומעץ לרבות ידיות לדלתות, לרהיטים, אביזרים

לרהיטים, אביזרי אמבטיה, מעצורים, סלסלות, קולבים וצירים;
הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Abraham Cohen Handles and Profiles Ltd. שם: אברהם כהן ידיות ופרופילים בע"מ

Address: 40 Givat Shaul St.  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב גבעת שאול 40  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 271144151מספר זיהוי: 271144151

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211622 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 66231/08/2009



Turkey , 15/01/2008 טורקיה , 15/01/2008

Priority Date דין קדימה

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; all 
included in class 34.

טבק גלמי או מעובד; מוצרי טבק לרבות סיגרים, סיגריות,
סיגרילות, טבק לליפוף סיגריות באופן עצמי, טבק למקטרת,
טבק ללעיסה, טבק להרחה, קריטק; תחליפי טבק (לצרכים

שאינם רפואיים); חפצי מעשנים, לרבות נייר לסיגריות וגלילים,
פילטרים לסיגריות, פחיות לטבק, נרתיקים לסיגריות ומאפרות,

מקטרות, מכשירי כיס לליפוף סיגריות, מצתים; גפרורים;
הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jean Renaud 3  , Neuchatel, Switzerland

Identification No.: 38

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211624 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 66331/08/2009



Information services, regarding architecture, 
landscape architecture, interior design, industrial 
design, including rendering of all such services on-
line; all included in class 42.

שירותי מידע בנושא אדריכלות, אדריכלות נוף, עיצוב גנים,
עיצוב תעשייתי, לרבות מתן כל השירותים האמורים בדרך

מקוונת; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Afar Hamerkaz Sheleg (1991) Ltd. שם: עפר המרכז שלג (1991) בע"מ

Address: 4 Pakris Street  , Rechovot, Israel כתובת : רחוב פקריס 4  , רחובות, ישראל

Identification No.: 511630576מספר זיהוי: 511630576

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

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

שם: טוני גרינמן, עו"ד

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

SHELLEGG

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211625 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 66431/08/2009



Unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
all included in class 1.

שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים; פלסטיקים בלתי מעובדים;
הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38  , Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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

CAPRON

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211627 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 66531/08/2009



Plastics in extruded form for use in manufacture; all 
included in class 17.

פלסטיקים בצורה מובלטת לשימוש בייצור; הנכללים כולם
בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38  , Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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

CAPRON

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211628 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 66631/08/2009



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

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש והלבשה תחתונה; הנכללים כולם
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRANGLER APPAREL CORP.

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

Identification No.: 36253

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211630 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 66731/08/2009



Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; especially plant fortifying preparations and 
surfactants, plant growth regulating preparations; all 
included in class 1.

כימיקליים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות; במיוחד
תכשירים וחומרים פעילי שטח לחיזוק צמחים, תכשירי ויסות

צמיחת צמחים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38  , Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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

רגליס

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211631 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 66831/08/2009



Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; especially plant fortifying preparations and 
surfactants, plant growth regulating preparations; all 
included in class 1.

כימיקליים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות; במיוחד
תכשירים וחומרים פעילי שטח לחיזוק צמחים, תכשירי ויסות

צמיחת צמחים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38  , Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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

REGALIS

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211632 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 66931/08/2009



Electrically operated kitchen appliances, namely 
mixers, blenders, beaters, hand mixers, chopping 
devices, parts of the aforesaid goods; included in 
class 7.

מכשירים למטבח המופעלים חשמלית, דהיינו
מיקסרים ,בלנדרים, מקצפים, מיקסרי יד,  התקנים לקיצוץ,

חלקים לכל הטובין הנ"ל; הנכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Braun GmbH

Address: Frankfurter strasse 145,  Kronberg im Taunus, 
61476, Germany

Identification No.: 18731

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

Harmony

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211634 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 67031/08/2009



U.S.A. , 27/01/2008 ארה"ב , 27/01/2008

Priority Date דין קדימה

Installation services in the field of solar and electrical 
power generation systems; all included in class 42.

שירותי התקנה של מערכות בתחום הפקת אנרגיה חשמלית
וסולרית; הנכללות כולן בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Amonix Inc.

Address: 3425 Fujita Street  , Torrance, California, 
90505, U.S.A.

Identification No.: 68511

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

AMONIX

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211635 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 67131/08/2009



Shampoos; gels, sprays, mousses, balms, creams, 
lotions, serums and wax for the hair styling and hair 
care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; hair straighteners; essential oils for 
personal use; all included in class 3.

שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים, משחות, קרמים, תחליבים,
סרומים ושעווה לעיצוב ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירים
לצביעת השיער ולהסרת צבע השיער; תכשירים לסלסול קבוע

ולתלתול; מחליקי שיער; שמנים אתריים לשימוש אישי;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211662 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 67231/08/2009



U.S.A. , 15/01/2008 ארה"ב , 15/01/2008

Priority Date דין קדימה

Computer software, computer hardware, computer 
peripherals, computer storage devices, computer 
discs, digital video discs, optical discs; all included in 
class 9.

תוכנת מחשב, חומרת מחשב,ציוד היקפי למחשב, אמצעי
אחסון למחשב, דיסקים למחשב, דיסק וידאו דיגיטלי, דיסקים

אופטיים; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

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

Identification No.: 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

SIMPLESAVE

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211666 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 67331/08/2009



Education and entertainment services all relating to 
television, cinema, radio and theatre; production and 
presentation of radio and television programmes, 
films and shows; education by or relating to television 
and radio; entertainment by or relating to television 
and radio; organization of competitions (education or 
entertainment); interactive telephone competitions; 
publishing;   production of cinematographic films, 
shows, radio programmes and television 
programmes; provision of education and 
entertainment by means of radio, television, satellite, 
cable, telephone, the worldwide web and the Internet; 
organization of shows; rental of sound recordings 
and of pre-recorded shows, films, radio and television 
performances; production of video tapes and video 
discs; radio entertainment; television entertainment; 
cinema entertainment; theatre entertainment; game 
shows; television entertainment services involving 
telephonic audience participation; interactive 
entertainment for use with a mobile phone; Internet 
based games; operation of lottery and games of 
chance; provision of video clips via mobile or 
computer networks for entertainment and/or 
educational purposes; all included in class 41.

שירותי בידור וחינוך הקשורים לטלויזיה, קולנוע, רדיו ותיאטרון;
הפקה והצגה של תוכניות רדיו ותוכניות טלויזיה, סרטים

ומופעים;  חינוך באמצעות טלויזיה ורדיו, חינוך הקשור לטלויזיה
ורדיו . בידור באמצעות טלויזיה ורדיו, בידור הקשור לטלויזיה
ורדיו . ארגון של תחרויות (חינוך או בידור); תחרויות טלפון
אינטראקטיביות; הוצאה לאור; הפקה של הסרטת סרטים,

הפקת מופעים, תוכניות רדיו ותוכניות טלויזיה;  שירותי בידוק
וחינוך באמצעות הרדיו, הטלויזיה, לווין, כבלים, טלפון, הרשת
הגלובלית והאינטרנט; ארגון מופעים; השכרה של הקלטות קול
ומופעים לפני הקלטה, סרטים, רדיו ומופעי טלויזיה; הפקה של
קלטות וידאו ודיסקים של וידאו; בידור באמצעות הרדיו; בידור
באמצעות הטלויזיה;  בידור באמצעות קולנוע; בידור באמצעות
תיאטרון; מופעי משחקים; שירותי בידור בטלויזיה הכוללים
השתתפות של קהל טלפוני; בידור אינטראקטיבי לשימוש עם
טלפונים ניידים; משחקים מקוונים; ניהול משחקי לוטו ומשחקי
הימורים; אספקת וידאו קליפים באמצעות טלפון נייד או רשתות
מחשבים למטרות בידור ו/או חינוך; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FremantleMedia Limited

Address: 1 Stephen Street  , London, United Kingdom

Identification No.: 63046

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

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

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

ראש בקיר

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211667 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 67431/08/2009



Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים, שהם, תכשירים להפסקת עישון; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: McNeil AB

Address: Helsingborg, Sweden

Identification No.: 68516

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

INVISIPATCH

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211668 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 67531/08/2009



Cosmetics,  make up preparations; make-up 
removing preparations; beauty masks; skin whitening 
creams; sunscreen preparations; mud pack 
(cosmetics); deodorants for personal use; toilet 
water; perfumes; shampoos; soap; medicated soap; 
dentifrices; toiletries; all included in class 3.

