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ידיעות כלליות
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לפקודת סימני המסחר24על פי סעיף גדותת התנהודע

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

.לתקנות סימני המסחר36הקבועה בתקנה 

AL INFORMATIONGENER

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

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

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

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

NOTICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKS
ORDINANCE

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

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

י"א חשון תש"ע - 229/10/2009



Fertilizers. דשנים.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HAIFA CHEMICALS LTD. שם: חיפה כימיקלים בע"מ

Address: Haifa, P.O.B 10809, Israel כתובת : חיפה, ת.ד.10809, ישראל

Identification No.: 520039454מספר זיהוי: 520039454

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

The mark is the color red between Pantone process 
Magenta and Pantone Red 032 as shown in the 
mark.

Pantone process Magenta הסימן הוא הצבע האדום בין
לבין Pantone Red 032 הנראה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/04/2005 תאריך הגשה

Trade Mark No. 179911 מספר סימן

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

י"א חשון תש"ע - 329/10/2009



All goods included in class 3. כל הסחורות נכללות בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

Identification No.: 39499

(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

CINDERELLA

Application Date 08/08/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 192597 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 429/10/2009



All goods included in class 16 except feminine 
hygiene products.

כל הסחורות נכללות בסוג 16 למעט מוצרי הגיינה נשית.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

Identification No.: 39499

(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

CINDERELLA

Application Date 08/08/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 192600 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 529/10/2009



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; address books; almanacs; appliques in the 
form of decals; appointment books; art prints; arts 
and craft paint kits; autograph books; baby books; 
ball point pens; baseball cards; binders; bookends; 
bookmarks; books; bumper stickers; calendars; 
cartoon strips; Christmas cards; chalk; children's 
activity books; coasters made of paper; coin albums; 
coloring books; color pencils; comic books; comic 
strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; drawing rulers; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper party hats; paper cake decorations; 
paper party decorations; paper napkins; paper party 
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper 
pennants; paper place mats; paper table cloths; pen 
or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and 
pencil cases and boxes; pens; periodicals; 
photograph albums; photographs; photo-engravings; 
pictorial prints; picture books; portraits; postcards; 
posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber 
stamps; score cards; stamp albums; stationery; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing implements; 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; פנקסי
כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; יומני
פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות ויצירה;
ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי כדור
בסיס; כורכנים; מאחוזות ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; כרטיסי ברכה לחג

המולד; גירים; ספרי פעילות לילדים; תחתיות העשויות מנייר;
אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; עפרונות צבע; חוברות
קומיקס; רצועות קומיקס; ספרי קופונים; מדבקות שקופות;
קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי ציור;

מעטפות; מחקים; עטי לבד; כרטיסי בזק; כרטיסי מתנה; נייר
אריזה למתנות; גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי
עת; מפות; פנקסי תזכיר; חימר לעיצוב; עלוני חדשות; עיתונים;
פתקי נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; סמלי

מסיבה מנייר; כובעי מסיבה מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי
מסיבה מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר;
סרטי אריזת מתנות מנייר; תליונים מנייר; מחצלות מנייר; מפות

שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; כתבי עת;
אלבומי תמונות; תמונות; גילופי תמונות; הדפסי תמונות; ספרי
תמונות; דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות
מודפסות; הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי

מתכונים; חותמות גומי; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; מכשירי
כתיבה; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; 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

BELLE

Application Date 08/08/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 192650 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 629/10/2009



Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

Identification No.: 39499

(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 חשון תש"ע - 729/10/2009



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

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

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sharet Davidyan שם: שרת דודיאן

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

Identification No.: 58107202מספר זיהוי: 58107202

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

BEAUTY  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DRINK, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/01/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197309 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 829/10/2009



European Community Trade Mark , 
28/07/2006

איחוד האירופי לסימני מסחר , 28/07/2006

Priority Date דין קדימה

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

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

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DEUTSCHE BANK AG

Address: Frankfurt am Main, Germany

Identification No.: 35589

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

The mark is a three-dimensional mark. appearing in 
six side-views.

הסימן הינו סימן תלת מימדי המצג בשש זויות.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/01/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197321 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 929/10/2009



U.S.A. , 13/09/2006 ארה"ב , 13/09/2006

Priority Date דין קדימה

Management and administration for others of 
inventions, technologies, products, methods, 
processes, ideas, and discoveries; management and 
administration for others of patent applications, 
patents, trademarks, copyrights and trade secrets; 
consulting, management, supervision and 
coordination services for the development, 
acquisition, licensing and sale of intellectual property 
rights, inventions, patent applications, patents, 
trademarks, copyrights and trade secrets; evaluating, 
recruiting, managing, and coordinating inventors to 
facilitate the creation of inventions, technologies, 
products, methods, processes, ideas, and 
discoveries; evaluating, recruiting, managing, and 
coordinating legal, technical, financial and other 
professionals to facilitate the creation and 
administration of intellectual property rights, 
inventions, patents, patent applications, trademarks, 
copyrights and trade secrets; evaluating inventions, 
technologies, products, methods, processes, ideas, 
discoveries, intellectual property, patents, patent 
applications, trademarks, copyrights and trade 
secrets for the benefit of others; bringing together, for 
the benefit of others, intellectual property rights, 
inventions, patents, patent applications, trademarks, 
copyrights and trade secrets to facilitate others' 
assessment and licensing of such intellectual 
property assets; promoting the social, political and 
economic importance and value of intellectual 
property rights, inventions, patents, patent 
applications, trademarks, copyrights and trade 
secrets; business consulting services; all included in 
class 35.

ניהול ואדמיניסטרציה עבור אחרים של אמצאות, טכנולוגיות,
מוצרים, שיטות, תהליכים, רעיונות, ותגליות; ניהול

ואדמיניסטרציה עבור אחרים של בקשות לפטנטים, פטנטים,
סימני מסחר, זכויות יוצרים וסודות סחר; שירותי יעוץ, ניהול,
פיקוח ותיאום עבור הפיתוח, רכישה, רישוי ומכירה של זכויות
קניין רוחני, אמצאות, בקשות לפטנטים, פטנטים, סימני מסחר,

זכויות יוצרים וסודות סחר; הערכה, גיוס, ניהול, ותיאום
ממציאים לסיוע ביצירה של אמצאות, טכנולוגיות, מוצרים,
שיטות, תהליכים, רעיונות, ותגליות; הערכה, גיוס, ניהול,
ותיאום מומחים משפטיים, טכניים, פיננסיים ואחרים לסיוע

ביצירה וניהול של זכויות קניין רוחני, אמצאות, פטנטים, בקשות
לפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וסודות סחר; הערכת
אמצאות, טכנולוגיות, מוצרים, שיטות, תהליכים, רעיונות,

תגליות, קניין רוחני, פטנטים, בקשות לפטנטים, סימני מסחר,
זכויות יוצרים וסודות סחר לתועלתם של אחרים; איסוף,

לתועלתם של אחרים, זכויות קניין רוחני, אמצאות, פטנטים,
בקשות לפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וסודות סחר
לסייע לאחרים באומדן ורישוי של נכסי קניין רוחני שכאלה;

קידום חשיבותם וערכם החברתי, פוליטי וכלכלי של זכויות קניין
רוחני, אמצאות, פטנטים, בקשות לפטנטים, סימני מסחר,

זכויות יוצרים וסודות סחר; שירותי יעוץ עסקי; 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 INTELLECTUAL  and 
VENTURES separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INTELLECTUAL ו-VENTURES 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

INTELLECTUAL VENTURES

Application Date 11/03/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198367 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 1029/10/2009



Owners

Name: Penky LLC

Address: 2711 Centerville Road,  , Wilmington, Delaware, 
19808, Suite 400, U.S.A.

Identification No.: 65013

(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

י"א חשון תש"ע - 1129/10/2009



U.S.A. , 13/09/2006 ארה"ב , 13/09/2006

Priority Date דין קדימה

Facilitating investment by others in inventions, 
technologies, products, methods, processes, ideas, 
and discoveries; providing funding for inventions, 
technologies, products, methods, processes, ideas, 
and discoveries of others; providing funding for 
inventors, universities, research institutions, 
governments and commercial and non-profit entities 
to facilitate the creation and development of 
inventions, technologies, products, methods, 
processes, ideas, discoveries, intellectual property, 
patents, patent applications, trademarks, copyrights 
and trade secrets; fundraising for investments in 
inventions, technologies, products, methods, 
processes, ideas, discoveries, intellectual property, 
patents, patent applications, trademarks, copyrights, 
and trade secrets; venture capital funding services; 
investing in inventors, inventions, technologies, 
products, methods, processes, ideas, discoveries, 
intellectual property, patents, patent applications, 
trademarks, copyrights and trade secrets for the 
benefit of others; financial services; all included in 
class 36.

סיוע להשקעה על ידי אחרים באמצאות, טכנולוגיות, מוצרים,
שיטות, תהליכים, רעיונות, ותגליות; אספקת מימון לאמצאות,
טכנולוגיות, מוצרים, שיטות, תהליכים, רעיונות, ותגליות של
אחרים; אספקת מימון לממציאים, אוניברסיטאות, מוסדות

מחקר, ממשלות וישויות מסחריות ושאינן למטרות רווח לסיוע
ביצירה ופיתוח של אמצאות, טכנולוגיות, מוצרים, שיטות,
תהליכים, רעיונות, תגליות, קניין רוחני, פטנטים, בקשות
לפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וסודות סחר; גיוס

תרומות להשקעות באמצאות, טכנולוגיות, מוצרים, שיטות,
תהליכים, רעיונות, תגליות, קניין רוחני, פטנטים, בקשות
לפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וסודות סחר; שירותי
מימון הון סיכון; השקעה בממציאים, אמצאות, טכנולוגיות,
מוצרים, שיטות, תהליכים, רעיונות, תגליות, קניין רוחני,

פטנטים, בקשות לפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וסודות
סחר לתועלתם של אחרים; שירותים פיננסיים; הנכללים כולם

בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INTELLECTUAL ו-VENTURES 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.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

INTELLECTUAL VENTURES

Application Date 11/03/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198369 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 1229/10/2009



Owners

Name: Penky LLC

Address: 2711 Centerville Road,  , Wilmington, Delaware, 
19808, Suite 400, U.S.A.

Identification No.: 65013

(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

י"א חשון תש"ע - 1329/10/2009



U.S.A. , 13/09/2006 ארה"ב , 13/09/2006

Priority Date דין קדימה

Legal services; licensing services for inventors, 
universities, research institutions, governments and 
commercial and non-profit entities in the fields of 
inventions, technologies, products, methods, 
processes, ideas, discoveries, intellectual property, 
patents, patent applications, trademarks, copyrights 
and trade secrets; invention services, namely, 
facilitating and testing inventions, technologies, 
products, methods, processes, ideas, and 
discoveries for others; technical consultation services 
in the fields of inventions, technologies, products, 
methods, processes, ideas, discoveries, intellectual 
property, patents, patent applications, trademarks, 
copyrights and trade secrets; intellectual property 
consultation services for inventors, universities, 
research  institutions, governments and commercial 
and non-profit entities in the fields of inventions, 
technologies, products, methods, processes, ideas, 
discoveries, patents, patent applications, trademarks, 
copyrights and trade secrets; advisory services, 
consulting services, product development consulting 
services, technical consultation and technical 
assistance in the fields of inventions, technologies, 
products, methods, processes, ideas, discoveries, 
intellectual property, patents, patent applications, 
trademarks, copyrights and trade secrets; intellectual 
property licensing services; technical consulting 
services; consulting services; advisory services; all 
included in class 42.

שירותים משפטיים; שירותי רישוי עבור ממציאים,
אוניברסיטאות, מוסדות מחקר, ממשלות וישויות מסחריות
ושאינן למטרות רווח בתחומים של אמצאות, טכנולוגיות,
מוצרים, שיטות, תהליכים, רעיונות, תגליות, קניין רוחני,

פטנטים, בקשות לפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וסודות
סחר; שירותי אמצאה, דהיינו,סיוע ובחינה של אמצאות,

טכנולוגיות, מוצרים, שיטות, תהליכים, רעיונות, ותגליות עבור
אחרים; שירותי יעוץ טכני בתחומי אמצאות, טכנולוגיות,
מוצרים, שיטות, תהליכים, רעיונות, תגליות, קניין רוחני,

פטנטים, בקשות לפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וסודות
סחר; שירותי יעוץ קניין רוחני עבור ממציאים, אוניברסיטאות,
מוסדות מחקר, ממשלות וישויות מסחריות ושאינן למטרות רווח

בתחומי אמצאות, טכנולוגיות, מוצרים, שיטות, תהליכים,
רעיונות, תגליות, פטנטים, בקשות לפטנטים, סימני מסחר,
זכויות יוצרים וסודות סחר; שירותי יועץ, שירותי יעוץ, שירותי
יעוץ פיתוח מוצר, יעוץ טכני וסיוע טכני בתחומי אמצאות,

טכנולוגיות, מוצרים, שיטות, תהליכים, רעיונות, תגליות, קניין
רוחני, פטנטים, בקשות לפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים
וסודות סחר; שירותי רישוי קניין רוחני; שירותי יעוץ טכני;

שירותי יעוץ; שירותי יועץ; 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 words INTELLECTUAL  and 
VENTURES separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INTELLECTUAL ו-VENTURES 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.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

INTELLECTUAL VENTURES

Application Date 11/03/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 198370 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 1429/10/2009



Owners

Name: Penky LLC

Address: 2711 Centerville Road,  , Wilmington, Delaware, 
19808, Suite 400, U.S.A.

Identification No.: 65013

(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

י"א חשון תש"ע - 1529/10/2009



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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PELEG NIL LTD. שם: פלג ניל בע"מ

Address: 8 Hamelacha St., Netanya, P.O.B 8087, Israel כתובת : רחוב המלאכה 8, נתניה, ת.ד.8087, ישראל

Identification No.: 511424210מספר זיהוי: 511424210

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sitten & Polachek, Adv.

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

שם: סיטן, פולצ'ק ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200779 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 1629/10/2009



Cosmetics; not including preparations with SPF 
protection; all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה; לא כולל תכשירים עם מקדם הגנה;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IDEAL SHADE

Application Date 03/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200826 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 1729/10/2009



Charcoal; included in class 4. פחמים; הנכללים בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: RUBEN NAJIMOV שם: ראובן נחימוב

Address: 5/5 Zeidel Street  , Rishon LeZion, 75266, Israel כתובת : רח' זדל 5/5  , ראשון לציון, 75266, ישראל

Identification No.: 78594918מספר זיהוי: 78594918

Application Date 20/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201529 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 1829/10/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ROUTES TRAVEL & TOURS LTD. שם: רוטס טרבל וטורס בע"מ

Address: 26 Dolchin Street  , Jerusalem, 96406, Israel כתובת : רחוב דולצ'ין 26  , ירושלים, 96406, ישראל

Identification No.: 513141374מספר זיהוי: 513141374

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 ISRAEL separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AMAZING ISRAEL

Application Date 03/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202028 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 1929/10/2009



Clothing, namely shirts, T-shirts, tank tops, pants, 
gym pants, sweat pants, sweat suits, jackets, hooded 
jackets, zip-front jackets, shorts, gym shorts, jersey 
shorts, cloth belts; all included in class 25.

ביגוד, בייחוד חולצות, חולצות-טי, גופיות, מכנסיים, מכנסי
התעמלות, מכנסי מיזע, חליפות מיזע, מקטורנים, מקטורנים
עם ברדם, מקטורנים עם חזית רוכסן, מכנסיים קצרים, מכנסי
התעמלות קצרים, מכנסי ג'רסי, חגורות בד; הנכללים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LTM International, Inc.

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

Identification No.: 65988

(Florida 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 04/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202078 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 2029/10/2009



Fragrances for personal use and non-medicated skin 
care preparations; all included in class 3.

ניחוחות לשימוש אישי ותכשירים לטיפוח העור שאינם
תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Thomas C. Ford

Address: 2906 Thousand Oaks drive,  , Austin, Texas, 
U.S.A.

Identification No.: 66043

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 name FORD and the phrase 
BLACK ORCHID separately, but in the combination 
of the mark.

FORD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בשם
ובצירוף BLACK ORCHID בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TOM FORD BLACK ORCHID

Application Date 16/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202300 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 2129/10/2009



Wholesale and retail services in teh electronic and 
electriacl appliancessector; all included  in class 35.

שירותי מסחר קמעונאי/סיטונאי בתחום מכשירי חשמל
ואלקטרוניקה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELECTRA CONSUMER PRODUCTS ISRAEL 
(1951) LTD.

שם: אלקטרה מוצרי צריכה ישראל (1951) בע"מ

Address: 1 Yosef Sapir Street Industrial Zone, Rishon 
LeZion, Israel

כתובת : רחוב יוסף ספיר 1 אזור התעשייה,  ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039975מספר זיהוי: 520039975

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levy, Meidan & Co., Advs.

Address: 4 Kaufman Street  , Tel Aviv, 68012, Israel

שם: לוי, מי-דן ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 52521, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מחסני,
חשמל בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202653 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 2229/10/2009



Ropeways; air vehicles; apparatuses, machines and 
devices for aeronautics; attachments of coach or 
railroads; snowmobiles; aircrafts; aerostatic balloons 
(airships); airships; exercise bicycles; frameworks of 
bicycles; frameworks of cycles; cranks for cycles; 
brakes for vehicles; propeller engines; port-holes; 
hydraulic circuits for vehicles; flying boats; rims of 
wheels of vehicles; military vehicles for transport; 
hubs of wheels of vehicles; parachutes; reaction 
engines for terrestrial vehicles; ejector seats for 
planes; space vehicles; sports cars; brakes for 
vehicles; wheels of vehicles; all included in class 12.

רכבלים; רכבים אוויריים; מכשירים, מכונות והתקנים
לאוירונאוטיקה; צירופים של קרונות נוסעים או מסילות ברזל;
רכבי שלג; מטוסים; כדורים פורחים (ספינות אוויר); ספינות
אוויר; אופני כושר; שלדים של אופניים; שלדים של אופן;
ארכובות לאופן; בלמים לרכבים; מנועי מדחף; חורי יציאה;

מעגלים הידרולים לרכבים; סילונים; מסגרות של גלגלי רכבים;
רכבי תובלה צבאיים; טבורים של גלגלי רכבים; מצנחים; מנועי
תגובה לרכבי שטח; כסאות מפלט למטוסים; רכבי חלל; מכוניות
ספורט; בלמים לרכבים; גלגלי רכבים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Manoir Industries

Address: Paris, France

Identification No.: 66198

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 AEROSPACE separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
AEROSPACE 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

MANOIR AEROSPACE

Application Date 02/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202808 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 2329/10/2009



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

Electric machines and apparatus for industry, 
agriculture, forestry, mining, textile machines, 
building machines, packing machines, parts of the 
aforementioned machines and apparatus, machine 
tools, parts thereof; household machines and 
apparatus; all included in class 7.

מערכת ומכונות חשמליות לתעשייה, חקלאות, יערנות, חציבה,
מכונות טקסטיל, מכונות בנייה, מכונות אריזה, חלק מהמערכת
והמכשירים הנ"ל, כלי מכונה, חלקים מזה, מערכת ומכונות

משק בית; הכל כלול בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK 
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

Address: Frankfurt, Germany

Identification No.: 9768

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 02/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202810 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 2429/10/2009



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

Security transformers, power supply units, IT 
equipment, switching devices, capacitors and filters, 
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking, life-saving and teaching 
apparatus and instruments, electric apparatus and 
instruments included in class 9, office machines, and 
equipment, electronic and electric data processing 
equipments, data processing machines and display 
terminals, measuring, testing and sampling 
apparatus, projection and photo-optical apparatus, 
electronic, control and regulating apparatus, 
electronic control devices, electrically operated 
electronic entertainment apparatus, electric 
amusement apparatus, electrically operated games 
equipment, radio receiver, tape-, CD and data 
recording apparatus, TV Sets, electric power supplies 
and transformers, cameras, telecommunications- and 
telephone equipment, electric measuring equipment, 
voltage testers, parts of the aforementioned goods, 
semiconductor elements, electronic components, 
equipment for equipotential bonding, radio 
interference suppressors, galvanic cells and 
batteries, radiofrequency oscillators, implosion-proof 
picture tubes, condensers, opto-electronic coupling 
elements, apparatus and instruments for electrical 
engineering and weak-current engineering, in 
particular in the field of transmission, conversion, 
storage, regulating and control, including cables and 
wires, switchboards, sockets, plugs and connectors, 
data and data processing programs recorded on data 
carriers, electric apparatus and instruments; all 
included in class 9.