קוסמטיקה; תכשירי איפור; תכשירים להסרת איפור; מסיכות
יופי ; קרמים להלבנת העור; תכשירים מסנני קרינה; טיפול
בבוץ (קוסמטיקה); דאודורנטים לשימוש אישי; מי טואלט;

בשמים; שמפו; סבון; סבון תרופתי; משחות שיניים; טואלטיקה;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TTI ELLEBEAU KABUSHIKI KAISHA

Address: 4-8-8 Higashi-Shinagawa Shinagawa - Ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 68517

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

ELECTORE

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211669 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 67631/08/2009



Mud used for cosmetics materials; clay used for 
cosmetics materials; all included in class 1.

בוץ לשימוש בחומרים קוסמטיים; חמר לשימוש בחומרים
קוסמטיים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TTI ELLEBEAU KABUSHIKI KAISHA

Address: 4-8-8 Higashi-Shinagawa Shinagawa - Ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 68517

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

MINERALORE

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211672 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 67731/08/2009



Cosmetics; make up preparations; make-up 
removing preparations; beauty masks; skin whitening 
creams; sunscreen preparations; mud pack 
(cosmetics); deodorants for personal use; toilet 
water; perfumes; shampoos; soap; medicated soap; 
dentifrices; toiletries; all included in class 3.

קוסמטיקה; תכשירי איפור; תכשירים להסרת איפור; מסיכות
יופי; קרמים להלבנת העור; תכשירים מסנני קרינה; טיפול בבוץ
(קוסמטיקה); דאודורנטים לשימוש אישי; מי טואלט; בשמים;
שמפו; סבון; סבון תרופתי; משחות שיניים; טואלטיקה; כולם

נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TTI ELLEBEAU KABUSHIKI KAISHA

Address: 4-8-8 Higashi-Shinagawa Shinagawa - Ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 68517

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

MINERALORE

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211673 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 67831/08/2009



Cosmetics; make up preparations; make-up 
removing preparations; beauty masks; skin whitening 
creams; sunscreen preparations; mud pack 
(cosmetics); deodorants for personal use; toilet 
water; perfumes; shampoos; soap; medicated soap; 
dentifrices; toiletries; all included in class 3.

קוסמטיקה: תכשירי איפור; תכשירים להסרת איפור; מסיכות
יופי; קרמים להלבנת העור; תכשירים מסנני קרינה; טיפול בבוץ
(קוסמטיקה); דאודורנטים לשימוש אישי; מי טואלט; בשמים;
שמפו; סבון; סבון תרופתי; משחות שיניים; טואלטיקה; כולם

נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TTI ELLEBEAU KABUSHIKI KAISHA

Address: 4-8-8 Higashi-Shinagawa Shinagawa - Ku, 
Tokyo, Japan

Identification No.: 68517

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 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211675 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 67931/08/2009



European Community Trade Mark , 
09/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 09/11/2007

Priority Date דין קדימה

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; detergents; soaps; laundry starch; 
laundry blue; laundry preparations; laundry 
preparations for dry cleaners; carpet cleaners; 
shampoos; decalcifying and descaling preparations 
for household purposes; fabric softeners, laundry 
additives; stain removing preparations; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; חומרי
ניקוי; סבונים; עמילן המשמש לכביסה; כחול לכביסה; תכשירים
לכביסה; תכשירים לכביסה לשימוש בניקוי יבש; מנקי שטיחים;
שמפו;  תכשירים להסרת אבנית ולהלבנה לשימוש במשק
הבית; מרככי בדים, תוספים לכביסה; תכשירים להסרת

כתמים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

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

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

אם 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 09/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211683 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 68031/08/2009



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

משקאות אלכוהוליים (מלבד בירות); הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FASHIONTV.COM GmbH

Address: Brienner Street 21  , Munich, Germany

Identification No.: 68525

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211707 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 68131/08/2009



U.S.A. , 13/09/2006 ארה"ב , 13/09/2006

Priority Date דין קדימה

Plastic toolboxes and tool chests, plastic containers 
for commercial use, plastic containers for industrial 
and commercial liquids, plastic containers for paint, 
insulated plastic shipping containers for transporting 
frozen materials, packing containers of plastic 
material, plastic containers, namely, tubs for 
consumer products packaging, plastic storage 
containers for commercial or industrial use; included 
in class 20.

קופסאות כלים ותיבות כלים מפלסטיק, מיכלי פלסטיק לשימוש
מסחרי, מיכלי פלסטיק לנוזלים תעשייתיים ומסחריים, מיכלי

פלסטיק לצבע, מיכלים מבודדים מפלסטיק לתובלה של חומרים
קפואים, מיכלי אריזה של חומר פלסטי, מיכלי פלסטיק,דהיינו
גיגיות לאריזת מוצרי צריכה, מיכלי איחסון מפלסטיק לשימוש

מסחרי או תעשייתי; הנכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOVA Chemicals Inc.

Address: 1550 Coraopolis Heights Road  , Moon 
Township, Pennsylvania, U.S.A.

Identification No.: 64802

(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

IMx

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211711 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 68231/08/2009



Real estate marketing services in the field of 
condominiums; included in class 35.

שרותי שיווק של נדל"ן בתחום של בתים משותפים; הנכללים
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nobuyuki Matsuhisa

Address: 1340 Laurel Way  , Beverly Hills, CA, 90210, 
U.S.A.

Identification No.: 67769

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

NOBU

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211717 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 68331/08/2009



Stationery; address books; coloring books; greeting 
cards; printed invitations; memo pads; paper napkins; 
pens and pencils; pencil boxes and cases; 
photograph albums; wrapping paper for gifts; writing 
paper and envelopes; writing tablets; postcards; 
three-ring binders; book covers; bookends; 
bookmarks; crayons; felt tip markers; erasers; paper 
lunch bags; calendars; appointment calendars; 
diaries; drawing paper; posters; bank checks and 
checkbook covers; bumper stickers; desk pads; desk 
top organizers; pencils with toppers; trading cards; 
trading card cases; trading card collector album; 
pocket folders; spiral notebooks; rulers; stickers; and 
paper gift bags; included in class 16.

צרכי כתיבה; ספרי כתובות; חוברות צביעה; כרטיסי ברכה;
הזמנות מודפסות; דפי תזכורת; מפיות נייר; עטים ועפרונות;
קופסאות ותיבות עפרונות; אלבומי תמונות; נייר עטיפה עבור
מתנות; נייר כתיבה ומעטפות; פנקסי כתיבה; גלויות; מהדקים;
עטיפות ספרים; תומכי ספרים; סימניות;  צבעים; מרקרים;
מחקים; תיקי אוכל מנייר; יומנים; יומני פגישות; יומני  תיעוד;
נייר לצרכי ציור; פוסטרים; שיקים בנקאיים ועטיפות עבורם;

מדבקות; פדים לשולחן; ארגוניות לשולחנות; עפרונות עם כיסוי;
קלפי החלפה; קופסאות עבור קלפי החלפה; אלבומים לאיסוף
קלפי החלפה; אוגדני כיס; מחברות ספירליות; סרגלים; דבקיות;

תיקי מתנות מנייר; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ganz

Address: Woodbridge, Ontario, Canada

Identification No.: 68526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

WEBKINZ

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211719 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 68431/08/2009



Real estate services, namely rental of condominiums; 
included in class 36.

שרותי נדל"ן, דהיינו השכרה של בתים משותפים; הנכללים
בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nobuyuki Matsuhisa

Address: 1340 Laurel Way  , Beverly Hills, CA, 90210, 
U.S.A.

Identification No.: 67769

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

NOBU

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211720 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 68531/08/2009



Toys and games, namely balls, sports balls, soccer 
balls, tennis balls, action figures, stand-alone video 
game machines, plush dolls, plush toys, multiple 
activity toys for babies, rattles, balloons, toy banks, 
bath toys, board games, card games, doll clothing, 
crib mobiles, crib toys, doll accessories; party favors 
on the nature of small toys and noisemakers, 
dartboards, jigsaw puzzles, kites, costume masks, 
toy mobiles, water squirting toys, paper dolls, 
puppets, roller skates and inline skates, soft 
sculpture dolls, dog toys, target games, Christmas 
tree ornaments, Christmas stockings; plush toy 
accessories; plush toy jewelry, plush toy clothing; 
furniture for plush toys  including condominiums for 
plush toys ; action balls with sound; modeled plastic 
toy figurines;  slide balls ; and pet carriers for plush 
toys; included in class 28.

צעצועים ומשחקים, שהם כדורים, כדורי ספורט, כדורי רגל,
כדורי טניס, דמויות משחק, מכונות משחקי וידאו, בובות רכות,
צעצועים רכים, צעצועי התפתחות עבור תינוקות, רעשנים,
בלונים, קופות משחק, צעצועי אמבטיה, משחקי לוח, משחקי
קלפים, דברי הלבשה לבובות, מרצדות עבור עריסות, צעצועי
עריסות, אביזרים עבור בובות; פריטי מסיבות שהם צעצועים
קטנים ורעשנים, לוחות חיצים, פאזלים, עפיפונים, מסכות

תחפושות, צעצועים מובייל, צעצועים משפריצים, בובות נייר,
בובות יד, מחליקיים שונים, בובות מפוסלות רכות, כלבי צעצוע,
משחקי מטרה, קישוטים עבור עץ חג מולד, גרבי חג מולד;
אביזרים עבור צעצועים רכים; תכשיטים עבור צעצועים רכים,
דברי הלבשה של צעצועים רכים; ריהוט עבור צעצועים רכים,
לרבות בתי בובות; כדורי הפעלה עם רעש; דמויות מפוסלות
מפלסטיק; כדורי החלקה; וכן מנשאים עבור צעצועים רכים;

הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ganz

Address: Woodbridge, Ontario, Canada

Identification No.: 68526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

WEBKINZ

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211721 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 68631/08/2009



Contact lenses; all included in class 9. עדשות מגע; הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

TRUEYE

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211754 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 68731/08/2009



Alcoholic beverages; premixed alcoholic cocktails; 
tequila and tequila liqueurs, all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים, קוקטיילים אלכוהוליים מעורבבים, טקילה
וליקר טקילה, הכל כלול בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.

Address: Tlaquepacque, Jalisco, Mexico

Identification No.: 68562

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 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211763 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 68831/08/2009



Shampoos; gels, sprays, mousses, balms, creams, 
lotions, serums and wax for the hair styling and hair 
care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; hair straighteners; essential oils for 
personal use; all included in class 3.

שמפו; ג'לים, תרסיסים, מוסים, משחות, קרמים, תחליבים,
סרומים ושעווה לעיצוב ולטיפוח השיער; לכות לשיער; תכשירים
לצביעת השיער ולהסרת צבע השיער; תכשירים לסלסול קבוע

ולתלתול; מחליקי שיער; שמנים אתריים לשימוש אישי;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

FIBERCEUTIC

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211769 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 68931/08/2009



Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, 
hair oils, hair gels, hair wax, hair styling cremes, hair 
color preparations; essential oils; cosmetics; all 
included in class 3.

תכשירי טיפוח שיער, שמפו, מרככי שיער, מוסים, תרסיסי
שיער, תרסיסי ייבוש שיער, תרחיצי שיער, שמני שיער, ג'לים
לשיער, שעוות שיער, קרמים לעיצוב שיער, תכשירי צביעה
לשיער; שמנים אתריים; תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation)

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 9326

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

THERMAGUARD

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211782 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 69031/08/2009



Spain , 29/01/2008 ספרד , 29/01/2008

Priority Date דין קדימה

Vehicles for locomotion by land. All included in Class 
12.

כלי רכב לתחבורה ביבשה. כולם הכלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SEAT, S.A.

Address: Autovia A-2, Km. 585  , Martorell (Barcelona), 
08760, Spain

Identification No.: 65322

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 or part thereof is 
unclear, it should be interpreted according to the 
English version.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SEAT EXEO

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211799 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 69131/08/2009



United Kingdom , 24/11/2007 ממלכה מאוחדת , 24/11/2007

Priority Date דין קדימה

Wires, ropes, cables, strands, netting, fences and 
barriers, all made of common metals, all for use with 
safety barrier, security barrier and safety fence 
products only; parts and fittings for all such fences 
and barriers, all for use with safety barrier, security 
barrier and security fence products only, all included 
in class 6.

חוטים, חבלים, כבלים, גדות, רשתות,גדרות ומחסומים, הכל
עשוי ממתכות משותפות, הכל לשימוש עם מחסום ביטחון,

מחסום בטיחות ומוצרי מחסומי בטיחות בלבד; חלקים ואביזרים
לכל המחסומים והגדרות האלה, הכל לשימוש  עם מחסום
ביטחון, מחסום בטיחות ומוצרי מחסומי בטיחות בלבד, הכל

כלול בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hill & Smith Limited

Address: Bilston, Wolverhampton, United Kingdom

Identification No.: 68564

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

BRISTORM

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211800 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 69231/08/2009



Dietary supplements, meal replacement drinks and 
powders, dietary supplement drinks, meal 
replacement shakes, vitamin enhanced drinks, meal 
replacement bars (all for non-medical purposes); 
included in class 29.

תוספים דיאטתיים, משקאות ואבקות כתחליפי ארוחות,
משקאות כתוספים דיאטתיים, שייקים כתחליפי ארוחות,

משקאות המועשרים בויטמינים, חטיפים כתחליפי ארוחות (הכל
למטרות לא רפואיות); 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 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211807 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 69331/08/2009



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 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211808 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 69431/08/2009



Computer software which reminds the user of when 
to change contact lenses and when to schedule an 
eye doctor appointment; contact lenses; all included 
in class 9.

תוכנת מחשב המזכירה למשתמש מתי להחליף עדשות מגע
ומתי לקבוע תור לרופא עיניים; עדשות מגע; הנכללות כולן בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

ACUMINDER

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211810 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 69531/08/2009



Switzerland , 29/11/2007 שוויץ , 29/11/2007

Priority Date דין קדימה

Printing inks, security inks, copying inks, printing 
pastes; paints for any kind of graphic printing; 
varnishes and lacquers for printing; siccatives, 
mordants; raw natural resins; metals consisting of 
foils and powder for painters, decorators, printers and 
artists; preparations for visible and invisible security 
taggants or markings, as well as coatings and 
compositions, all made of or comprising the aforesaid 
materials; all included in class 2.

דיו הדפסה, דיו בטחון, דיו העתקה, משחות הדפסה; צבעים
לכל סוג של הדפסה גראפית; הברקות ולכות להדפסה; חומרים

מייבשים, מורדנטים; שרפים גולמיים טבעיים; מתכות
המורכבות מרדידי אלומיניום ואבקה להדפסה  לצבעים,

מקשטים, מדפיסים ואומנים; תכשירים לחלקיקי תיוג או סימונים
בטחוניים גלויים וסמויים כמו גם  ציפויים והרכבות, העשויים
כולם או מכילים את החומרים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם

בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SICPA HOLDING SA

Address: Avenue de Florissant 41  , Prilly, 1008, 
Switzerland

Identification No.: 68567

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 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211814 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 69631/08/2009



Switzerland , 29/11/2007 שוויץ , 29/11/2007

Priority Date דין קדימה

Apparatus and machines for printing and graphic arts 
and parts thereof, printing machines, printing 
matrices and printing presses, printing plates, 
machines and machine parts for producing designs 
induced by magnetism in a composition of coatings 
containing magnetic particles, apparatus for orienting 
magnetic flakes during printing (machine parts); all 
included in class 7.