שנאים בטיחותיים, יחידות אספקת כוח, ציוד טכנולוגיית מידע,
התקני מפסקים, קבלים ופילטרים, התקן חשמלי ומכשירים

בסוג 9 מדעיים, ימיים, וכן מכשירי הערכה, צילום,
סינמטוגרפיה, אופטיקה, שקילה, מדידה, איתות, בדיקה, הצלת
חיים ולימוד, מכונות וציוד משרד, ציוד  עיבוד מידע חשמלי
ואלקטרוני, מכונות לעיבוד מידע וטרמינלים להצגה, התקן
למדידה, לבדיקה ודגימה, התקן הקרנה ופוטו-אופטי, התקן
אלקטרוני לשליטה וויסות, התקן שליטה אלקטרוני, מערכת

בידור אלקטרונית מופעלת ע"י חשמל, מערכת בידור חשמלית,
ציוד למשחקים מופעלים באמצעות חשמל, מקלט רדיו, התקן
להקלטת טייפ-, תקליטור ומידע, מערכות טלוויזיה, מוצרי
אספקת כוח חשמלי ושנאים, מצלמות, ציוד טלקומוניקציה
וטלפון, ציוד מדידה חשמלי, בוחני  וולטאג', חלקי מהמוצרים
הנ"ל, חלקי מוליכים למחצה, רכיבים אלקטרונים, ציוד לחיבור
שווה פוטנציאל, מצמצמי הפרעות רדיו, תאים גלווניים ובטריות,
מתנדי תדרי רדיו, שפופרות קרן קתודיות מוגנות מהתפוצצות
פנימה, קונדנסרים, אלמנטים מזווגים אופטו- אלקטרונים,
מערכת ומכשירים להנדסה חשמלית והנדסת זרם חלש ,

במיוחד בתחום התמסורת, המרה, אחסון, שליטה וווסת, כולל
כבלים  וחוטים, לוחות בקרה, שקעים, פלגים ומקשרים, מידע

ותוכנות ועיבוד מידע מוקלטים על מובילי מידע, התקן
ומכשירים חשמליים; הכל כלול בסוג 9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202811 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 2529/10/2009



Owners

Name: VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK 
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

Address: Frankfurt, Germany

Identification No.: 9768

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

י"א חשון תש"ע - 2629/10/2009



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

Luminaires and associated components, lighting-, 
heating-, steam generating-, cooking-, refrigerating-, 
drying-, ventilating and water supply apparatus, parts 
thereof, lights, lamps, spots, infrared and ultraviolet 
radiator, parts thereof, electric humidifiers, hair dryer, 
room air conditioner, electric heated blankets for non-
medical purposes, electric refrigerators, electric 
stoves, electric laundry dryers, electric kettles, parts 
thereof, electric coffee machines, electric dryers, 
electric toasters, electric cookers, electric hot air 
apparatus, electric ovens, microwave ovens, 
electrically-operated household apparatus, included 
in class 11, electrically-operated heating apparatus, 
electrically-operated body care apparatus, washing 
machines, dish washer, vacuum cleaner, electric 
sewing machines and parts thereof, electrically-
operated lighting apparatus, transformers and 
storage devices, fitted signal lights, fitted units for 
electric under floor installations, fitted transformers 
and other fitted electronic parts, fault voltage safety 
switches, fault current safety devices, fault current 
safety switches with excess current release devices, 
connector cables for apparatus, equipment switches, 
equipment safety switches, equipment safety fuses, 
connector plug and socket connections, mains cable 
branch clamps, installation boxes, small distribution 
boards, installation switches, insulators for electric 
fence systems cables and insulated conduits for 
power plants and communications installations, cable 
carrier systems, lamps with in-built ballast, lamp 
holders, automatic cut-out switches, low-voltage 
fuses, regulating and control apparatus for household 
purposes, switch-fuse units, contactors for house 
installations, protective devices for protection level 
enhancement, connectors for electric installations, 
electric plug and socket connections for household 
and industrial purposes, electrical temperature fuses, 
electric connecting material, electric extension cables 
for household purposes, electric meter stations, 
accessories for discharge lamps and fluorescent tube 
installations, electrically-operated disposal devices, 
parts therefore; all included in class 11.

גופי תאורה ורכיבים נלווים, תאורה-,חימום-, יצירת אדים-,
אפיה-, קירור-, ייבוש-, אוורור ומערכת אספקת מים, וחלקים
מהם, תאורה, מנורות, ספוטים, רדיאטור אינפרא אדום

ואולטרה סגול, חלקים מזה, מלחלחים חשמליים, מייבש שיער,
מזגני חדר, שמיכת חימום חשמלית לצרכים לא רפואיים,

מקררים חשמליים, תנורים חשמליים, מייבש כביסה חשמלי,
קומקומים חשמליים, חלקים מהם, מכונות קפה חשמליות,
מייבשים חשמליים, טוסטרים חשמליים, כיריים חשמליים,
מערכת חימום חשמלית,  תנורים חשמליים, תנורי מיקרוגל,
מערכת משק בית מופעלת בצורה חשמלית, כלול בסוג 11,

מערכת חימום מופעלת בצורה חשמלית,  מערכת לטיפוח הגוף
מופעלת בצורה חשמלית, מכונות שטיפה, מדיח כלים, שואב
אבק, מכונות תפירה חשמליות וחלקים מזה, מערכת תאורה
מופעלת בצורה חשמלית,  שנאי  והתקני אחסון, אורות איתות
מותאמים, יחידות מותאמות להתקנה חשמלית מתחת לרצפה,
שנאים מותאמים וחלקים אחרים מותאמים חשמליים, מפסקי
בטיחות נגד וולטאג' לקוי, התקני בטיחות נגד זרם לקוי, מפסקי
בטיחות נגד זרם לקוי עם התקני שחרור זרם יתר, כבלי חיבור
למערכות, מפסקי ציוד, מפסקי בטיחות לציוד, נתיכי בטיחות
לציוד, פלאג מחבר וחיבורי שקעים, ערמות ענפי כבל ראשיים,
קופסאות התקנה, לוחות הפצה קטנות, מפסקי התקנה, מבודד

לכבלי מערכת גדר חשמלית ותעלה מבודדת למפעלי כוח
והתקנות תקשורת, מערכת הובלת כבלים, מנורות עם משנק
מובנה, מחזיק מנורות, מפסקי נתיך אוטומטים, נתיך וולטאג/
נמוך, מערכת שליטה וויסות לצורכי משק בית, יחידות נתח-

מתג, מחברים להתקנות בתים, התקנים שומרים להגברת רמת
ההגנה, מחברים להתקנות חשמליות, פלאג חשמלי וחיבורי
שקעים למטרות של משק בית ותעשייה, נתיכי טמפרטורה
חשמליים, חומרי חיבור חשמליים, כבלי הארכה חשמליים
למטרות משק בית, תחנות מטר חשמליות, עזרים למנורות
פולטות והתקנות צינור פלואורסצנטי, התקני סילוק אשפה
מופעלים בצורה חשמלית, וחלקים לכן; הכל כלול בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 02/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202812 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 2729/10/2009



Owners

Name: VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK 
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

Address: Frankfurt, Germany

Identification No.: 9768

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

י"א חשון תש"ע - 2829/10/2009



Organic food included in class 30. מזון אורגני הנכלל בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shoresh Hateva Ltd. שם: שורש הטבע בע"מ

Address: Bethlehem Haglilith, P.O.B 77, Israel כתובת : בית הלחם הגלילית, ת.ד.77, ישראל

Identification No.: 512622226מספר זיהוי: 512622226

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Miron, Bension & Prywes, Advs.

Address: 33 Montefiore Street  , Tel Aviv, 65201, Israel

שם: מירון, בן ציון ופריבס, עו"ד

כתובת : רחוב מונטיפיורי 33  , תל אביב, 65201, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204468 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 2929/10/2009



Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; all for domestic use; 
all included in class 11.

התקנים לתאורה, חימום, מחולל אדים, בישול, קירור, ייבוש,
אוורור, אספקת מים ולמטרות חיטוי; כולם לשימוש ביתי; הכל

כלול בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hama GmbH & Co. KG

Address: Monheim, Germany

Identification No.: 66821

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 25/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205071 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 3029/10/2009



Entertainment services given by electronic 
apparatus.

שרותי בידור הנתנים באמצעות מכשירים אלקטרוניים.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: M.E.L. Mobile Entertainment Ltd. שם: אמ.אי.אל מובייל אנטרטיינמנט בע"מ

Address: כתובת : רחוב הורדים 7  , גני יהודה, ישראל

Identification No.: 514007624מספר זיהוי: 514007624

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

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

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206113 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 3129/10/2009



Entertainment services given by electronic 
apparatus.

שרותי בידור הנתנים באמצעות מכשירים אלקטרוניים.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: M.E.L. Mobile Entertainment Ltd. שם: אמ.אי.אל מובייל אנטרטיינמנט בע"מ

Address: 7 Havradim St., Ganey Yehuda, Israel כתובת : רחוב הורדים 7  , גני יהודה, ישראל

Identification No.: 514007624מספר זיהוי: 514007624

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

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

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן פרט ל- VIDIBOX בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206114 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 3229/10/2009



Assembly, installation, maintenance and repair in 
connection with sealing, damping and insulation 
services for structural installations, and with cable 
bushings, in particular for fire protection purposes; 
installation, maintenance and repair of signage for 
parking facilities and buildings installation, 
maintenance and repair of equipment used in parking 
garage facilities; parking block removal and 
installation, installation of traffic safety signs; 
installation, maintenance and repair of equipment 
and signage for shelters; all included in class 37.

הרכבה, התקנה, תחזוקה ותיקון בקשר לשירותי סתימה,
איטום ובידוד עבור בניית מבנים,  ועם תותבות כבל, בייחוד

למטרות הגנה מפני אש; התקנה, תחזוקה ותיקון שלטים עבור
מגרשי חניה ובניינים; התקנה, תחזוקה ותיקון של ציוד המשמש
במתקני חניוני חנייה; הסרה והתקנה של מחסום חניה, התקנה
של שלטים לבטיחות התנועה;  התקנה, תחזוקה ותיקון של

ציוד ושלטים עבור מקלטים; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: A.A. Afek Investments and Maintenance Ltd. שם: א.א. אפק השקעות ואחזקות בע"מ

Address: Even Yehuda, P.O.B 23, 40500, Israel כתובת : אבן יהודה, ת.ד.23, 40500, ישראל

Identification No.: 511520355מספר זיהוי: 511520355

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 slogan כאן לעזור לא רק למכור, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא כאן לעזור
לא רק למכור, 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 27/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207066 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 3329/10/2009



Planning services in connection with sealing, 
damping and insulation services for structural 
installations; all included in class 42.

תכנון שירותים בקשר לשירותי סתימה, איטום ובידוד למבני
בניינים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: A.A. Afek Investments and Maintenance Ltd. שם: א.א. אפק השקעות ואחזקות בע"מ

Address: Even Yehuda, P.O.B 23, 40500, Israel כתובת : אבן יהודה, ת.ד.23, 40500, ישראל

Identification No.: 511520355מספר זיהוי: 511520355

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 slogan כאן לעזור לא רק למכור, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא כאן לעזור
לא רק למכור, 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 27/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207067 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 3429/10/2009



Hygienic and beauty care for human beings; beauty 
treatment; facial beauty treatment services; services 
for the care of the skin; consultation services relating 
to skin care and the use of skin care products; 
consultation services relating to beauty care; 
advisory services relating to beauty treatment; skin 
analysis services and  consultations rendered in 
connection therewith, in Class 44.

טיפוח היגייני וטיפוח יופי לבני אדם; טיפולי יופי; שירותי טיפולי
יופי לפנים; שירותים לטיפוח העור; שירותי ייעוץ בהקשר
לטיפוח העור והשימוש בתכשירי טיפוח עור; שירותי ייעוץ

בהקשר לטיפוח יופי; שירותי ייעוץ בהקשר לטיפולי יופי; שירותי
אנליזת העור וייעוצים הניתנים בהקשר לשירות זה, בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INTERNATIONAL DERMAL INSTITUTE, INC.

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

Identification No.: 48603

(California 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 FACE separately, but in 
the combination of the mark.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FACE MAPPING

Application Date 31/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207149 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 3529/10/2009



Prerecorded video tapes, audio tapes, laser discs, 
video discs, and compact discs featuring an 
animated comedy series; CD-ROMs and floppy discs 
featuring games and educational software for 
children based on an animated comedy series; and 
computer game software based on an animated 
comedy series; all included in class 9.

קלטות וידאו מוקלטות מראש, קלטות שמע, תקליטורי לייזר,
תקליטורי וידאו ותקליטורים המציגים סדרות אנימציה קומיות,
תקליטורים ותקליטונים גמישים המציגים משחקים ותוכנה

חינוכית לילדים המבוססים על סדרות אנימציה קומיות; ותוכנת
משחק למחשב המבוססת על סדרות אנימציה קומיות; כולם

כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCHOLASTIC INC.

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

Identification No.: 37218

(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 words WORD, GIRL separately, 
but in the combination of the mark.

,WORD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
GIRL 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

WORD GIRL

Application Date 09/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207357 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 3629/10/2009



Entertainment services, namely, an animated 
comedy series provided by means of a global 
computer network, broadcast, cable and satellite 
television, and audio and visual media; all included in 
class 41.

שירותי בידור, שהם, סדרות אנימציה קומיות מסופקות
באמצעות רשת מחשב עולמית, שידורי רדיו, כבלים וטלוויזיה
לווינית, ומדיה שמיעתית וחזותית; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCHOLASTIC INC.

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

Identification No.: 37218

(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 words WORD, GIRL separately, 
but in the combination of the mark.

,WORD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
GIRL 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

WORD GIRL

Application Date 09/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207359 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 3729/10/2009



Advertisements and advertising consulting services, 
namely providing of consulting services regarding the 
use of search engine marketing software in the field 
of advertisement, advertising by means of search 
engine marketing sfotware; all included in class 35.

שירותי פרסום ושירותי ייעוץ בקשר לפרסום, דהיינו, מתן
שירותי פרסום באמצעות תוכנה למיקסום מנועי חיפוש בתחום
הפרסום, פרסום באמצעות שימוש בתוכנה למקסום מנועי

חיפוש; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kenshoo LTD שם: קנשו בע"מ

Address: 6 Habarzel Street, Building B Kiryat Atidim, Tel 
Aviv, 61580, Israel

כתובת : הברזל 6, בניין ב קריית עתידים, תל אביב, 61580,
ישראל

Identification No.: 65166מספר זיהוי: 65166

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 SEARCH separately, but in 
the combination of the mark.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KENSHOO SEARCH

Application Date 10/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207448 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 3829/10/2009



cocoa and cocoa powder, in particular instant 
powder, drinks in powder form containing cocoa; 
cocoa and chocolate drinks; coffee; tee; all included 
in class 30.

קקאו ואבקת קקאו, במיוחד אבקת אינסטנט, משקאות בצורת
אבקה המכילים קקאו; משקאות קקאו ושוקולד; קפה; תה;

הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

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. 207545 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 3929/10/2009



Cocoa butter; milk drinks with a pre-dominant milk 
ratio, in particular flavoured and caffeinated mixed 
milk drinks; 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; all included in class 
29.

חמאת קקאו; משקאות חלב עם יחס גבוה של חלב, במיוחד
משקאות חלב מעורבבים עם טעמים וקפאין; 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; 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

ACTICOA

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207548 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 4029/10/2009



Raw chocolate for use in industry or households; 
compound chocolate coating; compound chocolate 
coating for use in the manufacture of candies; 
chocolate coating and topping, industrial chocolate; 
chocolate syrup; chocolate based candy for retail 
sale and use in food manufacturing; liquid and solid 
chocolate intended for sale to the chocolate industry 
and not for direct human consumption; cocoa and 
cocoa powder, in particular instant powder, drinks in 
powder form containing cocoa; cocoa and chocolate 
drinks; chocolate and chocolate goods, in particular 
chocolate bars and chocolate tablets, including 
chocolate bars and tablets with a fruit filling or 
containing fructose; chocolate mixtures and 
chocolate icing; fondants; waffles with a chocolate 
coating, in particular waffle biscuits and waffle 
pralines; chocolate coated dragees; chocolate 
desserts; dessert sauces, in particular chocolate 
flavoured dessert sauces; bread, pastry and 
confectionery; pralines; chocolate, nut and nougat 
creams being spreads; coffee; tea; flavouring agents 
(vegetable), except for essential oils and seasonings 
for foodstuffs, especially seasoning mixes and 
flavouring agents for beverages; dietary supplements 
and food additives, based on carbohydrates, fibres, 
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 30; marzipan and hazelnut baking 
pastes; all included in class 30.

שוקולד גולמי לשימוש תעשייתי  או לשימוש משקי בית;  ציפוי
שוקולד מורכב; ציפוי שוקולד מורכב לשימוש בייצור של
ממתקים; ציפוי שוקולד ומעטה, שוקולד תעשייתי; סירופ

שוקולד; ממתקים על בסיס שוקולד למכירה קמעונאית ולשימוש
בייצור מזון; שוקולד נוזלי ומוצק המיועד למכירה לתעשיית
השוקולד ולא לצריכה אנושית ישירה; קקאו ואבקת קקאו,
במיוחד אבקת אינסטנט, משקאות בצורת אבקה המכילים
קקאו; משקאות קקאו ושוקולד; שוקולד וסחורות שוקולד,

במיוחד חטיפי שוקולד וטבלאות שוקולד, כולל חטיפי שוקולד
וטבלאות עם מילוי פירות או המכילים פרוקטוז; תערובות
שוקולד וזיגוג שוקולד; פונדנטים; וופלים עם ציפוי שוקולד,
במיוחד עוגיות וופלים ופרליני וופלים; דרז'ה בציפוי שוקולד;
קינוחי שוקולד; רטבים לקינוח, במיוחד רטבים לקינוח בטעם
שוקולד; לחם, מאפים ודברי מתיקה; פרלינים; שוקולד, קרמים
של אגוזים ונוגט כממרחים; קפה; תה; גורמי טעם (ירק), פרט
לשמנים אתריים ונותני טעם לדברי מזון, במיוחד תערובות

תיבול וגורמי טעם למשקאות; תוספים דיאטטיים ותוספי מזון,
המבוססים על פחמימות, סיבים, עם תוספת ויטמינים,
מינראלים, יסודות קורט, או בנפרד  או בשילוב, כולם גם
משמשים כמגבירי טעם, כפי שנכללים בסוג 30; ממרחים
לאפיה ממרציפן ומאגוז לוז; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

ACTICOA

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207549 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 4129/10/2009



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

י"א חשון תש"ע - 4229/10/2009



Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of 
bars, blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and 
castings; all included in class 6.

מתכות שכיחות וסגסוגותיהן, בעיקר כלי פלדה עם ובלי סגסוגת
וכן פלדת אל חלד בתצורה של מוטות, לבנים, צלחות, טבעות,

פסים, צינורות ויציקות; הכל כלול בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Uddeholm Tooling Aktiebolag

Address: Hagfors, Sweden

Identification No.: 65633

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

The mark does not have any meaning in trade.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CALDIE

Application Date 23/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207731 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 4329/10/2009



Mattresses and box springs; all included in class 20. מזרנים ותיבת קפיצים; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spring Air IP Holding, LLC

Address: Nicholas Blvd.  , Elk Grove Village, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 67590

(Illinois 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 SPRING and AIR 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים SPRING ו
-AIR 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

SPRING AIR

Application Date 30/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207895 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 4429/10/2009



Mattresses and box springs; all included in class 20. מזרנים ותיבת קפיצים; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spring Air IP Holding, LLC

Address: Nicholas Blvd.  , Elk Grove Village, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 67590

(Illinois 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

FOUR SEASONS

Application Date 30/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207896 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 4529/10/2009



Mattresses and box springs; all included in class 20. מזרנים ותיבת קפיצים; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spring Air IP Holding, LLC

Address: Nicholas Blvd.  , Elk Grove Village, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 67590

(Illinois 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 SPRING and AIR 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים SPRING ו
-AIR 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 30/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207897 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 4629/10/2009



All goods included in class 24 including bedspreds, 
sheets and pillows.

כל הטובין הכלולים בסוג 24 לרבות כיסוי מיטה, מצעים וכריות.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207978 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 4729/10/2009



All goods included in class 24 including bedspreds, 
sheets and pillows.

כל הטובין הכלולים בסוג 24 לרבות כיסוי מיטה, מצעים וכריות.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207979 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 4829/10/2009



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

Priority Date דין קדימה

Phohotographic, cinematographic, optical, apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction 
of sound, images or data; magnetic data carriers, 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; calculating machines, data 
processing equipment and computers; recorded and 
unrecorded data carriers (as far as included in class 
9); computer programs (saved); electronically 
recorded data (downloadable); electronic publications 
(downloadable); all included in class 9.

התקנים ומכשירים לצילום, לקולנוע, אופטיים; התקנים
ומכשירים להזרמה, מיתוג, המרה, צבירה, ויסות או שליטה

של חשמל; התקנים להקלטה, העברה, עיבוד ושחזור של קול,
תמונות או נתונים; נשאי נתונים מגנטיים, מכונות מכירה

אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע;
מכונות חישוב, ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים; נשאי נתונים
מוקלטים ושאינם מוקלטים (ככל שנכללים  בסוג 9); תוכנות
מחשב (שמורות); נתונים מוקלטים אלקטרונית (להורדה);
פרסומים אלקטרוניים (להורדה); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208021 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 4929/10/2009



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

Priority Date דין קדימה

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

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

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

מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים
על ידי מטבע; מכונות חישוב, ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים;
נשאי נתונים מוקלטים ושאינם מוקלטים (ככל שנכללים  בסוג
9); תוכנות מחשב (שמורות); נתונים מוקלטים אלקטרונית
(להורדה); פרסומים אלקטרוניים (להורדה), דברי דפוס,

תמונות, צרכי משרד (למעט רהיטים), חומרי הדרכה והוראה
(למעט התקנים); אחסון נתונים אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208023 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 5029/10/2009



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 חשון תש"ע - 5129/10/2009



Orthopedic footwear, orthopedic ladies' shoes and 
men's shoes; all included in class 25.

הנעלה אורטופדית, נעלי נשים ונעלי גברים אורטופדיים;
הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kross shoes Ltd. שם: נעלי קרוס בע''מ

Address: Yesod Hamaala 18  , Tel Aviv, Israel כתובת : יסוד המעלה 18  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513172676מספר זיהוי: 513172676

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jacob and Hana Calderon, Adv.

Address: Crystal Building, 8th Floor 12 Hachilazon St., 
Ramat Gan, 52522, Israel

שם: יעקב וחנה קלדרון, עו"ד

כתובת : בית הקריסטל, קומה 8 רח' החילזון 12, רמת גן,
52522, ישראל

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

,LADY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ORTHOPED בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208238 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 5229/10/2009



Development of publishing systems; software 
development; all included in class 42.

פיתוח מערכות הוצאה לאור; פיתוח תוכנות; הנכללים כולם
בסוג 42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HA'ARETZ DAILY NEWSPARER LTD. שם: הוצאת עתון הארץ בע"מ

Address: 21 Zalman Shoken Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' זלמן שוקן 21  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 510015449מספר זיהוי: 510015449

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

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

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208316 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 5329/10/2009



Development of publishing systems; software 
development; all included in class 42.

פיתוח מערכות הוצאה לאור; פיתוח תוכנות; הנכללים כולם
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HA'ARETZ DAILY NEWSPARER LTD. שם: הוצאת עתון הארץ בע"מ

Address: 21 Zalman Shoken Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רח' זלמן שוקן 21  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 510015449מספר זיהוי: 510015449

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

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

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208319 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 5429/10/2009



Development of publishing systems; software 
development; all included in class 42.

פיתוח מערכות הוצאה לאור; פיתוח תוכנות; הנכללים כולם
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Business Net On Line Information Ltd. שם: ביזנס נט מידע מקוון בע"מ

Address: 21 Zalman Shoken Street`  , Tel Aviv, 61350, 
Israel

כתובת : רחוב זחנו שוקן 21  , תל אביב, 61350, ישראל

Identification No.: 512854951מספר זיהוי: 512854951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

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

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

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

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208322 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 5529/10/2009



Advertising; commerce and sales in advertising 
spaces and in the media; all included in class 35.

פרסומת; מסחר ומכירות בשטחי פרסום ומדיה; הנכללים כולם
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Business Net On Line Information Ltd. שם: ביזנס נט מידע מקוון בע"מ

Address: 21 Zalman Shoken Street`  , Tel Aviv, 61350, 
Israel

כתובת : רחוב זחנו שוקן 21  , תל אביב, 61350, ישראל

Identification No.: 512854951מספר זיהוי: 512854951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

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

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word MAGAZINE and the phrase
but in the combination of the ,מגזין העסקים של ישראל
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
MAGAZINE ובצירוף מגזין העסקים של ישראל, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208323 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 5629/10/2009



Communication; inlcuded in class 38. תקשורת; הנכללת בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Business Net On Line Information Ltd. שם: ביזנס נט מידע מקוון בע"מ

Address: 21 Zalman Shoken Street`  , Tel Aviv, 61350, 
Israel

כתובת : רחוב זחנו שוקן 21  , תל אביב, 61350, ישראל

Identification No.: 512854951מספר זיהוי: 512854951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

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

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word MAGAZINE and the phrase
but in the combination of the ,מגזין העסקים של ישראל
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
MAGAZINE ובצירוף מגזין העסקים של ישראל, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208324 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 5729/10/2009



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

EMSURE

Application Date 17/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208429 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 5829/10/2009



Food supplements and beverages and various 
natural supplements, that are made of natural 
substances and elements, flowers and 
pharmaceutical herbs that include homeopathic 
substances; all included in class 5.

תוספי מזון ומשקאות ותוספים שונים על בסיס  טבעי, המופקים
מחומרים ומאלמנטים טבעים, פרחים וצמחי מרפא רוקחיים
הכוללים הרכבים הומאופתיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ilan Azuri שם: אילן עזורי

Address: 56 Levi Eshkkol Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב לוי אשכול 56  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 24163594מספר זיהוי: 24163594

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gootfried, Wasercug & Co., Advs.

Address: 68 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, 64952, Israel

שם: גוטפריד, וסרצוג ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אבן גבירול 68  , תל אביב, 64952, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Natural Vibrations

נטורל וויבריישנס

Application Date 07/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208458 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 5929/10/2009



Canada , 22/08/2007 קנדה , 22/08/2007

Priority Date דין קדימה

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

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות) בטעם מנגו; הכל כלול
בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ)

Address: Stockholm, Sweden

Identification No.: 67751

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 words MANGO, COUNTRY OF 
SWEDEN separately, but in the combination of the 
mark.

,MANGO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
COUNTRY OF SWEDEN בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208492 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 6029/10/2009



Italy , 03/09/2007 איטליה , 03/09/2007

Priority Date דין קדימה

Textile and textile goods, including labels, shower 
curtains, covers, bedclothes, pillowcases, towels; all 
included in class 24.

אריגים וטובין מאריגים, לרבות, תגיות, וילונות מקלחת, כיסויים,
כלי מיטה, ציפיות, מגבות; הכל כלול בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

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. 208804 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 6129/10/2009



Water dispensers included in class 11. מסנני מים הנכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TANA INDUSTRIES (1991) LTD. שם: תנה תעשיות (1991) בע"מ

Address: Or Yehuda, Israel כתובת : אור יהודה, 60376, ישראל

Identification No.: 67844מספר זיהוי: 67844

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

4תמי 

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208890 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 6229/10/2009



Instruction and teaching services of self defendind 
method.Included in class 41.

שירותי הדרכה ולימוד של שיטה להגנה עצמית.הכלולים בסוג
41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sapir Tal שם: ספיר טל

Address: כתובת : רחוב הבנים 22  , כפר סירקין, ישראל

Identification No.: 22185037מספר זיהוי: 22185037

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E. Shiloh & Co.

Address: 35 Hamaginim Ave., Haifa, P.O.B 33691, 
31336, Israel

שם: א. שילה ושות', עו"ד

כתובת : שדרות המגינים 35, חיפה, ת.ד.33691, 31336,
ישראל

Application Date 25/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209042 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 6329/10/2009



Driving chains; elevator chains; conveyor chains; 
gears for those chains; slide guides for chains; 
conveyors; modular conveyor belts for transporting  
products; guides for chains and conveyors; all 
included in class 7.

שרשראות הנעה; שרשראות מעליות; שרשראות מסועים;
תמסורות עבור שרשראות כאמור; מובילי החלקה עבור

שרשראות; חגורות מסועים מודולריים עבור הובלת מוצרים;
מובילים עבור שרשראות ומסועים; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: REGINA CATENE CALIBRATE S.P.A.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 67909

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 CHAIN separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209196 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 6429/10/2009



Chains for cycles, motorcycles and vehicles for land, 
air and water; gears for those chains, including 
freewheels for those chains; all included in class 12.

שרשראות עבור אופניים, אופנועים וכלי רכב עבור יבשה, אוויר
או מים; תמסורות עבור שרשראות כאמור, הכוללות גלגלים
חופשים עבור שרשראות כאמור; כולם כלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: REGINA CATENE CALIBRATE S.P.A.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 67909

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 CHAIN separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209197 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 6529/10/2009



Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; automatic watering 
installations; parts and components for the aforesaid 
goods; all included in class 11.

התקנים עבור תאורה, חימום, הפקת אדים, בישול, קירור,
יבוש, אוורור, אספקת מים ומטרות סניטאריות; מתקני מים
אוטומטיים; חלקים ורכיבים עבור הטובין הנזכרים לעיל;

הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

Address: Sandviken, Sweden

Identification No.: 61791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

SANDVIK

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209201 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 6629/10/2009



Transfer and transmission of database information 
via telecommunications networks; providing 
information access to telecommunication networks 
via portal website, information services relating to 
access to computer networks and to the internet; all 
included in class 38.

העברה ושידור של מידע בסיס נתונים באמצעות רשתות
טלקומיוניקציות; הענקת גישת מידע לרשתות טלקומוניקציה
באמצעות אתר פורטל; שירותי מידע המתייחסים לגישה
לרשתות מחשב ולאינטרנט; כולם כלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

Address: Sandviken, Sweden

Identification No.: 61791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

SANDVIK

Application Date 26/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209204 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 6729/10/2009



Travel and tours organization, included in class 39. ארגון נסיעות וטיולים, הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Go Eco Ltd. שם: גואקו בע"מ

Address: 13 Rozanis St., Tel Aviv, 69018, Israel כתובת : רחוב רוזאניס 13  , תל אביב, 69018, ישראל

Identification No.: 513816082מספר זיהוי: 513816082

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

ECO-ו GO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
בנפרד ובדמות הגלובוס, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209222 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 6829/10/2009



Computer programs and software for operating 
automated machines in mines operated by a person 
located outside the mine and above the ground; 
computers; computer peripheral equipment; vehicle 
drive training simulators for steering and control of 
drilling vehicles; electronic apparatus for the remote 
control of industrial operations; electric installations 
for the remote control of industrial operations; cyclic 
motions, namely, circuit breakers; automatic watering 
installations, namely, automatic fire protection 
sprinklers; registered computer programs, registered 
operating programs; registered computer software; 
simulators for steering and control of vehicles and 
crafts; remote control apparatus; electric installations 
for remote control apparatus of industrial functions, 
cyclic motions, telerupters; parts and components for 
the aforesaid goods; all included in class 9.

תוכניות ותוכנות מחשב עבור הפעלת מכונות אוטומטיות
במכרות המופעלות של ידי אדם הממוקם מחוץ למכרה ומעל
לפני הקרקע; מחשבים; ציוד מחשב היקפי; התקני סימולציה
לאימון והדרכה מונעי כלי רכב עבור היגוי ובקרה של כלי רכב
המשמשים בקידוח; התקנים אלקטרוניים עבור הבקרה מרחוק
של פעילויות תעשייתיות; מתקנים חשמליים עבור הבקרה

מרחוק של פעילויות תעשייתיות; התקני תנועה מחזורית, דהיינו
מפסקי מעגל, מתקני מים אטומטיים, דהיינו ספרינקלרים

להגנה מפני אש אוטומטיים; תוכניות מחשב רשומות; תוכניות
הפעלה רשומות; תוכנות מחשב רשומות; התקני סימולציה

עבור ההיגוי ובקרה של כלי רכב, אוניות ומטוסים; התקני בקרה
מרחוק; מתקנים חשמליים לבקרה מרחוק של התקני פעילויות
תעשייתיות, התקני תנועה, טלראפטרים; חלקים ורכיבים עבור

הטובין הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

Address: Sandviken, Sweden

Identification No.: 61791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

SANDVIK

Application Date 28/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209237 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 6929/10/2009



United Kingdom , 02/10/2007 ממלכה מאוחדת , 02/10/2007

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: 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BARREL BLEND

Application Date 05/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209241 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 7029/10/2009



Switzerland , 03/09/2007 שוויץ , 03/09/2007

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 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

L & M NET

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209270 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 7129/10/2009



U.S.A. , 27/02/2008 ארה"ב , 27/02/2008

Priority Date דין קדימה

On-line publications, namely downloadable electronic 
magazines in the fields of electronics, computers, 
office systems management, microprocessor, 
microcontroller based systems for firmware, 
hardware and software design professionals, 
including integration of hardware, software and 
firmware, practical designs and how-to-technical 
features, product updates, engineering and high 
technologies and free demonstrations, providing 
computer hardware and software evaluation services 
that may be downloaded from a global computer 
network or via CD-ROM or DVD; all included in Class 
9.

פרסומים מקוונים, דהיינו כתבי עת אלקטרוניים שניתנים
להורדה בתחומי האלקטרוניקה, מחשבים, ניהול מערכות

משרד, מיקרו-מעבד, מערכות מבוססות על מיקרו-בקר עבור
אנשי מקצוע בעיצוב קושחה, חומרה ותוכנות מחשב, כולל
שילוב חומרה, תוכנות מחשב וקושחה, עיצובים מעשיים
ומאמרים טכניים על איך לבצע, שדרוגי מוצרים, הנדסה

וטכנולוגיות גבוהות והדגמות בחינם, אספקת שירותי הערכה
של חומרה ותוכנות מחשב שניתנות להורדה מרשת מחשבים
עולמית או באמצעות CD ROM או DVD; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CMP Media LLC

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

Identification No.: 51716

(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 goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TECHINSIGHTS

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209307 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 7229/10/2009



U.S.A. , 27/02/2008 ארה"ב , 27/02/2008

Priority Date דין קדימה

Printed publications, namely, newsletters and 
magazines in the fields of electronics, engineering, 
computers, high technology, office systems 
management, microprocessor and microcontroller-
based systems, firmware, hardware and software 
integrating systems design and design 
methodologies, information technology and 
engineering design; all included in Class 16.

פרסומים מודפסים, דהיינו איגרות מידע וכתבי עת בתחומי
האלקטרוניקה, הנדסה, מחשבים, טכנולוגיה גבוהה, ניהול
מערכות משרד, מערכות מבוססות על מיקרו-מעבד ומיקרו-

בקר, עיבוד מערכות לשילוב חומרה ותוכנות מחשב
ומתודולוגיות עיצוב, טכנולוגית מידע ועיצוב הנדסי; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CMP Media LLC

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

Identification No.: 51716

(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

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

TECHINSIGHTS

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209308 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 7329/10/2009



Cosmetics, Eau de Parfums, essential oils, talcum 
powder, skin moisturizers, roll-on deodorant, anti-
perspirant; all included in class 3.

קוסמטיקה, בשמים, תמציות שמנים, אבקת טלק, קרמי לחות
לעור, דאודורנט רול-און, אנטי פרספירנט; הנכללים כולם בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Avon Products, Inc.

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

Identification No.: 2159

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209330 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 7429/10/2009



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 נסיעה;
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים רתמות ואוכפים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CAR SHOE S.A.

Address: 23, RUE ALDRINGEN  , 1118, Luxembourg

Identification No.: 67951

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 SHOE separately, but in 
the combination of the mark.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209346 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 7529/10/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CAR SHOE S.A.

Address: 23, RUE ALDRINGEN  , 1118, Luxembourg

Identification No.: 67951

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 SHOE separately, but in 
the combination of the mark.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209347 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 7629/10/2009



Advertising and retailing services in clothing, 
footwear, cosmetic, perfumery, costume jewellery, 
optical and leather fields, demonstrations of goods, 
distribution of samples, direct mail advertising, 
organization of exhibition for commercial and 
advertising purposes, organization of trade fairs for 
commercial and advertising purposes, organization of 
exhibition of clothing, footwear, cosmetic, perfumery, 
costume jewellery, optical and leather goods, for 
advertising or sales purposes, sales promotions; 
shop signs; all included in class 35.

שירותי פרסום וקמעונות עבור דברי הלבשה, הנעלה,
קוסמטיקה, פרפומריה, תכשיטים, תחומי האופטיקה והעור,
הדגמת הטובין, הפצת דוגמאות, פרסום ישיר בדואר, ארגון
תצוגות למטרות מסחר ופרסום,  ארגון ירידי מסחר למטרות

מסחר ופרסום, ארגון תצוגות של דברי לבוש, הנעלה,
קוסמטיקה, פרפומריה, תכשיטים, טובין של דברי אופטיקה
ועור, למטרות פרסום או מכירה, קידום מכירות; שלטי חנויות;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CAR SHOE S.A.

Address: 23, RUE ALDRINGEN  , 1118, Luxembourg

Identification No.: 67951

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 SHOE separately, but in 
the combination of the mark.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209348 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 7729/10/2009



Preparations for making non-alcoholic beverages, all 
included in class 32

תכשירים להכנת משקאות לא- אלכוהוליים, הכל כלול בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Herbalife International, Inc.

Address: Los Angeles, CA, U.S.A.

Identification No.: 67952

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 PRO separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

H3O PRO

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209350 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 7829/10/2009



Hair care preparations; included in Class 3. תכשירי טיפוח שיער; הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pro-Line International, Inc.

Address: 2525 Armitage Avenue  , Melrose Park, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 67954

(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 words SOFT and BEAUTIFUL 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SOFT & BEAUTIFUL 
BOTANTICALS

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209372 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 7929/10/2009



Balances; temperature indicators; moisture 
measuring meters; viscosimeters; scales; counting 
scales; load cell; hygrometers; gravimeters; material 
testing machines and instruments; shock testing 
machines; base plates (for surveying purposes); 
weight indicators; measuring or testing machines and 
instruments; FFT analyzers; voltmeters; electric or 
magnetic meters and testers; ultrasonic flaw 
detectors; computers; computer programs; electron 
beams; digital-to-analog converters, echo sounders, 
ultrasonic sensors; electron microscopes; integrated 
circuits; electronic simulators; ultrasonic thickness 
gage; simulation and control machines; 
measurement data analyzer; test data analyzer; 
moisture analyzer; combustion analyzer; biological 
data analyzer; weighing apparatus and instruments; 
gas analyzers; food analyzers; all included in class 9.

מאזניים; מחוני טמפרטורה; מדי מדידת לחות; מדי-צמיגות;
משקלים; משקלי ספירה; מתמר ; מדי לחות; מד-כובד; מכונות
וכלים לבדיקת חומרים; מכונות לבדיקת התחשמלות; לוחיות
בסיס (למטרות סקירה); מחווני משקל; מכונות וכלים למדידה
או בדיקה; מנתחי FFT; מדי וולט; מדים ובוחנים חשמלים או
מגנטים; גלאי פגם על-קוליים; מחשבים; תוכנות מחשב;

אלומות אלקטרונים; ממירים מאותות דיגיטליים לאנלוגיים; מדי-
עומק הדי; חיישנים על-קוליים; מיקרוסקופים אלקטרוניים;

מעגלים משולבים; סימולטורים אלקטרוניים; מונה עובי על-קולי;
מכונות הדמיה ופיקוח; מנתח נתוני מדידה; מנתח נתוני בדיקה;
מנתח לחות; מנתח בעירה; מנתח נתונים ביולוגיים; מכשירים
והתקנים לשקילה; מנתחי גז; מנתחי מזון; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: A&D Company, Limited

Address: 23-14, Higashi Ikebukuro  , Tokyo, 1700013, 
Japan

Identification No.: 67967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

A&D

Application Date 10/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209430 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 8029/10/2009



Sphygmomanometers; nebulizers; clinical 
thermometers; blood testing apparatus, 
electrocardiographs, ultrasonic therapy machines 
and apparatus; low frequency electric therapy 
apparatus; dialyzers; examining table (for hospital 
use); stretchers (for patient transport); body-fat 
monitors; therapeutic inhalers; all included in class 
10.

מדי לחץ-דם; מערפלים; מדי חום קליניים; התקנים לבדיקת
דם; אלקטרוקרדיוגרפים; מכונות והתקנים לטיפול על-קולי;
התקנים לטיפול חשמלי בתדר נמוך; מכשירי דיאליזה; שולחן
לבדיקה (לשימוש בתי חולים); אלונקות (להעברת מטופל);
מוניטורים לשומן גוף; משאפים טיפוליים; הנכללים כולם בסוג

.10

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: A&D Company, Limited

Address: 23-14, Higashi Ikebukuro  , Tokyo, 1700013, 
Japan

Identification No.: 67967

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

A&D

Application Date 10/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209431 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 8129/10/2009



Computer software; computer firmware; computer 
operating systems software and networking software; 
computer memories; computer software supplied via 
the Internet; computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to 
enable connection to databases and the Internet; 
downloadable electronic publications and software 
provided on-line from databases and the Internet; 
computer software for use with the Internet and for 
electronic commerce; computer software to enable 
searching of data; graphics software; encryption 
software; computers; computer hardware and 
peripherals; parts, fittings and components for 
electrical and electronic apparatus and instruments; 
magnetic tapes; magnetic discs; apparatus and 
instruments for the processing, recordal and storage 
of data; recording media bearing computer programs 
and software; discs; covers and containers for discs; 
servers; smartcards; non-downloadable software; all 
included in class 9.

תוכנות מחשב; קושחות מחשב; תוכנות הפעלת מערכות
מחשב ותוכנות רשות; התקני זיכרון מחשב; תוכנות מחשב
המוענקות באמצעות האינטרנט; תוכנות מחשב והתקני

טלקומוניקציות (הכוללים מודמים) המאפשרים חיבור למאגרי
נתונים ולאינטרנט; פרסומים ותוכנות מחשב אלקטרוניים
הניתנים להורדה המוענקים בזמן אמיתי ממאגרי מידע

ומהאינטרנט; תוכנות מחשב לשימוש עם האינטרנט ועבור
מסחר אלקטרוני; תוכנות מחשב המאפשרות חיפוש של נתונים;
תכונות מחשב לשימושים גראפיים; תוכנות מחשב מקודדות;
מחשבים; חומרות מחשב וציוד היקפי עבור מחשב; חלקים,

מתאמים ורכיבים עבור התקנים ומכשירים חשמליים
ואלקטרוניים; סרטים מגנטיים; דיסקים מגנטיים; התקנים

ומכשירים עבור העיבוד, ההקלטה והאחסון של נתונים; מצעי
הקלטה נושאי תוכניות ותוכנות מחשב; דיסקים; כיסויים

ומיכלים עבור דיסקים; שרתים; כרטיסים חכמים; תוכנות שאינן
ניתנות להורדה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CONSULTANCY SERVICES בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209447 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 8229/10/2009



Owners

Name: TATA SONS LIMITED

Address: Mumbai, India

Identification No.: 68011

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

י"א חשון תש"ע - 8329/10/2009



Computer programs (printed) computer print-outs, 
manuals; printed operating instructions; brochures; 
instructional and teaching materials (books and 
publications of all kind); stationery including 
continuous stationery for computers, ribbons and ink, 
computer requisites, cards of all kinds and 
description, calendars; diaries; photograph albums; 
advertisement sheets; magazine; paper covers, 
envelopes; pamphlets, picture prints; graphics 
reproduction, transparencies; written matter; paper 
and paper articles; cardboard and cardboard articles; 
newspaper and periodicals, book  binding material; 
adhesive material (stationery); artists' material; paint 
brushes, plain cards, all stationery and office 
requisites; printed share certificates; all included in 
class 16.