מכשירים ומכונות להדפסה ולאומנות גראפית ולחלקיהן, מכונות
הדפסה, מטריצות הדפסה ומכבשי דפוס,לוחות הדפסה,

מכונות וחלקי מכונות הדפסה להפקת עיצובים שנגרמים על ידי
מגנטיות בקומפוזיציה של ציפויים המכילים חלקיקים מגנטיים,

מכשירים להנחיית רסיסים בזמן הדפסה (חלקי מכונות);
הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SICPA HOLDING SA

Address: Avenue de Florissant 41  , Prilly, 1008, 
Switzerland

Identification No.: 68567

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 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211815 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 69731/08/2009



Switzerland , 29/11/2007 שוויץ , 29/11/2007

Priority Date דין קדימה

Electronic, digital or electrically operated equipment 
for producing, reading and/or for recording coatings 
and markings or security marks created by printing or 
other means, especially printers, readers, scanners, 
surface feelers, apparatus for visualising or for 
reading coatings and markings or security marks with 
a frequency within or outside the visible spectrum, 
apparatus for recording electromagnetically or 
magnetically detectable coatings and markings or 
security marks; all included in class 9.

ציוד אלקטרוני, דיגיטלי או המופעל באופן חשמלי להפקת,
קריאת ו/או הקלטת ציפויים וסימונים או סימני בטחון הנוצרים
על ידי הדפסה או באמצעים אחרים, במיוחד מדפסות, קוראים,
סורקים, חיישני משטח, מכשירים להמחשה עבור ציפויי קריאה
וסימונים או סימני בטחון עם תדירות בתוך או מחוץ לספקטרום
הויזואלי, מכשיר להקלטת ציפויים וסימונים שאפשר לגלותם
באמצעים אלקטרומגנטיים או מגנטיים  או סימני בטחון;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SICPA HOLDING SA

Address: Avenue de Florissant 41  , Prilly, 1008, 
Switzerland

Identification No.: 68567

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 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211816 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 69831/08/2009



Articles of clothing, footwear, headgear; included in 
class 25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Castaway Television Productions Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 68642

(British Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SURVIVOR

Application Date 03/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212124 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 69931/08/2009



U.S.A. , 05/05/2008 ארה"ב , 05/05/2008

Priority Date דין קדימה

Medical and surgical instruments for performing 
breast biopsies; all included in class 10.

כלים רפואיים וניתוחיים לביצוע ביופסיה בשד; הכל כלול בסוג
.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HOLOGIC, INC.

Address: 35 Crosby Drive  , Bedford, Massachusetts, 
01730, U.S.A.

Identification No.: 68771

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

EVIVA

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212602 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 70031/08/2009



U.S.A. , 13/03/2008 ארה"ב , 13/03/2008

Priority Date דין קדימה

Computer software, computer hardware, computers, 
computer peripherals, computer storage devices, 
computer discs, digital video discs, optical discs; all 
inclded in class 9.

תכנת מחשב, חמרת מחשב, מחשבים, ציוד היקפי למחשב,
מתקני אחסון למחשב, תקליטורים למחשב, תקליטורי וידאו

דיגיטליים, תקליטורים אופטיים; הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

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

Identification No.: 54644

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

Address: 4 Sha'ar Hagai Street, 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 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212756 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 70131/08/2009



U.S.A. , 03/08/2008 ארה"ב , 03/08/2008

Priority Date דין קדימה

Water  treatment equipment, apparatus or machines; 
water processing equipment, apparatus or machines 
for laundering purposes; equipment, apparatus or 
machines for electrically activating water; all included 
in class 11.

ציוד, מיכשור או מכונות לטיפול במים; ציוד, מיכשור או מכונות
לעיבוד מים למטרות כביסה; ציוד, מיכשור או מכונות להפעלה

חשמלית של מים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: אטלנטיס טכנולוגיות בע"מ

כתובת : רחוב בית הדפוס 22 גבעת שאול, ירושלים, ישראל

מספר זיהוי: 69261

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

WATER 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

WATER ACTIVATOR

Application Date 20/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214387 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 70231/08/2009



Soaps; essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; all included in class 3.

סבונים; שמנים אתריים, תמרוקים, תחליבי שיער; תכשירים
לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: J.M.H. Trademark, Inc.

Address: 1105 North  Market Street  , Wilmington, 
Delaware, 19801, U.S.A.

Identification No.: 66959

(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 CALIFORNIA separately, 
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214775 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 70331/08/2009



Soaps; essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; all included in class 3.

סבונים; שמנים אתריים, תמרוקים, תחליבי שיער; תכשירים
לניקוי שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: J.M.H. Trademark, Inc.

Address: 1105 North  Market Street  , Wilmington, 
Delaware, 19801, U.S.A.

Identification No.: 66959

(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 CALIFORNIA separately, 
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214776 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 70431/08/2009



Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and/or alleviation of diseases 
and disorders of the central nervous system; all 
included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים למניעה, טיפול ו/או הקלה של
מחלות והפרעות של מערכת העצבים המרכזית; הנכללים כולם

בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Glaxo Group Limited

Address: Greenford, Middlesex, United Kingdom

Identification No.: 16

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

REPLURA

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214810 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 70531/08/2009



Germany , 07/04/2008 גרמניה , 07/04/2008

Priority Date דין קדימה

Prefillable syringes for medical purposes; all included 
in class 10.

מזרקי תרום מלוי למטרות רפואיות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCHOTT AG

Address: Mainz, Germany

Identification No.: 59064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, 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

SCHOTT forma vitrum

Application Date 28/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215296 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 70631/08/2009



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

דברי הלבשה, הנעלה וגרביים ולבנים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Dalitex Ltd. שם: דליטקס בע"מ

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

Identification No.: 59274מספר זיהוי: 59274

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 IT separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217767 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 70731/08/2009



Windshields, windscreens, windows, smoked glass, 
smoked car windows, sunroofs, flashlights, all for 
vehicles; working tools for glaziery; windscreen lifting 
apparatus; all included in class 12.

מגיני רוח, שמשות קדמיות, חלונות, זכוכיות מושחמות, חלונות
רכב מושחמים, גגות שמש, מראות, פנסים, כולם עבור כלי
רכב; כלי עבודה לזגגות; מנגנוני הרמה לשמשות; הנכללים

בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: אילן זגגות רכב בע"מ

כתובת : תל אביב, 67592, ישראל

מספר זיהוי: 54703

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 CAR and GLASS 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים CAR ו
-GLASS 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

CARGLASS

קארגלס

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217768 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 70831/08/2009



Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

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

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: אילן זגגות רכב בע"מ

כתובת : תל אביב, 67592, ישראל

מספר זיהוי: 54703

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 CAR and GLASS 
separately, but in the combination of the mark.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARGLASS

קארגלס

Application Date 16/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217769 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 70931/08/2009



Insurance and services for the provision of insurance 
coverage to subscribers; included in class 36.

ביטוח ושירותים למתן כיסוי ביטוחי למנויים; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: אילן זגגות רכב בע"מ

כתובת : תל אביב, 67592, ישראל

מספר זיהוי: 54703

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 CAR and GLASS 
separately, but in the combination of the mark.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARGLASS

קארגלס

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217780 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 71031/08/2009



Installation of windscreens, glass and glazing 
products, windows, body glass, alarms, sound 
systems and parts and fittings for vehicles; protection 
of car windows against stones, molotov cocktails and 
gunfire; maintenance and repair of vehicle glass; 
windscreen replacement; glass smoking and vehicle 
glass smoking; advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services; all included in 
class 37.

התקנת מגיני רוח, שמשות ומוצרי זגגות, חלונות, זכוכיות,
אזעקות, מערכות קול וחלקים ומתאמים עבור כלי רכב; מיגון
שמשות נגד אבנים, בקבוקי תבערה וירי; תחזוקת ותיקון

זגוגיות כלי רכב; החלפת שמשות; השחמת זכוכיות וחלונות
לכלי רכב; שירותי ייעוץ לגבי כל השירותים האמורים; הנכללים

בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: אילן זגגות רכב בע"מ

כתובת : תל אביב, 67592, ישראל

מספר זיהוי: 54703

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 CAR and GLASS 
separately, but in the combination of the mark.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARGLASS

קארגלס

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217781 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 71131/08/2009



Windshields, windscreens, windows, smoked glass, 
smoked car windows, sunroofs, flashlights, all for 
vehicles; working tools for glaziery; windscreen lifting 
apparatus; all included in class 12.