תוכניות מחשב (מודפסות) הדפסי משחב, מדריכים, חומרי
הדרכה והפעלה מודפסים; קטלוגים; חומרי הדרכה הכוללים
צרכי כתיבה ללא הפוגה עבור מחשבים, סרטים ודיו, צרכי
מחשב, כרטיסים מכל הסוגים ותאוריים, לוחות שנה, יומנים;
אלבומי תמונות; לוחות פרסום; מגזין; כיסויי נייר, מעטפות;

חוברות; הדפסי תמונה, יצירות גרפיות, שקופיות; חומר כתוב;
נייר ופריטי נייר; קרטון ופריטי קרטון; עיתון וכתבי עת, חומר
כריכת ספר; חומר הדבקה (צרכי כתיבה); חומר לאומנים;
מברשות צביעה, כרטיסים ריקים, כל צרכי דברי הכתיבה
והמשרד; תעודות מניה מודפסות; כולם כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TATA SONS LIMITED

Address: Mumbai, India

Identification No.: 68011

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 CONSULTANCY 
SERVICES separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CONSULTANCY SERVICES בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209448 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 8429/10/2009



Business consultancy; compilation of information into  
computer databases; access and processing of data 
via the Internet; data warehousing and data mining; 
outsource services for computer services; business 
information services; all included in class 35.

יעוץ עסקי; איסוף של מידע לתוך מאגרי נתונים ממוחשבים;
הענקת גישה ועיבוד של נתונים באמצעות האינטנט; אחסון
מידע וכריית מידע; שירותי מקור חיצוני עבור שירותי מחשב;

שירותי מידע עסקי; כולם כלולים כסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TATA SONS LIMITED

Address: Mumbai, India

Identification No.: 68011

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 CONSULTANCY 
SERVICES separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CONSULTANCY SERVICES בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209449 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 8529/10/2009



Computer programming services; design and writing 
of computer software; software engineering; 
installing, updating and maintaining of computer 
software; designing, creating, maintaining and 
hosting web pages; development, installation and 
management of computer networks; computer 
systems analysis services; consultancy and support 
services in relation to computer hardware and 
software; consultancy services in relation to the 
Internet; consultancy services in relation to computer 
security systems and encryption technology, and 
implementation thereof; computer system information 
services; facilities management services; providing 
user access to software applications; information, 
advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid; all included in class 42.

שירותי תכנות מחשב; פיתוח וכתיבה של תוכנות מחשב;
הנדסת תוכנה; התקנה, עדכון ואחזקה של תוכנות מחשב;
פיתוח, יצירה, אחזקה ואירוח של דפי אתר אינטרנט; פיתוח,
התקנה וניהול של רשתות מחשב; שירותי אבחון מערכות
מחשב; שירותי יעוץ ותמיכה הקשורים לחומרות ותוכנות

מחשב; שירותי ייעוץ בהקשר לאינטרנט, שירותי יעוץ בהקשר
למערכות בטיחות מחשב וטכנולוגיות הקידוד, ויישומים שלהם;

שירותי מערכת מידע ממוחשבת; שירותי ניהול מתקנים;
הענקת גישת משתמש ליישומי תוכנה; שירותי מידע, הכוונה

וייעוץ הקשורים לאמור לעיל; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TATA SONS LIMITED

Address: Mumbai, India

Identification No.: 68011

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 CONSULTANCY 
SERVICES separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CONSULTANCY SERVICES בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209450 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 8629/10/2009



י"א חשון תש"ע - 8729/10/2009



Dietetic substances adapted for medical use; food 
preparations (dietetic-) adapted for medical 
purposes; food supplements (medicated-) for 
nutritional purposes; health food supplements made 
principally of vitamins and/or minerals; lip care 
preparations (medicated-); lotions for pharmaceutical 
purposes; medicated ointments for application to the 
skin; mineral food supplements; mouthwash 
preparations for medical purposes; nipple creams for 
nursing mothers (adapted for medical and/or 
pharmaceutical use); nutritional additives and/or 
preparations for medical purposes; ointments for 
pharmaceutical purposes; pharmaceutical 
preparations containing vitamins and/or minerals; 
plant extracts for medical and/or pharmaceutical 
purposes; preparations for destroying lice in the hair; 
preparations for use in the treatment of burns; 
protective ointments; skin care (pharmaceutical 
preparations for-); sunburn ointments; sunburn 
preparations for pharmaceutical purposes; 
therapeutic ointments and creams; tinctures for 
medical and/or pharmaceutical purposes; tonics 
(medicinal) based on plant extracts; vitamin 
preparations; wound healing preparations, including 
ointments and creams; all included in class 5.

תכשירי מזון (דיאטטיים-) המותאמים למטרות רפואיות; תוספת
מזון (תרופתיות) למטרות תזונתיות; תוספות מזון בריאות
עשויים בעיקר מויטמינים ו/או מינרלים; תכשירים לטיפול

בשפתיים (תרופתיים-); תחליבים למטרות רוקחות; משחות
תרפתיות ליישום על העור; תוספות מזון מינרליות; תכשירים
לשטיפת פה למטרות רפואיות; משחות ומשחות קרם לפטמות
עבור נשים מניקות (מותאמות לשימוש רפואי ו/או רוקחות);
תוספות ו/או תכשירים תזונתיים למטרות רפואיות; משחות
למטרות רוקחות; תכשירי רוקחות המיכלים ויטמינים ו/או

מירלים; תמציות צמחים לשימוש רפואי ו/או ברוקחות; תכשירם
להשמדת כינים בשיער; תכשירים לשימוש בטיפול בכוויות;
משחות הגנתיות; טיפול בעור (תכשירי רוקחות ל-); משחות

לכוויות שמש; תכשירים לכוויות שמש למטרות רוקחות; משחות
ומשחות קרם תרפותיות; תמיסות-כהל (טינקטורות) למטרות
רפואיות ו/או רוקחות; מוצרי טוניק (תרופתיים) מבוססים על
תמציות צמחים; תכשירי ויטמינים; תכשירם לריפוי פצעים,
הכוללים משחות ומשחות קרם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Magister Mashiah Ltd. שם: מגיסטר משיח בע"מ

Address: Kanyon HaPisga, Jerusalem, P.O.B 44416, 
91443, Israel

כתובת : קניון הפסגה, ירושלים, ת.ד.44416, 91443, ישראל

Identification No.: 514078120מספר זיהוי: 514078120

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209457 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 8829/10/2009



Real estate brokerage and investment; all included in 
class 36.

תיווך, והשקעות בעסקי הנדל"ן.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yosef Michaeli שם: יוסף מיכאלי

Address: כתובת : רח' בן גוריון 3  , רעננה, ישראל

Identification No.: 28762557מספר זיהוי: 28762557

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words אחוזת, הנדל"ן, תיווך ייזום
separately, but in the combination of the והשקעות
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים  אחוזת,
הנדל"ן, תיווך ייזום והשקעות  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209465 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 8929/10/2009



Particle boards and medium density fibreboards; all 
goods included in class 19.

חלקיקי לוחות וסיבים בצפיפות בינונית; כל הסחורות נכללות
בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kronospan Schweiz AG

Address: Menznau, 6122, Switzerland

Identification No.: 59501

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

Zero-F

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209477 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 9029/10/2009



Computer hardware and computer peripheral 
devices, hardware components for digitizer, tags, 
microprocessors, semiconductors chips, sensor 
boards; computer hardware and computer peripheral 
devices, computer styluses, pens, magnetic pens, 
electronic pens, electrostatic pens, tags, capacitive 
tags, RFID tags; computer input devices and 
computer multi-input devices, namely, computer input 
digitizer tablets, computer input digitizers, large 
format digitizers, computer input multi-tags digitizers, 
computer input touch panels, touch panels, 
capacitive touch panels, multi-touch panels, 
transparent touch panels, touch screens, multi-touch 
screens, capacitive touch screens, transparent touch 
screens; computer cursor control devices, namely, 
digitizer tablets, dual-mode digitizers, pen and touch 
digitizers, transparent digitizers, input writing pens, 
input touch pens, input magnetic pens, input electric 
pens, input electrostatic pens, input finger touch; 
software for computer input; computer software for 
inputting coordinate systems, software for digitizers, 
software for dual mode digitizers, computer firmware, 
software for pen and touch digitizers, software drivers 
for input devices, software drivers for digitizers, 
software drivers for dual mode digitizers; computer 
software for detecting objects, tags, finger touch, 
user gestures and commands; software for virtual 
keyboard; PC tablets; tablet computers; computers, 
laptop computers, convertible PC, tabletop 
computers, all-in-one PCs; tabletop displays, large 
panel displays, display screens; portable telephones; 
cellular phones, mobile phones; personal digital 
assistants (PDA); included in class 9.

חומרת מחשב והתקנים היקפיים למחשב, רכיבי חומרה
לדיגיטייזר, תוויות, מיקרו-מעבדים, שבבים מוליכים-למחצה,
לוחות לחיישנים; חומרת מחשב והתקנים היקפיים למחשב,
חרטים, עטים, עטים מגנטיים, עטים אלקטרוניים, עטים

אלקטרו-סטטיים,  תוויות, תוויות קיבוליות, תוויות זיהוי תדירות
-רדיו (RFID); התקני קלט מחשב והתקני מולטי-קלט מחשב,

היינו לוחות דיגיטייזרים לקלט-מחשב, דיגיטייזרים לקלט
מחשב, דיגיטייזרים לפורמט גדול, דיגיטייזרי מולטי-תגיות

לקלט מחשב, פאנלי-מגע לקלט מחשב, פאנלי-מגע, פאנלי מגע
קיבוליים, פאנלי מולטי-מגע, פאנלי מגע שקופים, מסכי מגע,
מסכי מולטי-מגע, מסכי מגעי קיבוליים, מסכי מגע שקופים;
התקני שליטה לסמן מחשב, היינו, לוחות דיגטייזר, דיגיטייזרי
מֹוד-כפול (dual mode digitizers), דיגטייזרי עט ומגע,

דיגיטייזרים שקופים, עטי כתיבת קלט, עטי קלט-מגע, עטי קלט
-מגנטי, עטי-קלט חשמליים, עטי-קלט אלקטרו-סטטיים; קלט
מגע-אצבע; תוכנה לקלט מחשב; תוכנת מחשב למערכות

תיאום קלט, תוכנה לדיגיטייזרים, תוכנה לדיגיטייזרי מֹוד-כפול;
קושחת, תוכנת מחשב לדיגיטייזרי עט ומגע; תוכנה לדרייברי
התקני פלט, תוכנה לדרייברים לדיגיטיזרים, תוכנה לדרייברי
דיגיטייזרי מוד-כפול; תוכנת מחשב להבחנה באובייקטים,

תגיות, מגע-אצבע, מחוות ופקודות משתמש; תוכנה למקלדת
וירטואלית; לוחות PC; מחשבי לוח. מחשבים; מחשבים ניידים
table) (לפטופים), מחשבים אישיים נישאים, מחשבי טייבל-טופ
-top computers), מחשבי PC הכל-באחד; תצוגות טייבל-
טופ, פאנלי תצוגה גדולים, מסכי הצגה, טלפונים נישאים,

טלפונים סלולריים, טלפונים ניידים; עזרים דיגיטליים אישיים
(PDA); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HANDS-ON

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209495 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 9129/10/2009



Ownersבעלים

Name: N - TRIG LTD N - TRIG LTD :שם

Address: 5 Atir Yeda St.  , Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : עתיר ידע 5  , כפר סבא, 44643, ישראל

Identification No.: 512792805מספר זיהוי: 512792805

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 חשון תש"ע - 9229/10/2009



Computer hardware and computer peripheral 
devices, hardware components for digitizer, tags, 
microprocessors, semiconductors chips, sensor 
boards; computer hardware and computer peripheral 
devices, computer styluses, pens, magnetic pens, 
electronic pens, electrostatic pens, tags, capacitive 
tags, RFID tags; computer input devices and 
computer multi-input devices, namely, computer input 
digitizer tablets, computer input digitizers, large 
format digitizers, computer input multi-tags digitizers, 
computer input touch panels, touch panels, 
capacitive touch panels, multi-touch panels, 
transparent touch panels, touch screens, multi-touch 
screens, capacitive touch screens, transparent touch 
screens; computer cursor control devices, namely, 
digitizer tablets, dual-mode digitizers, pen and touch 
digitizers, transparent digitizers, input writing pens, 
input touch pens, input magnetic pens, input electric 
pens, input electrostatic pens, input finger touch; 
software for computer input; computer software for 
inputting coordinate systems, software for digitizers, 
software for dual mode digitizers, computer firmware, 
software for pen and touch digitizers, software drivers 
for input devices, software drivers for digitizers, 
software drivers for dual mode digitizers; computer 
software for detecting objects, tags, finger touch, 
user gestures and commands; software for virtual 
keyboard; PC tablets; tablet computers; computers, 
laptop computers, convertible PC, tabletop 
computers, all-in-one PCs; tabletop displays, large 
panel displays, display screens; portable telephones; 
cellular phones, mobile phones; personal digital 
assistants (PDA); included in class 9.

חומרת מחשב והתקנים היקפיים למחשב, רכיבי חומרה
לדיגיטייזר, תוויות, מיקרו-מעבדים, שבבים מוליכים-למחצה,
לוחות לחיישנים; חומרת מחשב והתקנים היקפיים למחשב,
חרטים, עטים, עטים מגנטיים, עטים אלקטרוניים, עטים

אלקטרו-סטטיים,  תוויות, תוויות קיבוליות, תוויות זיהוי תדירות
-רדיו (RFID); התקני קלט מחשב והתקני מולטי-קלט מחשב,

היינו לוחות דיגיטייזרים לקלט-מחשב, דיגיטייזרים לקלט
מחשב, דיגיטייזרים לפורמט גדול, דיגיטייזרי מולטי-תגיות

לקלט מחשב, פאנלי-מגע לקלט מחשב, פאנלי-מגע, פאנלי מגע
קיבוליים, פאנלי מולטי-מגע, פאנלי מגע שקופים, מסכי מגע,
מסכי מולטי-מגע, מסכי מגעי קיבוליים, מסכי מגע שקופים;

התקני שליטה לסמן מחשב, היינו, לוחות דיגטייזר,  דיגיטייזרי
מֹוד-כפול (dual mode digitizers), דיגטייזרי עט ומגע,

דיגיטייזרים שקופים, עטי כתיבת קלט, עטי קלט-מגע, עטי קלט
-מגנטי, עטי-קלט חשמליים, עטי-קלט אלקטרו-סטטיים; קלט
מגע-אצבע; תוכנה לקלט מחשב; תוכנת מחשב למערכות

תיאום קלט, תוכנה לדיגיטייזרים, תוכנה לדיגיטייזרי מֹוד-כפול;
קושחת, תוכנת מחשב לדיגיטייזרי עט ומגע; תוכנה לדרייברי
התקני פלט, תוכנה לדרייברים לדיגיטיזרים, תוכנה לדרייברי
דיגיטייזרי מוד-כפול; תוכנת מחשב להבחנה באובייקטים,

תגיות, מגע-אצבע, מחוות ופקודות משתמש; תוכנה למקלדת
וירטואלית; לוחות PC; מחשבי לוח. מחשבים; מחשבים ניידים
table) (לפטופים), מחשבים אישיים נישאים, מחשבי טייבל-טופ
-top computers), מחשבי PC הכל-באחד. תצוגות טייבל-
טופ, פאנלי תצוגה גדולים, מסכי הצגה, טלפונים נישאים,

טלפונים סלולריים, טלפונים ניידים; עזרים דיגיטליים אישיים
(PDA); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HANDS-ON COMPUTING

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209496 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 9329/10/2009



Ownersבעלים

Name: N - TRIG LTD N - TRIG LTD :שם

Address: 5 Atir Yeda St.  , Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : עתיר ידע 5  , כפר סבא, 44643, ישראל

Identification No.: 512792805מספר זיהוי: 512792805

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 חשון תש"ע - 9429/10/2009



Computer hardware and computer peripheral 
devices, hardware components for digitizer, tags, 
microprocessors, semiconductors chips, sensor 
boards; computer hardware and computer peripheral 
devices, computer styluses, pens, magnetic pens, 
electronic pens, electrostatic pens, tags, capacitive 
tags, RFID tags; computer input devices and 
computer multi-input devices, namely, computer input 
digitizer tablets, computer input digitizers, large 
format digitizers, computer input multi-tags digitizers, 
computer input touch panels, touch panels, 
capacitive touch panels, multi-touch panels, 
transparent touch panels, touch screens, multi-touch 
screens, capacitive touch screens, transparent touch 
screens; computer cursor control devices, namely, 
digitizer tablets, dual-mode digitizers, pen and touch 
digitizers, transparent digitizers, input writing pens, 
input touch pens, input magnetic pens, input electric 
pens, input electrostatic pens, input finger touch; 
software for computer input; computer software for 
inputting coordinate systems, software for digitizers, 
software for dual mode digitizers, computer firmware, 
software for pen and touch digitizers, software drivers 
for input devices, software drivers for digitizers, 
software drivers for dual mode digitizers; computer 
software for detecting objects, tags, finger touch, 
user gestures and commands; software for virtual 
keyboard; PC tablets; tablet computers; computers, 
laptop computers, convertible PC, tabletop 
computers, all-in-one PCs; tabletop displays, large 
panel displays, display screens; portable telephones; 
cellular phones, mobile phones; personal digital 
assistants (PDA); included in class 9.

חומרת מחשב והתקנים היקפיים למחשב, רכיבי חומרה
לדיגיטייזר, תוויות, מיקרו-מעבדים, שבבים מוליכים-למחצה,
לוחות לחיישנים; חומרת מחשב והתקנים היקפיים למחשב,
חרטים, עטים, עטים מגנטיים, עטים אלקטרוניים, עטים

אלקטרו-סטטיים,  תוויות, תוויות קיבוליות, תוויות זיהוי תדירות
-רדיו (RFID); התקני קלט מחשב והתקני מולטי-קלט מחשב,

היינו לוחות דיגיטייזרים לקלט-מחשב, דיגיטייזרים לקלט
מחשב, דיגיטייזרים לפורמט גדול, דיגיטייזרי מולטי-תגיות

לקלט מחשב, פאנלי-מגע לקלט מחשב, פאנלי-מגע, פאנלי מגע
קיבוליים, פאנלי מולטי-מגע, פאנלי מגע שקופים, מסכי מגע,
מסכי מולטי-מגע, מסכי מגעי קיבוליים, מסכי מגע שקופים;

התקני שליטה לסמן מחשב, היינו, לוחות דיגטייזר,  דיגיטייזרי
מֹוד-כפול (dual mode digitizers), דיגטייזרי עט ומגע,

דיגיטייזרים שקופים, עטי כתיבת קלט, עטי קלט-מגע, עטי קלט
-מגנטי, עטי-קלט חשמליים, עטי-קלט אלקטרו-סטטיים; קלט
מגע-אצבע; תוכנה לקלט מחשב; תוכנת מחשב למערכות

תיאום קלט, תוכנה לדיגיטייזרים, תוכנה לדיגיטייזרי מֹוד-כפול;
קושחת, תוכנת מחשב לדיגיטייזרי עט ומגע; תוכנה לדרייברי
התקני פלט, תוכנה לדרייברים לדיגיטיזרים, תוכנה לדרייברי
דיגיטייזרי מוד-כפול; תוכנת מחשב להבחנה באובייקטים,

תגיות, מגע-אצבע, מחוות ופקודות משתמש; תוכנה למקלדת
וירטואלית; לוחות PC; מחשבי לוח; מחשבים;מחשבים ניידים
table) (לפטופים), מחשבים אישיים נישאים, מחשבי טייבל-טופ
-top computers), מחשבי PC הכל-באחד; תצוגות טייבל-
טופ, פאנלי תצוגה גדולים, מסכי הצגה, טלפונים נישאים,

טלפונים סלולריים, טלפונים ניידים; עזרים דיגיטליים אישיים
(PDA); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HANDS-ON GAMING

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209497 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 9529/10/2009



Ownersבעלים

Name: N - TRIG LTD N - TRIG LTD :שם

Address: 5 Atir Yeda St.  , Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : עתיר ידע 5  , כפר סבא, 44643, ישראל

Identification No.: 512792805מספר זיהוי: 512792805

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 חשון תש"ע - 9629/10/2009



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

IMPROLI

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209528 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 9729/10/2009



Municipal vehicles, namely street sweepers with 
hoppers, with water spray systems, brushes or 
wander hoses, snow blowers with snow ploughs, 
snow brushes and/or sand and salt spreaders as well 
as assemblies and parts for all the above mentioned 
vehicles; included in class 12.

כלי רכב עירוניים, דהיינו מנקי רחוב עם מרזבים, עם מערכות
התזת מים, מברשות או צינורות נודדים, מפזרי שלג עם  מפני
שלג, מברשות שלג ו/או מפזרי חול ומלח וגם הרכבים וחלקים

לכל הכלי רכב הנ"ל; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bucher-Guyer AG

Address: Murzlenstrasse 80  , Niederweningen, 
Switzerland

Identification No.: 67983

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

CITY CAT

Application Date 11/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209531 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 9829/10/2009



Raw materials and auxiliaries for the production of 
medicines; all included in class 1.

חומרים ועזרים גולמיים לייצור תרופות; 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

LUDIFLASH

Application Date 12/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209559 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 9929/10/2009



Medicated foodstuffs and food supplements, 
medicated confectionary; all included in class 5.

מצרכי מזון רפואיים ותוספי מזון, דברי מתיקה רפואיים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38  , Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

LUDIFLASH

Application Date 12/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209560 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 10029/10/2009



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

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

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pizza Hut International, LLC

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

Identification No.: 42366

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CHEESY BITES

Application Date 12/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209568 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 10129/10/2009



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

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים
להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקה מים משופר;

הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Energy Brands  Inc. d/b/a Glaceau

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

Identification No.: 62223

(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 words VITAMIN, WATER  
separately, but in the combination of the mark.

,VITAMIN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WATER 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. 209594 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 10229/10/2009



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

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים
להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקה מים משופר;

הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Energy Brands  Inc. d/b/a Glaceau

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

Identification No.: 62223

(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 words VITAMIN, WATER   
separately, but in the combination of the mark.

,VITAMIN  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WATER 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. 209595 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 10329/10/2009



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

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים
להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקה מים משופר;

הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Energy Brands  Inc. d/b/a Glaceau

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

Identification No.: 62223

(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 words VITAMIN, WATER , 
FORMULA separately, but in the combination of the 
mark.

,VITAMIN  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WATER , FORMULA 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. 209596 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 10429/10/2009



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

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים
להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקה מים משופר;

הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Energy Brands  Inc. d/b/a Glaceau

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

Identification No.: 62223

(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 words VITAMIN, WATER ,  
separately, but in the combination of the mark.

,VITAMIN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WATER 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

GLACÉAU VITAMINWATER 
ENDURANCE

Application Date 13/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209597 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 10529/10/2009



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

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים
להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקה מים משופר;

הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Energy Brands  Inc. d/b/a Glaceau

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

Identification No.: 62223

(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 words  VITAMIN, WATER , 
ENERGY separately, but in the combination of the 
mark.

,VITAMIN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WATER , ENERGY 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. 209598 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 10629/10/2009



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

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים
להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקה מים משופר;

הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Energy Brands  Inc. d/b/a Glaceau

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

Identification No.: 62223

(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 words VITAMIN, WATER MULTI
-V separately, but in the combination of the mark.

,VITAMIN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WATER MULTI-V 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

GLACÉAU VITAMINWATER MULTI-
V

Application Date 13/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209600 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 10729/10/2009



Computers (PC), laptop computers, notebook 
computers, LCD televisions, plasma televisions, 
external harddisks (hardware for computers); all 
included in class 9.

מחשבים אישיים (פי-סי), מחשבים נישאים, מחשבים אישיים
ניידים; טלויזיות LCD, טלויזיות פלזמה; דיסקים קשיחים

חיצוניים (חמרת מחשבים); נכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CREA BILISIM TEKNOLOJILERI ANONIM 
SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 68015

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Application Date 10/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209606 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 10829/10/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
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, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צילומים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר

או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; צרכי משרד (למעט
רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים
פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pizza Hut International, LLC

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

Identification No.: 42366

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

PHD

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209633 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 10929/10/2009



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

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מיובשים ומבושלים; חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל;

הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pizza Hut International, LLC

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

Identification No.: 42366

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

PHD

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209634 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 11029/10/2009



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces(condiments); spices; all 
included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, תחליפי קפה; קמח ומוצרים
העשויים מדגנים, לחם דברי מאפה וממתקים, גלידות; שמרים,
אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים (נותני טעם); תבלינים;

הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pizza Hut International, LLC

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

Identification No.: 42366

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

PHD

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209636 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 11129/10/2009



Transport; packaging and storage of goods; all 
included in class 39.

הובלה; אריזה ואחסון סחורות; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pizza Hut International, LLC

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

Identification No.: 42366

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

PHD

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209637 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 11229/10/2009



Services for providing food and drink; provision of 
food ordering services through an on-line computer 
network; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הספקת שירותים של הזמנות
אוכל בצורה מקוונת ברשת מחשבים; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pizza Hut International, LLC

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

Identification No.: 42366

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

PHD

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209638 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 11329/10/2009



Transport; packaging, storage and distribution of 
goods; travel arrangement, all included in class 39.

הובלה, אריזה, אחסון והספקה של טובין, ארגון נסיעות, הכל
כלול בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COMUNIDAD DE MADRID VICEPRESIDENCIA 
PRIMERA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO

Address: Madrid, Spain

Identification No.: 68036

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 MADRID, but in the form 
appearing in the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209702 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 11429/10/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; stationery; office requisites (except furniture); 
instructional and teaching  material  (except 
apparatus);  all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה ולא כלולים בסיווגים
אחרים; חומר מודפס; כלי כתיבה; צורכי משרד (למעט ריהוט);
חומרי לימוד והדרכה (למעט מתקנים); הכל כלול בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COMUNIDAD DE MADRID VICEPRESIDENCIA 
PRIMERA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO

Address: Madrid, Spain

Identification No.: 68036

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 MADRID, but in the form 
appearing in the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209706 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 11529/10/2009



Outdoor steel canopies; all included in class 6. חופות פלדה חיצוניות; הנכללים כולם לסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bravo Sports

Address: 12801 Carmenita Road  , Santa Fe Springs, 
CA, U.S.A.

Identification No.: 68040

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

QUIK - SHADE

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209723 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 11629/10/2009



Outdoor nylon, polyethylene and polyester canopies; 
all included in class 22.

חופות ניילון, פוליאתילן, ופוליאסטר חיצוניות; הנכללים כולם
לסוג 22.

Class: 22 סוג: 22

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bravo Sports

Address: 12801 Carmenita Road  , Santa Fe Springs, 
CA, U.S.A.

Identification No.: 68040

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

QUIK - SHADE

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209724 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 11729/10/2009



Beauty products with minerals from the Dead Sea; all 
included in class 3.

מוצרי טיפוח על בסיס מינרלים מים המלח; הנכללים כולם בסוג
.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kohavi A.S. Trading Ltd. שם: כוכבי א.ס. סחר בע"מ

Address: 1 Hanechoshet St., Ashdod, P.O.B 12014, 
Israel

כתובת : רחוב הנחושת 1, אשדוד, ת.ד.12014, ישראל

Identification No.: 511962839מספר זיהוי: 511962839

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209737 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 11829/10/2009



Furniture and domestic decoration products made of 
leather and imitation of leather; included in class 20.

רהיטים ומוצרי נוי לבית העשויים מעור ומחיקויי עור; הנכללים
בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: E.F. Design Limited Partnership שם: א.פ. עיצובים שותפות מוגבלת

Address: 2 Ha'etzel St., Rishon Le-zion, Israel כתובת : רחוב האצ"ל 2  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 55214845מספר זיהוי: 55214845

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erlich Rosen & Co., Adv.

Address: 5 Shoham St. Paz Tower, Ramat Gan, 52521, 
Israel

שם: ארליך רוזן ושות', עו"ד

כתובת : רח' שוהם 5 מגדלי פז, רמת גן, 52521, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209740 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 11929/10/2009



Shops that sells furnitures and domestic decoration 
products made of leather and imitation of leather; 
included in class 35.

חנויות לממכר רהיטים ומוצרי נוי לבית העשויים מעור וחיקויי
עור; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: E.F. Design Limited Partnership שם: א.פ. עיצובים שותפות מוגבלת

Address: כתובת : רחוב האצ"ל 2  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 55214845מספר זיהוי: 55214845

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erlich Rosen & Co., Adv.

Address: 5 Shoham St. Paz Tower, Ramat Gan, 52521, 
Israel

שם: ארליך רוזן ושות', עו"ד

כתובת : רח' שוהם 5 מגדלי פז, רמת גן, 52521, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209741 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 12029/10/2009



Model cars; collectable model cars; die-cast toy 
vehicles; model kits; radio controlled cars; toy cars; 
plush toys; soft toys; teddy bears; chess sets; 
checkers (games); backgammon sets; golf balls; golf 
tees; golf club bags; golf club covers; all included in 
class 28.

דגמי רכבים; דגמי רכבים לאספנות; מכוניות צעצוע יצוקות;
ערכות דגמים; מכוניות בשליטת רדיו; מכוניות צעצוע; צעצועים
קטיפתיים; צעצועים רכים; דובוני צעצוע; ערכות שחמט; דמקה
(משחקים); ערכות שש-בש; כדורי גולף; תלוליות גולף; תיקים
למקלות גולף; כיסויים למקלות גולף; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

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. 209750 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 12129/10/2009



Model cars; collectable model cars; die-cast toy 
vehicles; model kits; radio controlled cars; toy cars; 
plush toys; soft toys; teddy bears; chess sets; 
checkers (games); backgammon sets; golf balls; golf 
tees; golf club bags; golf club covers; all included in 
class 28.

דגמי רכבים; דגמי רכבים לאספנות; מכוניות צעצוע יצוקות;
ערכות דגמים; מכוניות בשליטת רדיו; מכוניות צעצוע; צעצועים
קטיפתיים; צעצועים רכים; דובוני צעצוע; ערכות שחמט; דמקה
(משחקים); ערכות שש-בש; כדורי גולף; תלוליות גולף; תיקים
למקלות גולף; כיסויים למקלות גולף; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

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. 209758 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 12229/10/2009



Selling services of office and art products, including 
periperal equipment and toners heads; all included in 
class 35.

שירותי מכירה של מוצרי משרד ואומנות, לרבות ציוד היקפי
וראשי טונרים; 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 MODERN OFFICE 
SOLUTIONS, but in the combination of the mark.

MODERN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
OFFICE SOLUTIONS, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209780 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 12329/10/2009



Switzerland , 04/02/2008 שוויץ , 04/02/2008

Priority Date דין קדימה

Mattresses; beds and parts thereof (not included in 
other classes); slatted frames and bed undersides; 
cushions; pillows; anatomical pillows not included in 
other classes; seat cushions; pillow materials; all 
included in class 20.

מזרנים; מיטות וחלקיהן (אשר לא כלולים בסוגים אחרים);
מסגרות וחלקים תחתונים למיטות; ריפודים; כריות; כריות
אנטומיות אשר לא כלולות בסוגים אחרים; ריפודים למושב;

מילוי לכריות; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Studio Moderna SA

Address: Lugano, Switzerland

Identification No.: 62798

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 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209784 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 12429/10/2009



Switzerland , 04/02/2008 שוויץ , 04/02/2008

Priority Date דין קדימה

Textile goods, not included in other classes, including 
covers, coverlets, mattress covers, covers for 
cushions, bed sheets, blankets, bedding, bed linen 
and bed cloths (bedding); textiles, not included in 
other classes; all included in class 24.

מוצרי אריגה, שלא כלולים בסוגים אחרים, כולל כיסויים, כיסויי
מיטה, מגני מזרן, כיסוים לריפוד, מצעים, שמיכות, מצעי מיטה,
כלי מיטה ואריגי מיטה (מצעים); אריגים, שלא נכללים בסוגים

אחרים; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Studio Moderna SA

Address: Lugano, Switzerland

Identification No.: 62798

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 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209785 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 12529/10/2009



Switzerland , 04/02/2008 שוויץ , 04/02/2008

Priority Date דין קדימה

Clothing; footwear; headwear; scarves, corsets (belts 
for warming the lower back), arm sleeves, leggings, 
elbow bands, wrist bands and slippers; all included in 
class 25.

ביגוד; הנעלה; כיסויי ראש; צעיפים, מחוכים (חגורות לחימום
הגב התחתון), שרוולונים, חותלות, מגני זיעה למרפק, מגני

זיעה ליד ונעלי בית; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Studio Moderna SA

Address: Lugano, Switzerland

Identification No.: 62798

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 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209786 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 12629/10/2009



י"א חשון תש"ע - 12729/10/2009



Advertising, marketing and promotion services; 
advertising agencies; advertising through all public 
communication means; distribution and 
dissemination of advertising material; rental of 
advertising space; demonstration of goods; public 
relations; marketing studies; presentation of goods 
on communications media for retail purposes; 
advertising via electronic media and the internet; 
publicity services, namely, promoting the goods, 
services, brand identity and commercial information 
and news through print, audio, video, digital and on-
line medium; advertising and commercial information 
services, via the internet; advertising services in 
connection with the commercialization and sale of 
products for household purposes, furnishing articles, 
clothing; creating and updating advertising material; 
distribution and dissemination of advertising 
materials, leaflets, prospectuses, printed material and 
product samples, all included in class 35.

שירותי פרסום, שיווק וקידום מכירות; סוכנויות פרסום; פרסום
דרך כל אמצעי התקשורת; הפצה לחלוקה של חומרי פרסום;
השכרת שטח פרסום; הדגמת מוצרים; יחסי ציבור; לימודי
שיווק; הצגת מוצרים באמצעי התקשורת למטרות קמעוניות;
פרסום במדיה אלקטרונית ובאינטרנט; שירותי פרסום, דהיינו,
קידום המוצרים, השירותים, זהות המוצר ומידע מסחרי וחדשות
באמצעות הדפסים, אמצעי שמע, וידאו, אמצעים דיגיטליים
ומדיה מקוונת; שירותי מידע מסחרי ופרסומי, באמצעות

האינטרנט; שירותי פרסום בהקשר עם מסחור ומכירת מוצרים
למטרות משק בית, חפצי ריהוט, הלבשה; יצירה ועדכון של
חומרי פרסום; הפצה וחלוקה של חומרי פרסום, עלונים,

פרוספקטים, חומרים מודפסים ודוגמאות של מוצרים; הנכללים
כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Switzerland , 04/02/2008 שוויץ , 04/02/2008

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: Studio Moderna SA

Address: Lugano, Switzerland

Identification No.: 62798

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

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209787 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 12829/10/2009



Clothing, outerwear and head wear; all included in 
class 25.

מלבושים, בגדי ספורט, כיסויי ראש; הנכלים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Trek Bicycle Corporation

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

Identification No.: 48074

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: 52 Menachem Begin Road  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 52  , תל אביב, 66184, ישראל

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the word trek.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב
.TREK במהלך הרגיל של המסחר במילה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TREK

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209799 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 12929/10/2009



Clothing, underwear, footwear,headgear; included in 
class 25.

הלבשה, הלבשה תחתונה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LISCA d.d. modna oblacila Sevnica

Address: Presernova ulica 4  , Sevnica, Republic of 
Slovenia

Identification No.: 68059

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 19/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209813 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 13029/10/2009



U.S.A. , 25/09/2007 ארה"ב , 25/09/2007

Priority Date דין קדימה

Therapeutic bed; included in class 10. מיטה רפואית; הנכללת בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Non Invasive Monitoring Systems, Inc.

Address: 4400 Biscayne Blvd. 6th Floor  , Miami, Florida, 
33137, U.S.A.

Identification No.: 68063

(Florida Limited Liability Company)

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 EASE separately, but in 
the combination of the mark.

EASE 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

SOMNO-EASE

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209820 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 13129/10/2009



Retail services in the fields of clothing, footwear, 
jewelry, handbags, cosmetics, headwear, purses, 
small leather goods, bags, cases, tote bags, luggage, 
sunglasses and related accessories for the above; 
wholesale and distributorship services in the field of 
footwear; all included in class 35.

שירותי קמעונאות בתחומי ההלבשה, הנעלה, תכשיטים, תיקי
יד, קוסמטיקה, כיסויי ראש, ארנקים, טובין קטנים מעור, תיקים,

תיבות ונרתיקים, תיקי כתף, מזוודות ומטען, משקפי שמש
ואביזרים הקשורים לכל הנזכר למעלה; שירותי סיטונאות

והפצה בתחום ההנעלה; הכל נכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brown Shoe Company, Inc.

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

Identification No.: 31750

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

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

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 19/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209862 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 13229/10/2009



Optical, measuring, signalling, checking 
(supervision), regulating and control apparatus, 
instruments and installations; building and home 
automation apparatus, instruments and installations; 
data processing equipment and computers, 
networks, network components and network 
interfaces; computer programs, computer software 
for the control, regulating, optimising and diagnosing 
of machines and installations, network-based 
computer programs; data processing programs 
recorded on data carriers; downloadable electronic 
publications; all included in Class 9.

מכשירים אופטיים, מכשירים למדידה, לאיתות, לבדיקה
(פיקוח), להסדרה ולשליטה, כלים והתקנים; מכשירים

לאוטומציה לבית ולבנייה, כלים והתקנים; ציוד לעיבוד נתונים
ומחשבים, רשתות, רכיבי רשתות וממשקי רשת; תוכנות
מחשב, תוכנות מחשב לשליטה, להסדרה, לאופטימיזציה

ולאבחון של מכונות והתקנים, תוכנות מחשבים-מבוססות רשת;
תוכנות לעיבוד נתונים המוקלטות על נושאי מידע; פרסומים

אלקטרוניים הניתנים להורדה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Beckhoff Automation GmbH

Address: Eiserstr. 5,  D - 33415  , Verl, 33415, Germany

Identification No.: 68074

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: Clal House 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, 
Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : בית כלל, קומה 10 רחוב דרויאנוב 5, תל אביב, 63143,
ישראל

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

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

האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ETHERCAT

Application Date 21/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209876 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 13329/10/2009



Biological preparations for use in medical and clinical 
gene therapy and cell therapy; clinical medical 
reagents for use in gene therapy, gene diagnosis, 
and gene testing; pharmaceutical preparations, 
namely, vaccines for use in gene therapy; gene 
therapy and prophylaxis products, namely, gene 
delivery, gene transfer, gene regulation and gene 
modulation for the treatment of metabolic disorders, 
ocular disorders, diseases of the nervous system, 
blood disorders, cancer, inflammatory and auto-
immune diseases, vascular disorders, and single 
gene disorders; all included in class 5.

תכשירים ביולוגיים לשימוש בטיפולי גנים וטיפולי תאים רפואיים
וקליניים; חומרים מגיבים קליניים רפואיים לשימוש בטיפולי
גנים, דיאגנוזה של גנים, ומבדקי גנים; תכשירים רוקחיים,
דהיינו, חיסונים לשימוש בטיפולי גנים; מוצרים לטיפולי גנים
ולטיפול מונע, דהיינו, שליחת גנים, העברת גנים, ויסות גנים
ואפנון גנים לטיפול בהפרעות מטבוליות, הפרעות עיניות,
מחלות של מערכת העצבים, הפרעות דם, סרטן, מחלות

דלקתיות ואוטו אימוניות, הפרעות כלי דם, והפרעות חד גניות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) 
Holding N.V.

Address: Meibergdreef 61,  , Amsterdam, 1105, The 
Netherlands

Identification No.: 66761

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 DELIVERING CURE, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DELIVERING CURE, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209906 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 13429/10/2009



Talcum powder, for toilet use, included in class 3. אבקת טלק, לשימוש קוסמטי, כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd.

Address: Samutprakarn, Thailand

Identification No.: 68082

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 words PRICKLY HEAT, 
POWDER, CLASSIC, TRADE MARK separately, but 
in the combination of the mark.

PRICKLY  רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
HEAT, POWDER, CLASSIC, TRADE MARK בנפרד,

אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209908 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 13529/10/2009



Cosmetics, soaps, perfumes, lotions for cosmetic 
purposes, creams  (cosmetic-),talcum powder, for 
toilet use, shampoos, lipsticks, all included in class 3.

קוסמטיקה, סבונים, תמרוקים, תחליבים למטרות קוסמטיות,
קרמים (קוסמטיקה-),  אבקת טלק, לשימוש קוסמטי,שמפו,

אודמים, הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd.

Address: Samutprakarn, Thailand

Identification No.: 68082

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 words TRADE MARK 
separately, but in the combination of the mark.

TRADE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MARK בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209911 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 13629/10/2009



Cosmetics, soaps, perfumes, lotions for cosmetic 
purposes, creams  (cosmetic-),talcum powder, for 
toilet use, shampoos, lipsticks, all included in class 3.

קוסמטיקה, סבונים, תמרוקים, תחליבים למטרות קוסמטיות,
קרמים (קוסמטיקה-),  אבקת טלק, לשימוש קוסמטי,שמפו,

אודמים, הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd.

Address: Samutprakarn, Thailand

Identification No.: 68082

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 BRAND separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209912 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 13729/10/2009



Desktop pC; notebook PC; motherboard; mouse; 
keyboard; computer hardware; computer host; 
personal computer host; computer case; cmputer for 
home use; electric translators; pocket computer; 
portable computer; comuter workstation; computer 
motherboard; digital image storage device, TV 
converter; audio; computer jukebox; computer 
speakers; all included in class 9.

מחשבים שולחניים, מחשבים אישיים לוחות אם עכבר, מקלדת,
חומרה למחשבים; שרתי מחשב; שרתים למחשבים אישיים;

מארזי מחשב; מחשבים לשימוש ביתי; מתרגם חשמלי; מחשבי
כף יד; מחשבים ניידים; מסוף מחשב; לוח אם למחשבים;
התקני אחסון דיגיטלים לתמונות; ממיר טלוויזיוני; שמע; נגן
פטיפון מחשב; רמקולים למחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

Address: Taipei, Taiwan

Identification No.: 37787

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209930 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 13829/10/2009



Restaurant services. שרותי מסעדה.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KIDCO 3 LTD. שם: קידקו 3 בע"מ

Address: Jerusalem, P.O.B 10391, 91103, Israel כתובת : ירושלים, ת.ד.10391, 91103, ישראל

Identification No.: 512241654מספר זיהוי: 512241654

NORMAN'S

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209941 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 13929/10/2009



Sport, fitness and leisure equipment; all included in 
class 28.

ציוד ומכשירי כושר ספורט ופנאי; כולם נכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: ל.מ. ייבוא ספורטיבי בע"מ

כתובת : קרית חיים, ת.ד.148, 26101, ישראל

מספר זיהוי: 513368902

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
הנכללות בסימן פרט ל- SPOX בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209944 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 14029/10/2009



Food and drinks services; center and garden of 
events; functions hall; catering servcies; providing 
equipment and facilities for celebrations, conferences 
and events; events management services; all 
included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; מרכז וגן אירועים; אולם
שמחות; שירותי הסעדה (קייטרינג); אספקת מקום וציוד

לעריכת שמחות, כנסים ואירועים; שירותי ניהול אירועים; כולם
נכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Gan Hapekan Agricultural Cooperative Society 
Ltd.

שם: גן הפקאן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibbutz Ramat Hakovesh, 44930, Israel כתובת : קיבוץ רמת הכובש, 44930, ישראל

Identification No.: 570043521מספר זיהוי: 570043521

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Levanon, Akunis, Doron & Co., Advs.