מגיני רוח, שמשות קדמיות, חלונות, זכוכיות מושחמות, חלונות
רכב מושחמים, גגות שמש, מראות, פנסים, כולם עבור כלי
רכב; כלי עבודה לזגגות; מנגנוני הרמה לשמשות; הנכללים

בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: אילן זגגות רכב בע"מ

כתובת : תל אביב, 67592, ישראל

מספר זיהוי: 54703

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 CAR and GLASS 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים CAR ו
-GLASS 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

ILAN CARGLASS

אילן קארגלס

Application Date 25/12/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 217782 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 71231/08/2009



All goods included in class 25. כל הסחורות הנכללות בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: R.A.M.R. ENTERPERNEURSHIP AND 
INVESTMENTS LTD.

שם: ר.א.מ.ר. - יזמות והשקעות בע"מ

Address: 6 Tushiya St., Tel Aviv, 67218, Israel כתובת : רחוב תושיה 6, תל אביב-יפו, 67218, ישראל

Identification No.: 514244805מספר זיהוי: 514244805

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levran, Greenspan, Adv.

Address: 76 Ibn Gvirol St., Tel Aviv, 64162, Israel

שם: לברן, גרינשפן, כו"ד

כתובת : רחוב אבן גבירול 76, תל אביב-יפו, 64162, ישראל

Application Date 05/05/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 220669 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 71331/08/2009



Solar boilers; electric boilers; solar receptors; water 
heating solar energy systems, all included in class 11

דודי שמש, דודי חשמל, קולטים סולריים, מערכות אנרגיה
סולריות לחימום מים, הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: M.C. OR INDUSTRIAL LTD. שם: מ.כ. אור תעשיות בע"מ

Address: Derech Hayam 12, Rehovot, Israel כתובת : דרך הים 12, רחובות, ישראל

Identification No.: 510941388מספר זיהוי: 510941388

חברה

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 סחר separately, but in the
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221177 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 71431/08/2009



Solar boilers; electric boilers; solar receptors; water 
heating solar energy systems, all included in class 11

דודי שמש, דודי חשמל, קולטים סולריים, מערכות אנרגיה
סולריות לחימום מים, הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: M.C. OR INDUSTRIAL LTD. שם: מ.כ. אור תעשיות בע"מ

Address: Derech Hayam 12, Rehovot, Israel כתובת : דרך הים 12, רחובות, ישראל

Identification No.: 510941388מספר זיהוי: 510941388

חברה

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 סחר separately, but in the
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

טל סחר

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221178 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 71531/08/2009



Optics stores, selling sun glasses, eye glasses and 
contacts; all included in class 35.

חנויות לאופטיקה, מכירת משקפי ראייה, משקפי שמש ועדשות;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: FOCUS ON EYES, LTD שם: עיניים בפוקוס בע"מ

Address: Jaffa street 39, Haifa, 33412, North, Israel כתובת : יפו 39, חיפה, 33412, ישראל

Identification No.: 512348624מספר זיהוי: 512348624

עיניים בפוקוס בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E. S. Shimron, Molho, Perskyַ  Co., Adv.

Address: 26 Ben Gurion Blvd., Haifa, 35023, Israel

שם: א. ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות', עו"ד

כתובת : שד' בן גוריון 26, חיפה, 35023, ישראל

Application Date 18/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221569 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 71631/08/2009



The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a retail outlet, 
through high street stores, via mail order catalogues, 
by means of telecommunications or over the internet, 
of jewellery, hair accessories, carrying cases, 
handbags and all manner of bags and belts, all 
included in class 35.

הבאה ביחד, עבור תועלת האחרים, של מגוון טובין, לאפשר
ללקוחות תוך נוחיות, לצפות ולרכוש בחנויות רחוב, דרך
הזמנות בדואר, דרך קטלוגים, באמצעי תקשורת רחק או
באמצעות האינטרנט, טובין במכירה קמעונאית וסיטונאית

המתמחה במכירת תכשיטים, אביזרי שיער, קופסאות לנשיאה,
תיקי יד וכל סוגי התיקים וחגורות; הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CHERRY LINE FASHION LTD. שם: שרי ליין בע"מ

Address: Ramat Beit Shemesh, Israel כתובת : רמת בית שמש, ישראל

Identification No.: 513709196מספר זיהוי: 513709196

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yanco-Magar-Shalom, Law Office

Address: 18 Hahasmal St.  , Tel Aviv, 65117, Israel

שם: ינקו-מגער-שלום, משרד עו"ד

כתובת : רח' החשמל 18  , תל אביב, 65117, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221764 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 71731/08/2009



Prerecorded videos, CD's, tapes and DVD's; all 
included in class 9.

וידאו, תקליטורים, טייפים ודי.וי.די. מוקלטים מראש; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BAKUGAN

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221839 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 71831/08/2009



Toys, games and playthings; collectible marbles; 
collectible game pieces; marbles that transform into 
action figures; all included in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; גולות לאיסוף; חלקי משחק
לאיסוף; גולות שהופכות לדמויות גיבורים; הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

BAKUGAN

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221840 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 71931/08/2009



Production of television programs and movies; all 
included in class 41.

הפקת תוכניות טלויזיה וסרטים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BAKUGAN

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221841 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 72031/08/2009



Prerecorded videos, CD's, tapes and DVD's; all 
included in class 9.

וידאו, תקליטורים, טייפים ודי.וי.די. מוקלטים מראש; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221842 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 72131/08/2009



Toys, games and playthings; collectible marbles; 
collectible game pieces; marbles that transform into 
action figures; all included in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; גולות לאיסוף; חלקי משחק
;(action figures) לאיסוף; גולות שהופכות לדמויות גיבורים

הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221843 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 72231/08/2009



Production of television programs and movies; all 
included in class 41.

הפקת תוכניות טלויזיה וסרטים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221844 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 72331/08/2009



Prerecorded videos, CD's, tapes and DVD's; all 
included in class 9.

וידאו, תקליטורים, טייפים ודי.וי.די מוקלטים מראש; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

If the Hebrew version of the list of services or any 
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,
אואינו  חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221845 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 72431/08/2009



Toys, games and playthings; collectible marbles; 
collectible game pieces; marbles that transform into 
action figures; all included in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; גולות לאיסוף; חלקי משחק
;(action figures) לאיסוף; גולות שהופכות לדמויות גיבורים

הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221846 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 72531/08/2009



Production of television programs and movies; all 
included in class 41.

הפקת תוכניות טלויזיה וסרטים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221847 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 72631/08/2009



Prerecorded videos, CD's, tapes and DVD's; all 
included in class 9.

וידאו, תקליטורים, טייפים ודי.וי.די. מוקלטים מראש; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221848 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 72731/08/2009



Toys, games and playthings; collectible marbles; 
collectible game pieces; marbles that transform into 
action figures; all included in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק; גולות לאיסוף; חלקי משחק
;(action figures) לאיסוף; גולות שהופכות לדמויות גיבורים

הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221849 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 72831/08/2009



Production of television programs and movies; all 
included in class 41.

הפקת תוכניות טלויזיה וסרטים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Identification No.: 70500

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221850 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 72931/08/2009



Packaging of computer hardware and software for 
others in the fields of digital data storage, volatile and 
non-volatile memory devices and components, flash 
memory devices, flash memory components, phase 
change memory devices, phase change memory 
components, semiconductor devices and integrated 
circuits; all included in class 39

אריזה של חומרת ותוכנת מחשב, עבור אחרים, בתחומי אחסון
מידע דיגיטלי, התקני ורכיבי זיכרון נדיף ולא-נדיף, התקני זיכרון
פלאש, רכיבי זיכרון פלאש, התקני זיכרון חילוף פאזה, רכיבי
זיכרון חילוף פאזה, התקני מוליך-למחצה ומעגלים משולבים;

הנכללים כולם בסוג 39

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

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: Daniel Freimann, Adv.

Address: 5 Droyanov Street, Clal House, 10th Floor, Tel 
Aviv, 63143, Israel

שם: דניאל פריימן, עו"ד

כתובת : רח' דרויאנוב 5, בית כלל - קומה 10, תל אביב-יפו,
63143, ישראל

The mark is limited to the colours orange and grey as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כתום ואפור הנראים בסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222044 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 73031/08/2009



Manufacture of computer hardware and software for 
others in the fields of digital data storage, volatile and 
non-volatile memory devices and components, flash 
memory devices, flash memory components, phase 
change memory devices, phase change memory 
components, semiconductor devices and integrated 
circuits; all included in class 40.

ייצור של חומרת ותוכנת מחשב, עבור אחרים, בתחומי אחסון
מידע דיגיטלי, התקני ורכיבי זיכרון נדיף ולא-נדיף, התקני זיכרון
פלאש, רכיבי זיכרון פלאש, התקני זיכרון חילוף פאזה, רכיבי
זיכרון חילוף פאזה, התקני מוליך-למחצה ומעגלים משולבים;

הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

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: Daniel Freimann, Adv.

Address: 5 Droyanov Street, Clal House, 10th Floor, Tel 
Aviv, 63143, Israel

שם: דניאל פריימן, עו"ד

כתובת : רח' דרויאנוב 5, בית כלל - קומה 10, תל אביב-יפו,
63143, ישראל

The mark is limited to the colours orange and grey as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כתום ואפור הנראים בסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222045 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 73131/08/2009



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

בית קפה, מסעדות, מסעדות בשירות עצמי, סטקיות,
קפיטריות, מזנונים, קיוסקים, פאבים; שירותי אספקת מזון
ומשקה; שירותי קייטרינג; שירותי אירוח במיוחד הספקה של

מזון ומשקה; כולם כלולים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: אברהם אגמי

כתובת : ירושלים, 97735, רמות, ישראל

מספר זיהוי: 000341719

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 סטקית separately, but in the
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222513 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 73231/08/2009



Polypropylene. פוליפרופילן.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CARMEL OLEFINS LTD שם: כרמל אולפינים בע"מ

Address: חיפה, P.O.B 1468, 31014, ישראל כתובת : חיפה, ת.ד.1468, 31014, ישראל

Identification No.: 29686מספר זיהוי: 29686

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Rotman & Co., Advs.

Address: 12 Abba Hillel Silver St.  , Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: רן רוטמן ושות', עו"ד

כתובת : אבא הלל סילבר 12  , רמת גן, 52506, ישראל

CAPILENE

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222523 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 73331/08/2009



Polyethylene. פוליאתילן.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CARMEL OLEFINS LTD שם: כרמל אולפינים בע"מ

Address: חיפה, P.O.B 1468, 31014, ישראל כתובת : חיפה, ת.ד.1468, 31014, ישראל

Identification No.: 29686מספר זיהוי: 29686

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Rotman & Co., Advs.

Address: 12 Abba Hillel Silver St.  , Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: רן רוטמן ושות', עו"ד

כתובת : אבא הלל סילבר 12  , רמת גן, 52506, ישראל

IPETHENE

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222524 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 73431/08/2009



Wholesale and retail services and chain stores for 
marketing of bicycles, tricycles, bicycle spare parts 
and accessories therefor, bicycle clothing and 
footwear, scooters, electric scooters, baby carriages, 
baby walkers, ride-on manual vehicles for children, 
tractors, pedal operated motor vehicles for children, 
motor powered tractors, off-road vehicles and 
motorcycles all for children, electric cars for children, 
motor powered vehicles for children, helmets, gloves, 
protective pads; electronic shopping retail services 
via the internet of bicycles, tricycles, bicycle spare 
parts and accessories therefore, bicycle clothing and 
footwear, scooters, electric scooters, baby carriages, 
baby walkers, ride-on manual vehicles for children, 
tractors, pedal operated motor vehicles for children, 
motor powered tractors, off-road vehicles and 
motorcycles all for children, electric cars for children, 
motor powered vehicles for children, helmets, gloves, 
protective pads, all included in class 35

מסחר קמעונאי וסיטונאי ורשת חנויות לשיווק סיטונאי וקמעונאי
של אופניים, תלת אופן, חלקי חילוף ואביזרים לאופניים, ביגוד

והנעלה לרוכבי אופניים, קורקינטים, קורקינטים
חשמליים,עגלות תינוק, הליכוני תינוקות, בימבות, טרקטורים,
כלי רכב ממונעים על ידי פדלים לילדים, טרקטורונים ג'יפים
ואופנועים ממונעים לילדים, מכוניות חשמליות לילדים, רכבים

ממונעים לילדים, קסדות, כפפות, מגנים; שירותי מכירה
אלקטרונית דרך האינטרנט של אופניים, תלת אופן, חלקי חילוף
ואביזרים לאופניים, ביגוד והנעלה לרוכבי אופניים, קורקינטים,
קורקינטים חשמליים, עגלות תינוק, הליכוני תינוקות, בימבות,

טרקטורים, כלי רכב ממונעים על ידי פדלים לילדים,
טרקטורונים ג'יפים ואופנועים ממונעים לילדים, מכוניות

חשמליות לילדים, רכבים ממונעים  לילדים, קסדות, כפפות,
מגנים, הנכללים בסוג 35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TOYS LAND LTD שם: טוייז לאנד בע"מ

Address: zarhin 5, raanna, P.O.B 4332, 43662, Israel כתובת : זרחין 5, רעננה, ת.ד.4332, 43662, ישראל

Identification No.: 514020643מספר זיהוי: 514020643

חברה

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

TOYSLAND

טוייזלאנד

Application Date 04/08/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222556 מספר סימן

י"א אלול תשס"ט - 73531/08/2009



.Journal" No")("יומן" מס' 12/2008

202433 205420

.Journal" No")("יומן" מס' 01/2009

213513 213520 217555

.Journal" No")("יומן" מס' 11/2008

200725

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2005

177118

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2007

186296

.Journal" No")("יומן" מס' 09/2007

190675 190676 190678

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

י"א אלול תשס"ט - 73631/08/2009



.Journal" No")("יומן" מס' 04/2009

171634 182963 192907 193636 194715 195591 195592 196382 
196809 198406 199613 199846 200637 200638 200639 200973 
201375 201376 201532 201675 201702 201710 201930 201955 
202104 202107 202184 202235 202419 202420 202421 202465 
202521 202821 202822 202894 202895 203124 203129 203130 
203234 203235 203262 203328 203351 203386 203387 203404 
203406 203526 203546 203660 203666 203667 203669 203670 
203671 203672 203673 203674 203675 203676 203677 203879 
204012 204025 204026 204027 204028 204029 204030 204031 
204032 204033 204034 204035 204036 204037 204038 204039 
204040 204041 204042 204043 204044 204045 204046 204047 
204048 204049 204050 204051 204052 204053 204054 204055 
204056 204057 204058 204059 204060 204061 204062 204063 
204133 204149 204373 204374 204416 204467 204489 204498 
204512 204671 204679 204764 204795 204799 204800 204836 
204841 204843 204860 204867 204868 204869 204871 204873 
204915 204955 204958 205054 205055 205076 205099 205167 
205179 205184 205219 205220 205268 205269 205304 205360 
205366 205425 205426 205436 205437 205567 205597 205602 
205667 205677 205700 205701 205704 205705 205730 205785 
205969 205970 205971 205981 206031 206034 206070 206175 
206182 206183 206184 206208 206297 206300 206301 206302 
206395 206404 206406 206407 206427 206428 206429 206430 
206433 206452 206487 206488 206489 206502 206503 206504 
206505 206506 206507 206508 206509 206525 206535 206548 
206549 206550 206551 206552 206553 206554 206558 206585 
206662 206663 206664 206665 206701 206722 206739 206861 
206927 206928 206929 206930 206931 206948 206980 206992 
206993 207084 207085 207184 207185 207186 207187 207270 
207273 207274 207275 207277 207346 207349 207386 207387 
207388 207423 207511 207569 207600 207601 207615 207616 
207860 207869 207870 207871 207872 207931 207932 207933 
207934 207935 207936 207937 208003 208004 208010 208011 
208117 208120 208122 208124 208125 208127 208128 208130 
208149 208206 208207 208216 208217 208218 208219 208220 
208278 208279 208532 208545 208549 208551 208552 208555 
208556 208559 208561 208562 208563 208564 208565 208566 
208567 208568 208569 208570 208571 208572 208573 208574 
208575 208576 208577 208578 208583 208584 208585 208586 
208595 208627 208629 208630 208632 208633 208636 208638 
208639 208655 208656 208816 208817 208818 208819 208820 
208821 208825 208837 208838 208867 208875 208876 208877 
208886 208892 208893 208894 208895 208897 208901 208937 
208939 208965 208966 208967 208968 208969 208970 208971 
208989 208990 208991 208992 208993 208994 209000 209001 
209006 209023 209024 209055 209056 209057 209061 209065 
209066 209076 209077 209078 209082 209086 209087 209113 