Address: 6 Hahilazon St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: לבנון, אקוניס, דורון ושות', עו"ד

כתובת : רחוב החילזון 6  , רמת גן, 52522, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words גן, להתרגש, יחדseparately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים גן,
להתרגש, יחד בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209996 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 14129/10/2009



U.S.A. , 28/09/2007 ארה"ב , 28/09/2007

Priority Date דין קדימה

Medical and surgical devices, namely, surgical 
retractors and surgical instruments and apparatus for 
use in medical procedures; all included in class 10.

מכשירים רפואיים וכירורגיים, שהם מבטלים כירורגיים וכלים
כירורגיים והתקנים לשימוש בהליכים רפואיים; הנכללים כולם

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Invuity, Inc.

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

Identification No.: 68119

(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

INVUITY

Application Date 26/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210013 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 14229/10/2009



U.S.A. , 28/09/2007 ארה"ב , 28/09/2007

Priority Date דין קדימה

Design and development for others in the field of 
medical and surgical devices; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח לאחרים בתחום מכשירים רפואיים וכירורגיים;
הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Invuity, Inc.

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

Identification No.: 68119

(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

INVUITY

Application Date 26/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210014 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 14329/10/2009



Hand tools and implements, cutlery; silverware 
(cutlery); shaving razors for personal use, shaving 
instruments for personal use, shaving cases; all 
included in class 8.

כלים ומכשירים ידניים, כלי אוכל; כלי כסף (כלי אוכל); להבי
גילוח לשימוש אישי, אביזרי גילוח לשימוש אישי, נרתיקי גילוח;

הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Faberge Limited

Address: Grand Cayman, Cayman Islands

Identification No.: 65191

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

WORKMASTER

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210026 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 14429/10/2009



Credit cards and bankers cards and other encoded 
cards in this class; contact lenses, spectacles and 
sunglasses; mobile phones and mobile phone 
accessories; mouse mats, computer hardware and 
firmware, compact discs, digital music; cases for 
mobile phones; all included in class 9.

כרטיסי אשראי וכרטיסים בנקאים וכרטיסים מקודדים אחרים
בסוג זה; עדשות מגע, משקפיים ומשקפי שמש; טלפונים ניידים

ואביזרי טלפונים ניידים; משטחים לעכבר, כונן וקושחה
למחשב, תקליטורים, מוזיקה דיגיטלית; נרתיקים לטלפונים

ניידים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Faberge Limited

Address: Grand Cayman, Cayman Islands

Identification No.: 65191

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

WORKMASTER

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210027 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 14529/10/2009



Precious metals and their alloys; goods of precious 
metals or coated therewith not included in other 
classes, horological and chronometric instruments; 
clocks and watches; precious stones; unwrought and 
semi-wrought precious stones; polished gemstones; 
artificial stones (precious and semi precious); semi 
finished articles of precious stone for use in the 
manufacture of jewellery; jewellery, imitation 
jewellery, costume jewellery, cufflinks; ornaments 
made of precious metal or precious stones; 
containers made of precious metals or precious 
stones; figurines and objects of art made of precious 
metal and/or precious stones; silverware other than 
cutlery; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן; טובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים, מכשירי אורלוגין
וכרונומטריים; שעונים ושעוני יד; אבנים יקרות; אבנים יקרות לא

מעובדות או מעובדות למחצה; אבני חן מלוטשות; אבנים
מלאכותיות (יקרות ויקרות למחצה); פריטים מלוטשים למחצה
מאבן יקרה לשימוש בייצור של תכשיטים; תכשיטים, תכשיטים
מלאכותיים, תכשיטי לבוש, חפתים; קישוטים המיוצרים ממתכת
יקרה או אבנים יקרות; מיכלים העשויים ממתכות יקרות או
אבנים יקרות; פסלונים וחפצי אומנות העשויים ממתכת יקרה
ו/או מאבנים יקרות; כלי כסף שאינם כלי אוכל; הנכללים כולם

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Faberge Limited

Address: Grand Cayman, Cayman Islands

Identification No.: 65191

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

WORKMASTER

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210028 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 14629/10/2009



Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks and travelling bags, luggage; briefcases; 
umbrellas; handbags, belts made of leather or 
imitation leather, shoulder belts, wallets and purses 
in this class; all included in class 18.

עור וחיקויי עור וטובין העשויים מחומרים אלה ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; תיבות ותיקי נסיעות, מזוודות; תיקי מסמכים;
מטריות; תיקי יד, חגורות העשויות מעור או מחיקויי עור,

חגורות כתפיים, ארנקי כיס וארנקים בסוג זה; הנכללים כולם
בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Faberge Limited

Address: Grand Cayman, Cayman Islands

Identification No.: 65191

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

WORKMASTER

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210029 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 14729/10/2009



Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics; all included in class 
20.

רהיטים, מראות, מסגרות תמונות; טובין (שלא נכללים בסוגים
אחרים) מעץ, שעם, קנה סוף, קנה סוכר, נצרים, קרן, עצם,

שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה מרשאום ותחליפים
לכל חומרים אלה, או מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Faberge Limited

Address: Grand Cayman, Cayman Islands

Identification No.: 65191

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

WORKMASTER

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210030 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 14829/10/2009



Glassware; silverware, articles made of pottery, 
ceramic, china, crystal or porcelain; ceramic 
ornaments, china ornaments, crystal ornaments, 
glass ornaments, porcelain ornaments; all included in 
class 21.

כלי זכוכית; כלי כסף; פריטים העשויים מחרס, קרמיקה,
חרסינה,  קריסטל או פורצלן; קישוטי קרמיקה, קישוטי חרסינה,
קישוטי קריסטל, קישוטי זכוכית, קישוטי פורצלן; הנכללים כולם

בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Faberge Limited

Address: Grand Cayman, Cayman Islands

Identification No.: 65191

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

WORKMASTER

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210031 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 14929/10/2009



Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; all included in class 
24.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסוי
מיטה ושולחן; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Faberge Limited

Address: Grand Cayman, Cayman Islands

Identification No.: 65191

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

WORKMASTER

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210032 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 15029/10/2009



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

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Faberge Limited

Address: Grand Cayman, Cayman Islands

Identification No.: 65191

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

WORKMASTER

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210033 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 15129/10/2009



Education services; providing of training; 
entertainment and cultural activities; all included in 
class 41.

שירותי חינוך; מתן אימון; פעילויות בידור ותרבות; הנכללים
כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Faberge Limited

Address: Grand Cayman, Cayman Islands

Identification No.: 65191

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

WORKMASTER

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210034 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 15229/10/2009



Advisory services relating to building and property 
design, interior design; design of furniture and 
furnishings; design of clothing and fashion 
accessories; design of chinaware, glassware and 
silverware; design of jewellery and objects of art; all 
included in class 42.

שירותי ייעוץ הנוגעים לבנייה ולעיצוב נכסים, עיצוב פנים; עיצוב
רהיטים וציוד; עיצוב בגדים ואביזרי אופנה; עיצוב כלי חרסינה,
כלי זכוכית וכלי כסף; עיצוב תכשיטים וחפצי אמנות; הנכללים

כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Faberge Limited

Address: Grand Cayman, Cayman Islands

Identification No.: 65191

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

WORKMASTER

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210035 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 15329/10/2009



Lcd television; included in class 9. טלוויזיות LCD; הנכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Max Electronics (L.C.D) Ltd. שם: מקס אלקטרוניקס (אל.סי.די) בע"מ

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

Identification No.: 514115161מספר זיהוי: 514115161

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blusztein, Bar-Kahan, Zigenlaub & Co., Advs.

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

שם: בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210041 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 15429/10/2009



Ginseng for medical use, ginseng powder for medical 
use, ginseng extract for medical use, ginseng 
capsules, ginseng tablets, medicine for digestive 
system, medicine for nervous system, medicine for 
circulatory organ, medicine for genital organ, 
medicine for hypoglycemic agent, medicine for 
swelling and pain, medicine for excretory organ, 
medical supplementary nutrition, medicine for 
respiratory organ, kidney tonic, blood tonic; all 
included in class 5.

ג'ינסנג לשימוש רפואי, אבקת ג'ינסנג לשימוש רפואי, תמציות
ג'ינסנג לשימוש רפואי, קפסולות ג'ינסנג, טבליות ג'ינסנג,

תרופה  עבור מערכת העיכול, תרופה  עבור מערכת העצבים,
תרופה  עבור איבר מחזור הדם, תרופה עבור איברי המין,
תרופה עבור גורם היפוגליקמי, תרופה עבור נפיחות וכאב,
תרופה עבור איבר של צואה,  תזונה של תוספים רפואיים,

תרופה עבור איבר הנשימה, מחזק כליה, מחזק דם; הנכללים
כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Korea Ginseng Corp.

Address: So-gu, Taejon City, Republic of Korea

Identification No.: 50607

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

KGC

Application Date 30/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210067 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 15529/10/2009



Manufacturing and marketing of wine; all included in 
class 33.

ייצור ושיווק יין; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SEAHORSE WINERY LTD שם: יקב סוסון ים בע"מ

Address: Moshav Bar Giyora, Israel כתובת : מושב בר גיורא, ישראל

Identification No.: 514070663מספר זיהוי: 514070663

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dov Atzmon, Adv.

Address: 15 Abba Hillel St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: דב עצמון, עו"ד

כתובת : רחוב אבא הלל 15  , רמת גן, 52522, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210112 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 15629/10/2009



Financial services, namely, foreign currency trading 
and exchange; all included in class 36.

שירותים פיננסים, דהיינו, סחר וחליפין של מטבע חוץ; הנכללים
כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Interbank FX, LLC

Address: 3165 East Millrock Drive  , Salt Lake City, Utah, 
84121, U.S.A.

Identification No.: 68143

(Utah Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
INTERBANK ובצרוף FX בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

INTERBANKFX

Application Date 01/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210129 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 15729/10/2009



U.S.A. , 27/03/2008 ארה"ב , 27/03/2008

Priority Date דין קדימה

Financial services, namely, foreign currency trading 
and exchange; all included in class 36.

שירותים פיננסים, דהיינו, סחר וחליפין של מטבע חוץ; הנכללים
כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Interbank FX, LLC

Address: 3165 East Millrock Drive  , Salt Lake City, Utah, 
84121, U.S.A.

Identification No.: 68143

(Utah Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IBFX.COM

Application Date 01/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210130 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 15829/10/2009



U.S.A. , 27/03/2008 ארה"ב , 27/03/2008

Priority Date דין קדימה

Financial services, namely, foreign currency trading 
and exchange; all included in class 36.

שירותים פיננסים, דהיינו, סחר וחליפין של מטבע חוץ; הנכללים
כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Interbank FX, LLC

Address: 3165 East Millrock Drive  , Salt Lake City, Utah, 
84121, U.S.A.

Identification No.: 68143

(Utah Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words COM, INTERBANK and 
FX separately, but in the combination of the mark

,COM רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INTERBANK ו- FX בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210131 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 15929/10/2009



Parts and accessories of machine and machine tools, 
namely bonded abrasives, grinding tools, abrasive 
heads, grinding wheels, cut-off wheels, diamond 
abrasive wheels, flap wheels,  non-woven abrasive 
disks, nylon abrasive disks, fan grinder, flap disks 
and coated abrasives; all included in class 7.

חלקים ואביזרים של מכונה וכלי מכונה, דהינו משפשפים
מחוברים, כלי השחזה, ראשים משפשפים, גלגלי השחזה,
גלגלי קיצוץ, גלגלי יהלום משפשפים, גלגלי חבטה, דיסקים
משפשפים לא רקומים, דיסקים משפשפי ניילון, מאוורר

מטחנה, דיסקים של חבטה ומשפשפים מצופים; הנכללים כולם
בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG

Address: Brohltalstrasse 2  , Burgbrohl, 56659, Germany

Identification No.: 68145

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

RHODIUS

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210143 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 16029/10/2009



zinc batteries; all included in class 9. סוללות אבץ; הנכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shai Sahar שם: שי סהר

Address: 23 Kfar Giladi St., Tel Aviv, 66092, Israel כתובת : כפר גלעדי 23, תל אביב, 66092, ישראל

Identification No.: 040836249מספר זיהוי: 040836249

Application Date 31/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210156 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 16129/10/2009



Facial and body care preparations, namely, cleansing 
foam, cleansing scrub, cleansing lotion, cream wash, 
moisturizer, facial wipes, astringent, pimple gel; all 
included in class 3.

תכשירים לטיפול בפנים ובגוף, דהינו, קצף לניקוי, גרגירי ניקוי,
תחליב לניקוי, קרם רחצה, קרם לחות, מגבוני פנים, מי פנים,

ג'ל לפצעונים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NEUTROGENA CORPORATION

Address: Los Angeles, California, U.S.A.

Identification No.: 7942

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

,SPOT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
STRESS ו-CONTROL 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

SPOT STRESS CONTROL

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210171 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 16229/10/2009



Jewelry, precious stones, precious metals and metals 
coated therewith, watches, jewelry boxes; all 
included in class 14.

תכשיטים, אבנים יקרות, מתכות יקרות ומתכות מצופות מתכות
יקרות, שעונים ,קופסאות תכשיטים;הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pierre Galio L.t.d שם: פייר גליו בע"מ

Address: 44 Jaffa Road  , Tel Aviv, 66104, Israel כתובת : דרך יפו  44  , תל אביב, 66104, ישראל

Identification No.: 510807274מספר זיהוי: 510807274

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price-Klagsbald, Advs.

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

שם: פרייס-קלגסבלד, עו"ד

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

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

,GIRL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SHOP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210172 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 16329/10/2009



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

דברי הלבשה, הנעלה, כובעים וכיסויי ראש; לילדות, נערות
ותינוקות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pierre Galio L.t.d שם: פייר גליו בע"מ

Address: 44 Jaffa Road  , Tel Aviv, 66104, Israel כתובת : דרך יפו  44  , תל אביב, 66104, ישראל

Identification No.: 510807274מספר זיהוי: 510807274

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price-Klagsbald, Advs.

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

שם: פרייס-קלגסבלד, עו"ד

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

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

,GIRL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SHOP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210174 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 16429/10/2009



Retail and wholesale marketing and operating chain 
stores & stores for the sale of clothing, footwear, 
headgear, jewelry and watches, fashion accessories; 
all included in class 35.

שיווק סיטונאי וקמעונאי והפעלת רשתות וחנויות לממכר ביגוד,
הנעלה, כיסויי ראש וכובעים, תכשיטים ושעונים, אביזרי אופנה;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pierre Galio L.t.d שם: פייר גליו בע"מ

Address: 44 Jaffa Road  , Tel Aviv, 66104, Israel כתובת : דרך יפו  44  , תל אביב, 66104, ישראל

Identification No.: 510807274מספר זיהוי: 510807274

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price-Klagsbald, Advs.

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

שם: פרייס-קלגסבלד, עו"ד

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

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

,GIRL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SHOP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210176 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 16529/10/2009



Plastic bags for packaging and wrapping, paper bags 
and paper materials for packaging and wrapping, 
portfolios, diaries, stationery for use in office, home 
and school, catalogues of fashion; all included in 
class 16.

שקיות פלסטיק לאריזה ועטיפה, שקיות נייר וניירות לאריזה
ועטיפה, תיקיות, יומנים, צרכי כתיבה לשימוש במשרד, בבית
ובבית ספר, קטלוגים של אופנה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pierre Galio L.t.d שם: פייר גליו בע"מ

Address: 44 Jaffa Road  , Tel Aviv, 66104, Israel כתובת : דרך יפו  44  , תל אביב, 66104, ישראל

Identification No.: 510807274מספר זיהוי: 510807274

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

my sweet choice

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210177 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 16629/10/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pierre Galio L.t.d שם: פייר גליו בע"מ

Address: 44 Jaffa Road  , Tel Aviv, 66104, Israel כתובת : דרך יפו  44  , תל אביב, 66104, ישראל

Identification No.: 510807274מספר זיהוי: 510807274

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

my sweet choice

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210178 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 16729/10/2009



Telecommunication services related to a Christian TV 
channel; all included in class 38.

שירותי תקשורת רחק הקשורים לערוץ טלוויזיה נוצרי; הנכללים
כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lighthouse Network Ltd Oy

Address: Vilhovourenkatu 11D  , Helsinki, Finland

Identification No.: 68160

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 combination TV7 separately, but 
in the combination of the mark.

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210194 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 16829/10/2009



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

Priority Date דין קדימה

Medical and scientific research in the fields of 
pharmaceuticals, drug delivery and medical 
therapeutics; pharmaceutical research and 
development in the fields of pharmaceuticals, drug 
delivery and medical therapeutics; scientific, medical 
and pharmaceutical research services for others in 
the fields of RNA pharmaceutical formulations, RNA 
pharmaceutical products, RNA biological 
therapeutics, and RNA drug delivery; product 
research and development for others in the fields of 
RNA pharmaceutical formulations, RNA 
pharmaceutical products, RNA biological 
therapeutics, and RNA drug delivery; all included in 
class 42.

מחקר רפואי ומדעי בתחומים של רוקחות, מתן תרופות וריפוי
רפואי; מחקר ופיתוח רוקחי בתחומי רוקחות, מתן תרופות
וריפוי רפואי; שירותי מחקר מדעיים, רפואיים ורוקחיים עבור

אחרים בתחומי נוסחאות RNA רוקחיות, מוצרי RNA רוקחיים,
ריפויי RNA ביולוגיים, ומתן תרופות RNA; מחקר ופיתוח של
מוצר עבור אחרים בתחומי נוסחאות RNA  רוקחיות, מוצרי
;RNA ביולוגיים, ומתן תרופות RNA רוקחיים, ריפויי RNA

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MDRNA, Inc.

Address: 3830 Monte Villa Parkway  , Bothell, WA, 
980217266, U.S.A.

Identification No.: 66828

(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 combinations MD and RNA 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירופים MD ו
-RNA בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210204 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 16929/10/2009



Apparatus for occult blood analysis, namely, fecal 
occult blood analyzers; included in class 10.

התקנים לניתוח דם סמוי, היינו, מנתחי דם סמוי בצואה;
הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA

Address: 4-19-9 Taito  , Taito-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 68165

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210225 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 17029/10/2009



Education; providng of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילותספורט ותרבות; הנכללים
כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Zebra Zahav Communication Ltd. שם: זברה זהב תקשורת בע"מ

Address: 7 Harugey Malhut  , Tel Aviv, Israel כתובת : חרוגי מלכות 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512733254מספר זיהוי: 512733254

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

הופ! הורים

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210289 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 17129/10/2009



Education; providng of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; all included in class 
41.

חינוך, הענקת אימונים; בידור; פעילותספורט ותרבות; הנכללים
כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Zebra Zahav Communication Ltd. שם: זברה זהב תקשורת בע"מ

Address: 7 Harugey Malhut  , Tel Aviv, Israel כתובת : חרוגי מלכות 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512733254מספר זיהוי: 512733254

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210290 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 17229/10/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NEXTEC S.r.l.

Address: Via del Bosco 41  , Busto Arsizio (VA), Italy

Identification No.: 68191

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 words OUT and DRY separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים OUT ו
-DRY 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 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210328 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 17329/10/2009



Perfumes, toilet soaps, cosmetics, deodorants for 
personal use, creams, lotions and oils for the face 
and the body, skin cleansing milks, creams and oils, 
make-up creams, beauty masks, make-up removers, 
eye shadows, lipsticks, mascara, rouge, crayons for 
the eyes and the lips, powders, creams, oils and 
lotions for suntanning and after sun exposure, pre 
and after shave creams and lotions, talcum powders, 
bath salts, bath foams and oils, after-bath skin 
creams and lotions, hair shampoos, depilatory 
preparations, nail polishes, hair lotions and 
dentifrices; scented home sprays, scented burning 
essence, incense sticks, scented sachets, linen 
scented water; all included in class 3.

בשמים, סבוני רחצה, מוצרים קוסמטיים,דאודוראנטים לשימוש
אישי, קרמים, תחליבים ושמנים לפנים ולגוף, חלב, קרמים

ושמנים לניקוי העור, קרם מייק-אפ, מסכות יופי, מסירי איפור,
צלליות לעיניים, שפתונים, מסקרה, סומק, עפרונות לעיניים
ולשפתיים, פודרה, קרמים, שמנים ותחליבים לשיזוף ולאחר
חשיפה לשמש, קרמים ותחליבים לפני ולאחר גילוח, אבקות

טלק, מלחי אמבט, קצפי ושמני אמבט, קרמים ותחליבים לאחר
אמבטיה, שמפו לשיער, תכשירים להסרת שיער, לק

לציפורניים, קרם לשיער ומשחות שיניים; ספריים ריחניים לבית,
תמציות ריחניות לבעירה, מקלות קטורת, שקיות ריחניות, מי-

ריח למצעים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DIESEL S.p.A.

Address: Molvena, Vicenza, Italy

Identification No.: 5372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים BLACK ו
-GOLD 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

DIESEL BLACK GOLD

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210376 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 17429/10/2009



Spectacles; sunglasses; cases and chains for 
spectacles and sunglasses, frames for spectacles, 
eyeglass lenses; protective helmets, electronic goods 
namely, telephones, mobile phones, MP3 players, 
CD and DVD players, cases for MP3 players, cases 
for CD and DVD players, software, televisions, 
screens and monitors, radio apparatus, stereo 
systems, amusement apparatus for use with 
television receivers, electronic games, namely 
portable gaming systems for use with televisions and 
stand alone portable video games for use with 
televisions; video cameras, photographic cameras, 
electronic organizers; all included in class 9.