215020 216552 216762 218081 218083 219027

י"א אלול תשס"ט - 73731/08/2009



29202 29203 29204 29205 40593 40594 40595 47679 47680 47681 47682 47683 47684 
83338 83339 83340 83341 83342 83343 83344 83346 83347 87509 87510 89145 89146 

89778 89779 89780 89781 89782 89783 89784 90025 95577 96490 100519 100520 
100937 101036 101174 101667 101910 101911 103208 106710 106711 124673 125373 
126483 128938 131044 180484 180485 188427 188428 188430 188853 188870 203420 

203613 204573 156443 163528 163529

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Alonyal Ltd.

אלוניאל בע"מ

קיבוץ געש, ישראל

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

175519 175520 137284

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

DIALIT Ltd.

דיאליט בע"מ

חולון, ישראל

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel
Aviv

26362

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

ITT Canon GmBH

Weinstadt, Germany

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel
Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

י"א אלול תשס"ט - 73831/08/2009



26362

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

ITT Canon GmBH

Weinstadt, Germany

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel
Aviv

26362

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

ITT Corporation

White Plains, New York, U.S.A.

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel
Aviv

26362

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

ITT Corporation

White Plains, New York, U.S.A.

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street ,   Tel
Aviv

י"א אלול תשס"ט - 73931/08/2009



138006

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11 ,   רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Genica Corporation

Oceanside, California, U.S.A.

Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem
Begin Street , Ramat Gan

126650

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft

Stuttgart, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

112124

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Multos Limited

Birchwood, Warrington, Cheshire, United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

115980

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Antica Erboristeria S.p.A.

Rome, Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

י"א אלול תשס"ט - 74031/08/2009



144247 144248 144249 144250

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

EUROGIRO A/S

Taastrup, Denmark

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

154656

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ArcelorMittal Flat Carbon Europe

L2930 Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

162470

ש. הורוביץ ושות'

בית ציון שד' רוטשילד 41-45 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Mitsui Chemicals Agro, Inc.

Minato-ku, Tokyo, Japan

Beit Zion 41-45 Rothshild Ave. , Tel Aviv

170869

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

GITI Tire Pte. Ltd.

The Oxley, Singapore

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

י"א אלול תשס"ט - 74131/08/2009



198471

ראובן בילט, עו"ד

רחוב בילו 11   ,   תל אביב

Reuven Bilet, Adv.

נקניק נהריה כשר זוגלובק בע"מ

נהריה, ישראל

Bilu Street , Tel Aviv 11

183956 185173

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Double Eagle Brands 1 N.V.

Willemstad, Curacao, Netherlands Antilles

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

192016

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

LineaMedica - Dispositivos Medico Cirurgicos, S.A.

Porto, Portugal

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

181464

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Acer Incorporated

Taipei, Taiwan

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"א אלול תשס"ט - 74231/08/2009



38320

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Deerfield, Illinois, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

40552 62499 195990

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

3M Company

St. Paul, Minnesota, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

3000

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Johnson & Johnson

New Brunswick, New Jersey, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

207797 207798 207799

הני רוזנצוויג ושות'

ת.ד. 20651 ,   תל אביב

Hanni Rosenzweig & Co.

Basilea Pharmaceutica AG

Basel, Switzerland

P.O.B. ox 20651 ,   Tel Aviv

י"א אלול תשס"ט - 74331/08/2009



56072

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Graco Children's Products Inc.

Atlanta, GA, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

82048 82049

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב ויצמן 13   ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

S.C. Johnson & Son, Inc.

Racine, Wisconsin, U.S.A.

Weizmann St. , Rehovot 13

57566

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Amdipharm International Limited

St. Helier, Jersey Islands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

68511

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

INVISTA Technologies S.a.r.l.

St. Gallen, Switzerland

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"א אלול תשס"ט - 74431/08/2009



88243

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Hornby Hobbies Limited

Westwood, Margate, Kent, United Kingdom

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

89694

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

NELIA INTERNATIONAL COSMETICOS, S.L.

Roquetas de Mar, Ameria, Spain

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"א אלול תשס"ט - 74531/08/2009



שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

119493

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

The Talbots Group, Limited Partnership (Massachusetts Limited Partnership)

110591 110592 115362 115363 115364 115700 117024 122585 
133243 152540 152541 162967 162968 162969 170138 172462 

177887 177888 180649 180650

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

General Biscuits Belgie (Limited Liability Company)

112434

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

סי אוף ספא עין גדי - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

113790 113791 187555 187556 187557 187558 187559 187560 
187561 187562

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ERCO GmbH

י"א אלול תשס"ט - 74631/08/2009



125494 125495 126798

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Yerevan Brandy Company CJSC

130295 130296 130297 130298 130299

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Arcelor-Mittal France

160010 160011

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Lelli Kelly S.p.A.

175259 175260 178114 190128 190129 190130 190131

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

שופמיינד בע"מ

Shopmind Ltd.

181464

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Acer Incorporated

י"א אלול תשס"ט - 74731/08/2009



32688

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Apollo-Optik GmbH

194282 194283 211151 220467

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Apollo Tyres Ltd.

195990

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

3M Company (Delaware Corporation)

203986 203987 214077

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Medicis Technologies Corporation (Delaware Corporation)

18639 18640 47213 47214

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Cummins Inc. (Indiana Corporation)

י"א אלול תשס"ט - 74831/08/2009



60197 150886 150888 162712 210023

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Koninklijke VIV Buisman B.V.

60866

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Brisach (SAS)

39901 183080 183081

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

FERD. HAUBER GMBH

44061

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Pathway Plymers Inc. (Delaware Corporation)

50250 53652 71199 95051

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Laboratoires Omega Pharma France

י"א אלול תשס"ט - 74931/08/2009



611 2656

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Centura Foods Limited

65199

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Nellcor Puritan Bennett LLC (Delaware Limited Liability Company)

69302

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

NRG Manufacturing Limited

69955 92893

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Packard Bell B.V.

70232

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Magneti Marelli S.p.A.

י"א אלול תשס"ט - 75031/08/2009



70976

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Integra Lifesciences Corporation (Delaware Corporation)

7317 39012

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hexion Specialty Chemicals, Inc. (New Jersey Corporation)

76291 76292 88469 125114 128161 135086 135087

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Babcok & Wilcox Power Generation Group, Inc. (Delaware Corporation)

י"א אלול תשס"ט - 75131/08/2009



שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

175259 175260 178114 190128 190129 190130 190131

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

הסדנאות 8,   הרצליה 46728 ת.ד. 2013 ישראל

214566

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

International Drive  Portsmouth, NH 180
.U.S.A  03801

107671

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

מרכז עזריאלי 2  תל אביב 61620 ת.ד. 62086
ישראל

125494 125495 126798

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Admiral Isakov Avenue  Yerevan 0082 ,2
Armenia

221658 221660 221665

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Trade Street  San Diego, CA 92121 7328
.U.S.A
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5589 70512 77926 23281

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

,Upper Newtownards Road  Belfast 218-212
Northern Ireland BT4 3ET  United Kingdom

39105 39106 39107 39108 41440 42790 42791 42792 47742 55554 55555 96165 96166 
105812 137828

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Maggio 1  Lugano CH-6900  Switzerland

50250 53652 71199 95051

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

rue Andre Gide  Chatillon 92320  France 20

27885 27886

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Fabrikstrasse 16  Filderstadt 70794
Germany

32688

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Wallenrodstrasse 3  Schwabach 91126
Germany