משקפי ראייה; משקפי שמש; נרתיקים ושרשראות למשקפי
ראיה ומשקפי שמש, מסגרות למשקפי ראיה, עדשות

למשקפיים, קסדות מגן, מוצרי אלקטרוניקה דהיינו טלפונים,
טלפונים ניידים, נגני 3MP, נגני תקליטורים ו-DVD, נרתיקים

לנגני MP3, נרתיקים לנגני תקליטורים ו-DVD, תוכנות,
טלויזיות, מסכים וצגים, מכשירי רדיו, מערכות סטריאו, מכשירי

בידור לשימוש עם מקלטי טלויזיה, משחקים אלקטרוניים,
דהיינו מערכות משחקים נישאות לשימוש עם טלויזיות ומשחקי
וידאו ניידים לשימוש עם טלויזיות; מצלמות וידאו, מצלמות

תמונות, יומנים אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DIESEL S.p.A.

Address: Molvena, Vicenza, Italy

Identification No.: 5372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים BLACK ו
-GOLD 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

DIESEL BLACK GOLD

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210377 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 17529/10/2009



Jewelry and costume jewelry, rings being jewelry, 
bracelets, necklaces, tie-bars, scarf rings, pendants, 
ear clips, tie clips, cufflinks of precious metal, 
earrings, key holders made of precious metals, 
brooches, pins being jewelry; clocks, watches, 
chronographs for use as watches, chronometers; all 
included in class 14.

תכשיטים ותכשיטים שאינם ממתכות יקרות, טבעות שהינן
תכשיטים, צמידים, שרשראות, מחזיקי עניבות, טבעות

לצעיפים, תליונים, סיכות לאזניים, סיכות לעניבות, כפתורי
חפתים ממתכות יקרות, עגילים, מחזיקי מפתחות  עשויים

ממתכות יקרות,  סיכות, סיכות שהינן תכשיטים, שעונים, שעוני
-יד, מתעדי זמן לשימוש כשעוני-יד, מדי זמן; הנכללים כולם

בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DIESEL S.p.A.

Address: Molvena, Vicenza, Italy

Identification No.: 5372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים BLACK ו
-GOLD 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

DIESEL BLACK GOLD

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210378 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 17629/10/2009



Trunks, traveling bags, umbrellas, handbags, 
suitcases, clutch bags, vanity cases sold empty, 
purses, billfolds, attach&eacute; cases, wallets, 
briefcases, key cases, wallet for passports and 
business cards, card cases (notecases) made of 
leather or imitation leather; all included in class 18.

ארגזי נסיעות, תיקי נסיעה, מטריות, תיקי יד, מזוודות, תיקים
ללא ידיות, תיקי איפור הנמכרים ריקים, ארנקים, ארנק

לשטרות, תיקים מסמכים, ארנקי כסף, תיקי מנהלים, תיקי
מפתחות, ארנקים לדרכונים ולכרטיסי ביקור, תיקים לכרטיסים

עשוי מעור או חיקוי עור; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DIESEL S.p.A.

Address: Molvena, Vicenza, Italy

Identification No.: 5372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים BLACK ו
-GOLD 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

DIESEL BLACK GOLD

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210379 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 17729/10/2009



Clothing namely, leather clothing, coats, mantles, 
raincoats, dresses, suits, skirts, jackets, trousers, 
jeans, waistcoats, shirts, t-shirts, blouses, jersey, 
sweaters, pullovers, blazers, cardigans, stocking, 
socks, tights, underwear, corsets, nightgowns, 
wedding gowns, woman’s suits, pajamas, Bermudas, 
bathrobes, bathing suits, swimming suits, sun suits, 
sport jackets, wind resistant jackets, anoraks for 
exercises, anoraks not for exercises, sweatsuits, 
clothing for children, clothing for neonates, ties, 
neckties, scarves, shawls, foulards, caps, hat, 
headgears, hosiery, gloves, sashes, belts, footwear, 
boots, shoes, slippers; all included in class 25.

ביגוד דהיינו, בגדי עור, מעילים, שכמיות, מעילי גשם, שמלות,
חליפות, חצאיות, ז'קטים, מכנסיים, ג'ינס, מקטורנים, חולצות,
חולצות טי, סריגים, סוודרים, אפודות, בלייזרים, קרדיגנים,

גרבי ניילון, גרביים, גרבונים, הלבשה תחתונה, מחוכים, כותנות
לילה, חליפות לחתונה, פיג'מות, מכנסי ברמודה, חלוקי

אמבטיה, בגדי ים, בגדי שחיה, בגדים לשמש, מעילי ספורט,
מעילים עמידים בפני רוח, אימוניות לאימון ולא לאימון, חליפות
ספורט, בגדי ילדים, בגדי תינוקות, עניבות, צעיפים, שלים,
סודרים, כובעי מצחיה, כובעים, כיסויי ראש, גרביים ולבנים,
כפפות, אבנטים, חגורות, הנעלה, מגפיים, נעליים, נעלי בית;

הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DIESEL S.p.A.

Address: Molvena, Vicenza, Italy

Identification No.: 5372

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים BLACK ו
-GOLD 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

DIESEL BLACK GOLD

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210380 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 17829/10/2009



Food and beverage ingredients, namely, whole 
processed coffee fruit; all included in class 29.

מרכיבים למזון ולמשקאות, דהיינו, פרי הקפה בשלמותו מעובד;
הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VDF FutureCeuticals, Inc.

Address: 300 West Sixth Street  , Momence, Illinois, 
60954, U.S.A.

Identification No.: 68201

(Illinois 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

COFFEEBERRY

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210417 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 17929/10/2009



Cosmetics; body and beauty care cosmetics; and 
whole coffee fruit and extracts of whole coffee fruit 
sold as component ingredients of cosmetics and non-
medicated beauty and skin care preparations; all 
included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה; תכשירי קוסמטיקה לגוף ולטיפוח  היופי;
ופרי הקפה בשלמותו ותמציות של פרי הקפה בשלמותו
הנמכרים כמרכיבים עיקריים עבור תכשירי קוסמטיקה

ותכשירים שאינם רפואיים המשמשים לטיפוח העור והיופי;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VDF FutureCeuticals, Inc.

Address: 300 West Sixth Street  , Momence, Illinois, 
60954, U.S.A.

Identification No.: 68201

(Illinois 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

COFFEEBERRY

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210418 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 18029/10/2009



Software, in particular management software for 
industrial networks (OPC); middleware; data carriers 
and storage media for computers and networks; 
monitoring apparatus, in particular industrial video 
solutions for process monitoring; electrical and 
optical cables and wires; cables and wires for 
networks; network connectors; electric and optical 
connectors; electric and optical distributors; switches 
(managed and unmanaged); active network 
components; routers; distribution and control boxes 
as well as distribution and control panels for 
connecting and controlling networks; firewalls, in 
particular firewalls for industry with VPN functionality; 
gateways; hubs; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, in particular top-
hat rail power supplies; adaptors and connectors for 
electric and optical wires; electricity conduits; sheaths 
for electric and optical cables; mounting frames, 
assembly racks for network components; fittings 
included in this class for all the aforesaid goods and 
network parts, all included in class 9.

;(OPC) תוכנה, בעיקר תוכנת ניהול לרשתות תעשייתיות
תוכנת ביניים ; מובילי מידע ואחסון מדיה  למחשבים ורשתות;
מערכות ניטור, בעיקר פתרונות וידאו תעשייתי לניטור מעובד;
מחברים אלקטרונים ואופטיים; כבלים וחוטים אלקטרונים

ואופטיים; כבלים וחוטים לרשתות; מחברי רשתות; מחברים
אלקטרונים ואופטיים; מפלגים אופטיים ואלקטרוניים; מתגים
( מנוהלים ולא מנוהלים ); רכיבי רשת פעילה; נתבים; מפלגים
וקופסאות שליטה כמו גם מפלגים ופנלים שליטה לחיבור
ושליטה ברשתות;  פיירוול, בעיקר לתעשייה עם תפקודיות
רשת פרטית מדומה ; חיבור בין שתי רשתות; מרכזי דיסק;

מערכות וכלים לניהול, מיתוג; החלפה; צבירה; וויסות או שליטה
אלקטרונית , בעיקר אספקת פס כוח טופ-האט;  מתאמים

ומחברים לחוטים אלקטרונים ואופטיים; צינורות אלקטרוניים;
מעטפת כבלים אלקטרונים ואופטיים; מסגרות הרכבה; כונני
אסמבלי לרכיבי רשתות; ציוד הנכלל בסיווג זה לכל הטובין

וחלקי הרשתות, הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LAPP ENGINEERING & CO.

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 68203

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

ETHERLINE

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210421 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 18129/10/2009



Providing of training and instructions in respect of 
drum playing; teaching classes in respect of drum 
playing; providing of workshops; providing of live 
drum entertainment; all included in class 41.

אספקת הדרכה והוראות בהתייחס לנגינה על תופים; הוראת
שיעורים בהתייחס לנגינה על תופים; אספקת סדנאות; אספקת

בידור תופים בהופעה חיה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WARREN M. LIEBERMAN

Address: 22 6th Avenue  , Houghton, Republic of South 
Africa

Identification No.: 68205

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 DRUM, CAFE separately, 
but in the combination of the mark.

,DRUM רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CAFE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210429 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 18229/10/2009



United Kingdom , 12/10/2007 ממלכה מאוחדת , 12/10/2007

Priority Date דין קדימה

Dressings; included in class 5. חבישות; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ark Therapeutics Limited

Address: 6 Warren Mews  , London, United Kingdom

Identification No.: 57241

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 MAX separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KerraMax

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210433 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 18329/10/2009



United Kingdom , 12/10/2007 ממלכה מאוחדת , 12/10/2007

Priority Date דין קדימה

Dressings; included in class 5. חבישות; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ark Therapeutics Limited

Address: 6 Warren Mews  , London, United Kingdom

Identification No.: 57241

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 MAX separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210434 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 18429/10/2009



Computer programs and software for operating 
automated machines in mines operated by a person 
located outside the mine and above the ground; 
computers; computer peripheral equipment; vehicle 
drive training simulators for steering and control of 
drilling vehicles; electronic apparatus for the remote 
control of industrial operations; electric installations 
for the remote control of industrial operations; cyclic 
motions, namely, circuit breakers; automatic watering 
installations, namely, automatic fire protection 
sprinklers; registered computer programs, registered 
operating programs; registered computer software; 
simulators for steering and control of vehicles and 
crafts; remote control apparatus; electric installations 
for remote control apparatus of industrial functions, 
cyclic motions, telerupters; parts and components for 
the aforesaid goods; all included in class 9.

תוכניות ותוכנות מחשב עבור הפעלת מכונות אוטומטיות
במכרות המופעלות של ידי אדם הממוקם מחוץ למכרה ומעל
לפני הקרקע; מחשבים; ציוד מחשב היקפי; התקני סימולציה
לאימון והדרכה מונעי כלי רכב עבור היגוי ובקרה של כלי רכב
המשמשים בקידוח; התקנים אלקטרוניים עבור הבקרה מרחוק
של פעילויות תעשייתיות; מתקנים חשמליים עבור הבקרה

מרחוק של פעילויות תעשייתיות; התקני תנועה מחזורית, דהיינו
מפסקי מעגל, מתקני מים אטומטיים, דהיינו ספרינקלרים

להגנה מפני אש אוטומטיים; תוכניות מחשב רשומות; תוכניות
הפעלה רשומות; תוכנות מחשב רשומות; התקני סימולציה

עבור ההיגוי ובקרה של כלי רכב, אוניות ומטוסים; התקני בקרה
מרחוק; מתקנים חשמליים לבקרה מרחוק של התקני פעילויות
תעשייתיות, התקני תנועה, טלראפטרים; חלקים ורכיבים עבור

הטובין הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

Address: Sandviken, Sweden

Identification No.: 61791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210458 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 18529/10/2009



Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; automatic watering 
installations; parts and components for the aforesaid 
goods; all included in class 11.

התקנים עבור תאורה, חימום, הפקת אדים, בישול, קירור,
יבוש, אוורור, אספקת מים ומטרות סניטאריות; מתקני מים
אוטומטיים; חלקים ורכיבים עבור הטובין הנזכרים לעיל;

הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

Address: Sandviken, Sweden

Identification No.: 61791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210459 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 18629/10/2009



Transfer and transmission of database information 
via telecommunications networks; providing 
information access to telecommunication networks 
via portal website, information services relating to 
access to computer networks and to the internet; all 
included in class 38.

העברה ושידור של מידע בסיס נתונים באמצעות רשתות
טלקומיוניקציות; הענקת גישת מידע לרשתות טלקומוניקציה
באמצעות אתר פורטל; שירותי מידע המתייחסים לגישה
לרשתות מחשב ולאינטרנט; כולם כלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

Address: Sandviken, Sweden

Identification No.: 61791

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210462 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 18729/10/2009



Sausages, pate and meat spreads; margarine, butter, 
cooking and frying fat; cheese and cheese products, 
cheese curd; milk and milk products, skimmed milk, 
milk made from soya; milk based beverages, milk 
based beverages also containing fruit juice; yoghurt 
based beverages, yoghurt based beverages also 
containing fruit juice; dairy products, yoghurt, cream, 
artificial cream and cheese; eggs; jams, jellies; 
powdered egg; edible oils and fats; all included in 
class 29.

נקניקים, פטה וממרחי בשר; מרגרינה, חמאה, שומן לבישול
ולטיגון; גבינה ומוצרי גבינה, קום גבינה; חלב ומוצרי חלב, חלב
דל שומן, חלב העשוי מסויה; משקאות המבוססים על חלב,

משקאות המבוססים על חלב המכילים גם מיץ פירות; משקאות
המבוססים על יוגורט, משקאות המבוססים על יוגורט המכילים

גם מיץ פירות; מוצרי חלב, יוגורט, שמנת, שמנת וגבינה
מלאכותיות; ביצים; ריבות, מקפאים; אבקת ביצה; שמנים

ושומנים אכילים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210475 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 18829/10/2009



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, biscuits; pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar; soya sauce; salad dressings; 
mayonnaise; sauces (condiments); spices; ice; all 
included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי;
קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, ביסקוויטים; דברי מאפה
וממתקים, גלידות; דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח,
חרדל; חומץ; רוטב סויה; רטבים לסלט; מיונז; רטבים (נותני

טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210476 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 18929/10/2009



Non-alcoholic beverages; all included in class 32. משקאות לא אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom

Identification No.: 139

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210477 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 19029/10/2009



Computer software, computer programs; all included 
in class 9.

תוכנה למחשב, תוכניות למחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ELUTIONS

Address: 12 ,allee Irene Joliot Curie, Parc Technologique 
Europarc de St Priest, Bat B 1,, 69800, France

Identification No.: 68244

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 words CONTROL and 
MAESTRO separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CONTROL ו-MAESTRO 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

ControlMaestro

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210499 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 19129/10/2009



Telecommunication services, namely, providing 
electronic storage and retrieval of user-specified 
personal and business information in the field of 
telecommunications, electronic mail and messaging 
services; transmission of data and information over 
cellular phone networks and wireless communication 
networks; providing information in the field of 
telecommunications and telecommunications 
software via computer networks, wireless networks 
and global communication networks; providing 
information in the field of telecommunications 
software; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, שהם אספקת אחסון ושליפה
אלקטרוניים למידע אישי או עסקי בתחום הטלקומוניקציה
הנקבע על ידי הלקוח, שירותי דואר והודעות אלקטרוניים;

תמסורת של נתונים ומידע באמצעות רשתות טלפון סלולארי
ורשתות תקשורת אלחוטיות; אספקת מידע בתחום

הטלקומוניקציה ורשתות תקשורת רחק באמצעות רשתות
מחשב, רשתות אלחוטיות ורשתות תקשורת גלובליות; אספקת
מידע בתחום חומרת הטלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unison Technologies, LLC

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

Identification No.: 68245

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210500 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 19229/10/2009



Computer services, namely providing software 
updates via computer networks and the Internet; 
computer services, namely acting as an application 
service provider (ASP) featuring software for use in 
the field of business communications management, 
and providing hosting, development and 
maintenance of applications in the field of business 
communications management; consulting services in 
the fields of computers and software; all included in 
class 42.

שירותי מחשב, שהם מתן עדכוני תוכנה באמצעות רשתות
מחשב ואינטרנט; שירותי מחשב, שהם פעולה כספק שירות של
אפליקציה (ASP) המאופיינים בתוכנת מחשב לשימוש בתחום
של ניהול תקשורת עסקים, ומתן אחסון, פיתוח ואחזקה של
אפליקציות בתחום של ניהול תקשורת עסקים; שירותי ייעוץ

בתחום של מחשבים ותוכנה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unison Technologies, LLC

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

Identification No.: 68245

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210502 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 19329/10/2009



Telecommunication services, namely, providing 
electronic storage and retrieval of user-specified 
personal and business information in the field of 
telecommunications, electronic mail and messaging 
services; transmission of data and information over 
cellular phone networks and wireless communication 
networks; providing information in the field of 
telecommunications and telecommunications 
software via computer networks, wireless networks 
and global communication networks; providing 
information in the field of telecommunications 
software; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, שהם אספקת אחסון ושליפה
אלקטרוניים למידע אישי או עסקי בתחום הטלקומוניקציה
הנקבע על ידי הלקוח, שירותי דואר והודעות אלקטרוניים;

תמסורת של נתונים ומידע באמצעות רשתות טלפון סלולארי
ורשתות תקשורת אלחוטיות; אספקת מידע בתחום

הטלקומוניקציה ורשתות תקשורת רחק באמצעות רשתות
מחשב, רשתות אלחוטיות ורשתות תקשורת גלובליות; אספקת
מידע בתחום חומרת הטלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unison Technologies, LLC

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

Identification No.: 68245

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UNISON

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210504 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 19429/10/2009



Computer services, namely providing software 
updates via computer networks and the Internet; 
computer services, namely acting as an application 
service provider (ASP) featuring software for use in 
the field of business communications management, 
and providing hosting, development and 
maintenance of applications in the field of business 
communications management; consulting services in 
the fields of computers and software; all included in 
class 42.

שירותי מחשב, שהם מתן עדכוני תוכנה באמצעות רשתות
מחשב ואינטרנט; שירותי מחשב, שהם פעולה כספק שירות של
אפליקציה (ASP) המאופיינים בתוכנת מחשב לשימוש בתחום
של ניהול תקשורת עסקים, ומתן אחסון, פיתוח ואחזקה של
אפליקציות בתחום של ניהול תקשורת עסקים; שירותי ייעוץ

בתחום של מחשבים ותוכנה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unison Technologies, LLC

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

Identification No.: 68245

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

UNISON

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210505 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 19529/10/2009



Telecommunication services, namely, providing 
electronic storage and retrieval of user-specified 
personal and business information in the field of 
telecommunications, electronic mail and messaging 
services; transmission of data and information over 
cellular phone networks and wireless communication 
networks; providing information in the field of 
telecommunications and telecommunications 
software via computer networks, wireless networks 
and global communication networks; providing 
information in the field of telecommunications 
software; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, שהם אספקת אחסון ושליפה
אלקטרוניים למידע אישי או עסקי בתחום הטלקומוניקציה
הנקבע על ידי הלקוח, שירותי דואר והודעות אלקטרוניים;

תמסורת של נתונים ומידע באמצעות רשתות טלפון סלולארי
ורשתות תקשורת אלחוטיות; אספקת מידע בתחום

הטלקומוניקציה ורשתות תקשורת רחק באמצעות רשתות
מחשב, רשתות אלחוטיות ורשתות תקשורת גלובליות; אספקת
מידע בתחום חומרת הטלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unison Technologies, LLC

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

Identification No.: 68245

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210507 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 19629/10/2009



Computer services, namely providing software 
updates via computer networks and the Internet; 
computer services, namely acting as an application 
service provider (ASP) featuring software for use in 
the field of business communications management, 
and providing hosting, development and 
maintenance of applications in the field of business 
communications management; consulting services in 
the fields of computers and software; all included in 
class 42.

שירותי מחשב, שהם מתן עדכוני תוכנה באמצעות רשתות
מחשב ואינטרנט; שירותי מחשב, שהם פעולה כספק שירות של
אפליקציה (ASP) המאופיינים בתוכנת מחשב לשימוש בתחום
של ניהול תקשורת עסקים, ומתן אחסון, פיתוח ואחזקה של
אפליקציות בתחום של ניהול תקשורת עסקים; שירותי ייעוץ

בתחום של מחשבים ותוכנה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Unison Technologies, LLC

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

Identification No.: 68245

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210508 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 19729/10/2009



Computer software included in class 9. תוכנת מחשב הנכללת בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Qualisystems Ltd. שם: קוואליסיסטמס בע"מ

Address: 20 Hacarmel Street  , Ganey Tikva, 55900, 
Israel

כתובת : רחוב הכרמל 20  , גני תקוה, 55900, ישראל

Identification No.: 513538520מספר זיהוי: 513538520

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd.  , Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16  , רמת גן, 52506, ישראל

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

TEST רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SHELL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210515 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 19829/10/2009



Software development and design, included in class 
42.

פיתוח ועיצוב תוכנה, הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Qualisystems Ltd. שם: קוואליסיסטמס בע"מ

Address: 20 Hacarmel Street  , Ganey Tikva, 55900, 
Israel

כתובת : רחוב הכרמל 20  , גני תקוה, 55900, ישראל

Identification No.: 513538520מספר זיהוי: 513538520

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd.  , Ramat Gan, 52506, 
Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16  , רמת גן, 52506, ישראל

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

TEST רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SHELL, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210516 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 19929/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

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 מצופות
בהן (הנכללות בסוג 14); תכשיטים, אבנים יקרות; מכשירים

הורולוגיים וכרונומטריים 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 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210550 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 20029/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

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; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלו (הנכללים בסוג
18); עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי נסיעה; מטריות,

שמשיות ומקלות הליכה; 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 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210551 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 20129/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

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 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210552 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 20229/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

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 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210553 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 20329/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

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 עם רמת אלכוהול נמוכה; בירה שאינה אלכוהולית,
מים מינראליים ומוגזים, משקאות שאינם אלכוהוליים, משקאות
מפירות ומיצי פירות, במיוחד איזוטוני-, 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 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210554 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 20429/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

Priority Date דין קדימה

Merchandising namely development of 
merchandising concepts, especially in the form of 
consulting, planing, design, organization and 
implementation of merchandising actions for 
economic and advertising purposes, distributing 
office requisites (except furniture), printing products, 
games, toys 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 websites; 
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  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, ארגון 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 דיגיטאליות;

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 טלוויזיה; 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, בניוחד 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 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210555 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 20529/10/2009



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 חשון תש"ע - 20629/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

Priority Date דין קדימה

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

עסקים פיננסיים; עסקי נכסי דלא ניידי; חסות פיננסית; ביטוח;
עסקים כספיים; 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 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210556 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 20729/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

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; 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.