25248

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Boschstrasse 8  Niedernberg 63843
Germany
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611 2656

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

.Centrium Business Park, Griffiths Way  St
Albans, Hertfordshire AL1 2RE  United
Kingdom

76291 76292 88469 125114 128161 135086 135087

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

S. Van Buren Avenue  Barberton, Ohio 20
.U.S.A  44203

86516

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Schutweg 13E  5145 NP Waalwijk   The
Netherlands

65199

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Gunbarrel Avenue,  Boulder, CO 6135
.U.S.A  80301

70240 75640 88028 88029 88030 115484 166332 166333

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Batiment 201, Avenue Victor Hugo 45
AUBERVILLIERS 93300  France
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חידושים
RENEWALS

2656 8168 8169 8370 8373 8378 9445 18894 18895 18896 18897 19088 19107 
39228 39580 39582 39583 39672 39737 39738 39742 39771 39772 39853 39896 
39897 39899 39900 39919 39937 39939 39940 39953 39954 39956 39978 39980 
39981 69023 69565 69645 69821 69955 69963 69991 69992 69993 69994 70039 
70050 70054 70057 70087 70114 70115 70125 70130 70131 70156 70157 70158 
70159 70160 70161 70193 70194 70196 70197 70206 70207 70208 70224 70232 
70240 70270 70319 70336 70360 70362 70363 70364 70365 70378 70440 70458 
70509 70550 70551 70552 70582 70594 70616 70660 70661 70662 70669 70671 
70672 70675 70676 70691 70774 70782 70798 70799 70804 70811 70820 70821 
70822 70836 70837 70838 70840 70843 70847 70852 70865 70921 70932 70933 

70962 70970 129663 129664 130783 148263 154470 154742 155538 155766 
155957 156455 156469 156861 156862 156985 157030 157031 157926 158010 
158011 158012 158013 158553 158623 158624 158625 158627 158668 158801 

159005 159046 159104 159941 160012

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

8162 18869 18870 18909 18918 18919 39540 39567 39568 39573 39603 39604 
39622 39623 39624 39625 39627 39658 70003 70004 70007 70009 70010 70014 
70017 70025 70026 70027 70028 70029 70030 70031 70032 70033 70036 70055 
70063 70065 70067 70085 70088 70094 70095 70100 70102 70103 70104 70109 
70110 70116 70117 70118 70119 70121 70123 70135 70136 70138 70147 70148 
70149 70195 70201 70202 70205 70212 70217 70220 70221 70222 70229 70236 

70237 70239 70241 70249 70250 70251 70252 70258 70259 158542 158545 
158576 158577 158581 158583 158584 158585 158619 158622 158642 158652 
158654 158660 158661 158671 158672 158673 158674 158693 158727 158746 
158758 158773 158789 158790 158806 158835 158836 158838 158944 158945 
158946 158947 158950 158951 158957 158968 158994 159005 159043 159045
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

7465 7466 7475 7476 7506 7515 7577 18219 18220 18222 18243 18257 18271 
18375 18376 18400 18432 18433 18435 18456 18457 18463 38532 38540 38544 
38547 38550 38555 38582 38585 38593 38599 38600 38603 38604 38605 38606 
38607 38608 38609 38612 38614 38615 38617 38618 38623 38642 38764 38769 
38782 38788 38789 38790 38792 38799 38806 38808 38811 38820 38834 38841 
38844 38845 38846 38847 38850 38852 38854 38856 38857 38860 38864 38868 
38879 67867 67870 67872 67881 67888 67890 67893 67902 67909 67912 67913 
67914 67915 67916 67917 67925 67926 67927 67928 67929 67930 67932 67933 
67945 67946 67952 67956 67963 67966 67968 67971 67972 67990 67997 67999 
68012 68036 68045 68051 68055 68059 68069 68071 68086 68091 68092 68095 
68360 68361 68362 68386 68390 68391 68401 68412 68418 68419 68431 68452 
68453 68463 68465 68477 68478 68484 68496 68509 68515 68520 68521 68548 
68549 68550 68583 68585 68586 68603 68823 124738 125676 153588 153599 
153604 153607 153608 153609 153622 153641 153643 153644 153645 153646 
153647 153648 153649 153650 153652 153655 153657 153658 153659 153660 
153661 153662 153663 153667 153669 153674 153675 153676 153677 153678 
153696 153698 153699 153711 153714 153715 153716 153717 153718 153726 
153727 153733 153734 153735 153736 153738 153739 153742 153743 153744 
153745 153746 153747 153748 153749 153750 153751 153762 153771 153772 
153773 153774 153775 153776 153783 153790 153792 153801 153804 153806 
153807 153808 153823 153824 153827 153828 153829 153833 153835 153837 
153839 153843 153844 153853 153854 153855 153856 153857 153858 153863 
153867 153868 153869 153870 153872 153873 153874 153875 153878 153879 
153884 153885 153898 153899 153919 153920 153922 153924 153938 153939 
153944 153945 153946 153952 153953 153954 153963 153968 153969 153972 
153988 153989 153990 153991 153993 154001 154009 154013 154014 154017 
154022 154025 154026 154028 154029 154030 154032 154033 154034 154035 
154040 154041 154045 154048 154050 154051 154053 154054 154063 154064 
154065 154103 154104 154105 154106 154124 154125 154126 154127 154128 
154129 154131 154132 154134 154135 154137 154144 154145 154146 154147 
154148 154149 154150 154154 154155 154156 154157 154172 154176 154180 
154183 154184 154185 154186 154188 154190 154192 154195 154197 154198 
154199 154200 154201 154203 154207 154208 154209 154213 154218 154223 
154231 154232 154233 154234 154235 154236 154237 154238 154239 154240 
154245 154285 154286 154808 154809 154810 154811 154836 154839 154840 
154847 154852 154861 154862 154867 154945 154959 154960 154961 154964 
154965 154966 154967 154968 154970 154971 154972 154975 154976 154977 
154978 154979 154981 154986 154987 155009 155013 155015 155016 155017 
155020 155028 155030 155033 155034 155057 155103 155104 155110 155111 
155112 155114 155115 155116 155117 155120 155122 155123 155124 155125 
155127 155129 155130 155132 155135 155139 155142 155145 155146 155147 
155148 155150 155151 155156 155157 155160 155161 155162 155163 155165 
155172 155180 155181 155188 155192 155195 155196 155197 155215 155216 
155217 155218 155221 155229 155230 155231 155232 155233 155235 155236 
155246 155247 155248 155260 155275 155276 155277 155278 155279 155280 
155281 155285 155291 155292 155294 155295 155296 155313 155328 155330 
155331 155332 155333 155334 155335 155337 155338 155339 155340 155341 
155342 155343 155346 155348 155349 155351 155356 155357 155359 155360 
155361 155362 155364 155365 155367 155368 155370 155371 155372 155373 
155374 155375 155378 155379 155387 155389 155393 155394 155395 155396 
155397 155398 155399 155404 155405 155406 155407 155421 155422 155424 
155426 155429 155434 155435 155437 155438 155439 155442 155447 155453 
155454 155455 155456 155457 155458 155459 155460 155461 155462 155463 
155464 155465 155466 155467 155468 155472 155479 155480 155494 155504 
155505 155506 155507 155508 155511 155513 155518 155519 155521 155525 
155526 155530 155539 155541 155542 155551 155554 155555 155556 155557 
155558 155559 155563 155567 155583 155594 155595 155619 155620 155621 
155622 155623 155624 155625 155631 155632 155647 155648 155651 155652 

155653 155654 155655 155656 155657 155658
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רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

Pfizer Products Inc. 154719

Pfizer Products Inc. 154718

Pfizer Products Inc. 154715

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

197299 197302

און ליין סחר ושיווק (פ"ת) מילניום בע"מ

.On Line Trading and Marketing (PT) Millenium Ltd
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Wine.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CONSORZIO TUTELA PROVOLONE

Address: Corso Enotria 2/C, Alba, Italy

Identification No.: 70032

Producing areaאזור יצור

BAROLO

Application Date 15/08/2009 תאריך הגשה

Appellation No. 889 מספר כינוי

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות
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