אספקת מקום זיכרון אלקטרוני (מקום ברשת)  באינטרנט
לפרסום סחורות ושירותים; שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר
ועיצוב הקשורים אליהם; ניתוח תעשייתי ושירותי מחקר; עיצוב
ופיתוח של חומרת מחשב,- תוכנה ובסיסי נתונים; תחזוקת
תוכנה; יעוץ טכני; שירותי אחסון נתונים אלקטרונים; 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

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 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210557 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 20829/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

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 מצופות
בהן (הנכללות בסוג 14); תכשיטים, אבנים יקרות; מכשירים

הורולוגיים וכרונומטריים 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 SYSTEM separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210558 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 20929/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

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; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלו (הנכללים בסוג
18); עורות בעלי חיים, שלחים; תיבות ותיקי נסיעה; מטריות,

שמשיות ומקלות הליכה; 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 SYSTEM separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210559 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 21029/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

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 SYSTEM separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210561 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 21129/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

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 SYSTEM separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210565 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 21229/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

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 עם רמת אלכוהול נמוכה; בירה שאינה אלכוהולית,
מים מינראליים ומוגזים, משקאות שאינם אלכוהוליים, משקאות
מפירות ומיצי פירות, במיוחד איזוטוני-, 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 SYSTEM separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210566 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 21329/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

Priority Date דין קדימה

Merchandising namely development of 
merchandising concepts, especially in the form of 
consulting, planing, design, organization and 
implementation of merchandising actions for 
economic and advertising purposes, distributing 
office requisites (except furniture), printing products, 
games, toys 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 websites; 
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  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, ארגון 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 דיגיטאליות;

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 טלוויזיה; 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, בניוחד 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 SYSTEM separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210567 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 21429/10/2009



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 חשון תש"ע - 21529/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

Priority Date דין קדימה

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

עסקים פיננסיים; עסקי נכסי דלא ניידי; חסות פיננסית; ביטוח;
עסקים כספיים; 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 SYSTEM separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210568 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 21629/10/2009



Germany , 19/10/2007 גרמניה , 19/10/2007

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; 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.

אספקת מקום זיכרון אלקטרוני (מקום ברשת)  באינטרנט
לפרסום סחורות ושירותים; שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר
ועיצוב הקשורים אליהם; ניתוח תעשייתי ושירותי מחקר; עיצוב
ופיתוח של חומרת מחשב,- תוכנה ובסיסי נתונים; תחזוקת
תוכנה; יעוץ טכני; שירותי אחסון נתונים אלקטרונים; 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210569 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 21729/10/2009



Articles of clothing; included in class 25. הלבשה וביגוד; הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Meital Akerman שם: מיטל אקרמן

Address: Eilat 45, Tel Aviv, Israel כתובת : אילת 45, תל אביב, ישראל

Identification No.: 027936863מספר זיהוי: 027936863

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Itai Barda, Adv.

Address: 4 Weissman St.  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: איתי ברדה, עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 4  , תל אביב, 64239, ישראל

JANET & JANET

Application Date 09/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210536 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 21829/10/2009



Meat, fish, poultry, turkey; products containing meat 
and/or fish and/or poultry and/or turkey; all included 
in class 29.

בשר, דגים עוף, הודו; מוצרים המכילים בשר ו/או דגים ו/או עוף
ו/או הודו; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 511725459מספר זיהוי: 511725459

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., Herzelia, P.O.B 5789, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, הרצליה, ת.ד.5789, 46157, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words פולקע'ס, חלק למהדרין
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים פולקע'ס,
חלק למהדרין בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210579 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 21929/10/2009



Business administration and business management 
in the fields of hotels, sporting and entertainment 
venues and events, restaurants and casinos; 
administration of an incentive award program 
enabling participants to obtain discounts and 
complimentary awards on goods and services 
through membership; business presentation of goods 
and services on communication media, for retail 
purposes; advertising; industrial or commercial 
management assistance; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of others; 
sales promotion for others; personnel management 
consultancy; relocation services for businesses; 
compilation of information into computer databases; 
processing (administrative) of purchase orders; 
accounting; rental of vending machines; retail store 
and shopping mall services in connection with health, 
beauty and spa products, toiletries, cosmetics, keys 
and their accessories, advertising display boards, 
optical goods, gaming and amusement goods, 
domestic electrical and electronic equipment, 
ornaments, souvenirs and gift items, jewelry, clocks, 
watches, stationery, publications, art and 
photographic goods, leather goods, bags, luggage, 
travel goods, home furnishings and home 
accessories, furniture, household containers and 
utensils, household linen, textile goods, 
haberdashery, clothing, footwear, headwear, games, 
sporting goods, golf equipment and supplies, 
foodstuffs, drinks, containers for foodstuffs and 
drinks, tobacco products, operation and 
administration of shopping centers and retail outlets, 
included in Class 35.

מינהל עסקי וניהול עסקי בתחומים של בתי מלון, אתרים
ואירועים ספורטיביים ובידוריים, מסעדות ובתי הימורים; מינהל
תכנית של פרסי תמריץ המאפשרת למשתתפים להשיג הנחות
ופרסי חינם על סחורות ושירותים באמצעות חברות; הצגה
עסקית של סחורות ושירותים במדיה תקשורתית, למטרות

סיטונאיות; פרסומות; סיוע לניהול תעשייתי או מסחרי; מינהל
מסחרי של רישוי סחורות ושירותים של אחרים; קידום מכירות
עבור אחרים; יעוץ לגבי ניהול סגל עובדים; שירותי מיקום
מחדש עבור עסקים; ליקוט מידע לתוך מאגרי מידע של
מחשבים; עיבוד (מינהלי) של הזמנות קניה; חשבונאות;
השכרת מכונות מכירה; שירותי חנויות קמעונאיות וקניונים
הקשורים למוצרי בריאות, יופי וספא, תמרוקים, קוסמטיקה,
מפתחות ואביזרים עבורם, לוחות תצוגה לפרסומות, מוצרים

אופטיים, מוצרים למשחקים ולשעשועים, ציוד חשמלי
ואלקטרוני ביתי, קישוטים, מזכרות ודברי מתנות, תכשיטים,
שעוני קיר, שעוני יד, כלי כתיבה, פרסומים, מוצרי אמנות
וצילום, מוצרי עור, תיקים, מטען, מוצרי נסיעה, ריהוט ביתי
ואביזרים ביתיים, רהיטים, מיכלים וכלים ביתיים, דברי פשתן
ביתיים, מוצרים מאריגים, סדקית, הלבשה, הנעלה, כיסויי
ראש, משחקים, מוצרי ספורט, ציוד ואספקה של גולף, דברי

מזון, משקאות, מיכלים עבור דברי מזון ומשקאות, מוצרי טבק,
הפעלה ומינהל מרכזי קניות ומקומות מכירה, הנכללים בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210612 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 22029/10/2009



Owners

Name: Caesars World, Inc.

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

Identification No.: 44494

(Florida 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 word ENTERTAINMENT 
separately, but in the combination of the mark.

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"א חשון תש"ע - 22129/10/2009



Entertainment services; casino services; gaming 
services; gambling services; providing facilities for 
gambling; interactive gaming; television 
entertainment services; organization and provision of 
games and competitions for entertainment purposes; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid; casino management; night 
clubs; discotheques; cabarets; theatre and 
entertainment services featuring music, dance, 
comedy, drama and magic; health clubs; recreation 
and sporting clubs; beach and pool clubs; providing 
sports facilities; amusement park services; theme 
parks; amusement arcades; amusement centers; 
providing facilities for recreational activities; country 
club services; arranging and conducting athletic 
events, athletic competitions and sports events; 
organization and promotion of sporting activities and 
competitions; golf courses; production of radio 
programs; production of videos, movies, audio tapes, 
CD-ROMs, DVDs and electronic games; conducting 
horse races; management of sports facilities and 
sporting events; provision of physical education and 
gymnastic facilities; production of shows; theatrical 
ticket agency services; organization of meetings and 
conferences; education services; providing 
instruction and training in the fields of gambling, 
sports and entertainment; hotel management 
training; production of television programs, included 
in Class 41.

שירותי בידור; שירותי בתי הימורים; שירותי משחקים; שירותי
הימורים; אספקת מתקנים עבור הימורים; משחקים

אינטראקטיביים; שירותי בידור טלוויזיוני; ארגון ואספקה של
משחקים ותחרויות למטרות בידור; שירותי מידע, התייעצות
ויעוץ הקשורים לנ"ל; ניהול בתי הימורים; מועדוני לילה;

דיסקוטקים; מופעי בידור; שירותי תיאטרון ובידור הכוללים
מוזיקה, ריקוד, קומדיה וקסמים; מועדוני בריאות; מועדוני בילוי
וספורט; מועדוני חוף ובריכה; אספקת מתקני ספורט; שירותי גן
שעשועים; גני נושאים; שדרות שעשועים; מרכזי שעשועים;
אספקת מתקנים לפעילויות בילוי; שירותי מועדון שדה; סידור
וביצוע אירועים אתלטיים, תחרויות אתלטיות ואירועי ספורט;
ארגון וקידום פעילויות ותחרויות ספורט; מגרשי גולף; הפקת
-CD ,תכניות רדיו; הפקת סרטי וידיאו, סרטים, קלטות אודיו
ROMs ומשחקים אלקטרוניים; ביצוע מירוצי סוסים; ניהול
מתקני ספורט ואירועי ספורט; אספקת מתקנים לחינוך גופני
ולהתעמלות; הפקת מופעים; שירותי סוכנות כרטיסי תיאטרון;
ארגון מפגשים וכנסים; שירותי חינוך; אספקת הוראה ואימון
בתחומי ההימורים, ספורט ובידור; אימון בניהול בתי מלון;

הפקת תכניות טלוויזיה, 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 ENTERTAINMENT 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ENTERTAINMENT 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 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210615 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 22229/10/2009



Owners

Name: Caesars World, Inc.

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

Identification No.: 44494

(Florida 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

י"א חשון תש"ע - 22329/10/2009



United Kingdom , 17/10/2007 ממלכה מאוחדת , 17/10/2007

Priority Date דין קדימה

Cleaning, brushing and waxing preparations for 
vehicles; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, הברשה ושעווה עבור רכבים; הנכללים כולם בסוג
.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALTRO LIMITED

Address: Hertfordshire, United Kingdom

Identification No.: 5208

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 AUTO and the combination  
HIGH DEFINITION WAX separately, but in the 
combination of the mark.

AUTO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצרוף HIGH DEFINITION WAX בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210620 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 22429/10/2009



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

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of 
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; 
goods of common metal not included in other 
classes; ores; all included in class 6.

מתכות מצויות וסגסוגותיהן; חומרי בנייה ממתכת; מבנים
הניתנים להעברה ממתכת; חומרים ממתכת עבור פסי רכבת;
כבלים וחוטים שאינם חשמליים ממתכות מצויות; מוצרי ברזל,

פריטים קטנים של כלי עבודה ממתכת; צינורות וגלילים
ממתכת; כספות; סחורות ממתכת מצויה שאינן כלולות בסוגים

אחרים; עפרות; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210628 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 22529/10/2009



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

Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות; מוטורים ומנועים (למעט לכלי רכב
יבשתיים); רכיבי מצמדים ותמסורת למכונות (למעט לכלי רכב
יבשתיים); מכשירים חקלאיים מלבד המופעלים ידנית; מדגירים

לביצים; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210629 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 22629/10/2009



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

Hand tools and implements (hand-operated); cutlery, 
side arms; razors; all included in class 8.

כלים ומכשירים ידניים (מופעלים ידנית); סכו"ם, נשק צד;
תערים; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210630 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 22729/10/2009



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

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; all included in 
class 10.

מכשירים וכלים כירורגים, רפואיים, דנטאליים ווטרינריים,
איברים, עיניים ושיניים מלאכותיים; פריטים אורטופדיים; חומרי

איחוי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210632 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 22829/10/2009



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

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for buildings; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal; all included in class 19.

חומרי בנייה (שאינם מתכתיים); צינורות קשיחים שאינם
מתכתיים לבניינים; אספלט, זפת וביטומן; מבנים הניתנים
להעברה שאינם מתכתיים; אנדרטאות, שאינן מתכתיות;

הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210635 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 22929/10/2009



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

Furniture, mirrors, picture frames; goods (not 
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics; all included in class 
20.

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות; סחורות (שאינן כלולות
בסוגים אחרים) העשויות מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן,
עצם, שנהב, עצם לווייתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מרשאום
ותחליפים של כל החומרים האלה, או מחומרים פלסטיים;

הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210636 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 23029/10/2009



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

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

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

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

נכללים בסוגים אחרים; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Underwriters Laboratories Inc.

Address: 333 Pfingsten Road  , Northbrook, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 55946

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 15/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210637 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 23129/10/2009



Real estate development and building construction; 
all included in class 37.

פיתוח נכסי דלא ניידי והקמת מבנים; הכל נכלל בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: קבוצת תדהר בע"מ

כתובת : רחוב התדהר 14 ת..ד 2090, רעננה, ישראל

מספר זיהוי: 512728932

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים בונים
אמינות בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210649 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 23229/10/2009



Real estate development and building construction; 
all included in class 37.

פיתוח נכסי דלא ניידי והקמת מבנים; הכל נכלל בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: קבוצת תדהר בע"מ

כתובת : רחוב התדהר 14 ת..ד 2090, רעננה, ישראל

מספר זיהוי: 512728932

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף בונים עולם
סביבך  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210650 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 23329/10/2009



Advertising services; all included in class 35. שירותי פרסום; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PROVENT HOLDINGS LTD.

Address: 24 De Castro street  , Tortola, British Virgin 
Islands

Identification No.: 68291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 combination ONLINE 
MARKETING AGENCY  separately, but in the 
combination of the mark.

ONLINE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף
MARKETING AGENCY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210690 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 23429/10/2009



France , 22/10/2007 צרפת , 22/10/2007

Priority Date דין קדימה

External disk, integrated circuit cards, magnetic 
encoded cards, computer programs, chips 
(integrated circuits), apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
computers, processors (central processing units), 
mother boards for computers, alarms transmitters, 
alarm logger, apparatus for tracking the sun, speech 
synthesis states logger, speech alarm logger; all 
included in class 9.

דיסק חיצוני, כרטיסי מעגל משולבים, כרטיסים מגנטיים
מקודדים, תוכנות מחשב, שבבים (מעגלים משולבים), מכשירים

להקלטה, העברה או שחזור של קול או בבואות, מחשבים,
מעבדים (יחידות עיבוד מרכזיות), לוחות אם למחשבים, משדרי
התראות, אוגר התראות, מכשירים למעקב השמש, אוגר מצבי
סינתזת דיבור, אוגר התראות דיבור; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KETER TECHNOLOGIES EUROPE (KTE)

Address: 31 Avenue de Wagram  , PARIS, 75017, France

Identification No.: 68292

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 MEMORY separately, but 
in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210691 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 23529/10/2009



Pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the nervous system, 
the immune system, the cardio-vascular system 
including diabetes, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system, 
for the treatment of inflammatory disorders, for use in 
dermatology, in hematology, in oncology, in 
transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and 
treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, pharmaceutical preparations treating 
bacteria-based diseases, antivirals, anti-biotics, and 
antifungals; pharmaceutical preparations, vaccines, 
diagnostic preparations for medical use; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ו/או לטיפול של הפרעות מערכת
העצבים, מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם כולל סוכרת,
מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת אברי המין

ודרכי השתן, לטיפול בהפרעות דלקתיות, לשימוש
בדרמטולוגיה, בהמטולוגיה, אונקולוגיה, בהשתלות,

באופתלמולוגיה, לשימוש בתחום הגאסטרואנתרולוגיה ובמניעה
וטיפול בהפרעות או במחלות עיניים; נוגדי זיהום, תכשירי
רוקחות לטיפול במחלות הנגרמות מחיידק, נוגדי וירוסים,

חומרים אנטיביוטיים, ונוגדי פטריות; תכשירי רוקחות, חיסונים,
תכשירי אבחון לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 38909

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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VALVANQ

Application Date 21/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210710 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 23629/10/2009



Pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the nervous system, 
the immune system, the cardio-vascular system 
including diabetes, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, the genitourinary system, 
for the treatment of inflammatory disorders, for use in 
dermatology, in hematology, in oncology, in 
transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and 
treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, pharmaceutical preparations treating 
bacteria-based diseases, antivirals, anti-biotics, and 
antifungals; pharmaceutical preparations, vaccines, 
diagnostic preparations for medical use; all included 
in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה ו/או לטיפול של הפרעות מערכת
העצבים, מערכת החיסון,  מערכת הלב וכלי הדם כולל סוכרת,
מערכת הנשימה, מערכת השלד והעצמות, מערכת אברי המין

ודרכי השתן, לטיפול בהפרעות דלקתיות, לשימוש
בדרמטולוגיה, בהמטולוגיה, אונקולוגיה, בהשתלות,

באופתלמולוגיה, לשימוש בתחום הגאסטרואנתרולוגיה ובמניעה
וטיפול בהפרעות או במחלות עיניים; נוגדי זיהום, תכשירי
רוקחות לטיפול במחלות הנגרמות מחיידק, נוגדי וירוסים,

חומרים אנטיביוטיים, ונוגדי פטריות; תכשירי רוקחות, חיסונים,
תכשירי אבחון לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 38909

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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TROPHECT

Application Date 21/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210712 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 23729/10/2009



Leather and imitation leather, skins, hides, trunks and 
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery; furs; all included in 
class 18.

עור וחיקוי עור, עורות, שלחים, תיבות ומזוודות, מטריות,
שמשיות ומקלות הליכה, שוטים, רתמות ואוכפים; פרוות;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jeanne Lanvin

Address: Paris, France

Identification No.: 9160

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

LANVIN

Application Date 21/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210714 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 23829/10/2009



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירי
ניקוי, הברקה, צחצוח ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, קוסמטיקה, תחליבי שיער; משחות שיניים; הנכללים
כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BIOTA BITKISEL KOZMETIK 
LABORATUARLARI TICARET LIMITED SIRKETI

Address: Istanbul, Turkey

Identification No.: 67211

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 ELEMENT separately, but 
in the combination of the mark.

ELEMENT 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

BIOTA59ELEMENTS

Application Date 22/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210726 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 23929/10/2009



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Limited

Address: Guildford, Surrey, United Kingdom

Identification No.: 50385

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה אקסטרה
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

פריורי אקסטרה

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210744 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 24029/10/2009



Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירים להשמדת רמשים;קוטלי פטריות,קוטלי עשבים;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Syngenta Participations AG

Address: Schwarzwaldalle 215  , Basel, Switzerland

Identification No.: 49632

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה אקסטרה
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

אטמי אקסטרה

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210746 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 24129/10/2009



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

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 38909

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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ODOMZO

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210753 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 24229/10/2009



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

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 38909

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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BOEBZI

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210754 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 24329/10/2009



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

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 38909

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

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

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VOMZIB

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210755 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 24429/10/2009



Glass for use in the architectural field; glass for use 
in greenhouses; and glass for use in solar energy 
devices, all included in class 19.

זכוכית לשימוש בתחום האדריכלות, זכוכית לשימוש בחממות
וזכוכית לשימוש במתקני אנרגיה סולרית, הכל כלול בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GUARDIAN INDUSTRIES CORP.

Address: Auburn Hills, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 48493

(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

ECOGUARD

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210780 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 24529/10/2009



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

בשר ומוצרי בשר, דגים ומוצרי דגים, עופות ומוצרי עופות, חלב
ומוצרי חלב, פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים,

ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, שמני ושומני מאכל ושימורי
מזון; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: G. Kaminsky & Co. (1993) Ltd. שם: ג. קמינסקי ושות' (1993) בע"מ

Address: Rishon LeZion, Israel כתובת : רחוב משה לוי  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511767147מספר זיהוי: 511767147

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Jorge E. Ukrainczyk, Adv.

Address: Hayovel 4/2 St.  , Raanana, 43401, Israel

שם: חורחה ארנסטו אוקיינסיק, עו"ד

כתובת : רחוב היובל 4/2  , רעננה, 43401, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210797 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 24629/10/2009



Foodstuffs for animals; all included in class 31. דברי מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Monge & C. S.P.A.

Address: Cuneo, Italy

Identification No.: 68329

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210816 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 24729/10/2009



Foodstuffs for animals; all included in class 31. דברי מזון לבעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Monge & C. S.P.A.

Address: Cuneo, Italy

Identification No.: 68329

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

MONGE

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210817 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 24829/10/2009



Chemicals used in industry, agriculture, horticulture 
and forestry, particularly precipitating agents for 
metals; all included in class 1.

כימיקלים לשימוש בתעשיה, חקלאות, גננות ויערנות, במיוחד
גורמים מזרזים למתכות; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Strsse 1-11  , Essen, Germany

Identification No.: 67667

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

TMT 15

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210820 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 24929/10/2009



Computer programs design and development; web 
applicationsdevelopment; web access control; site 
screening; safe web surfing; website parent control; 
all inlcuded in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת מחשב; פיתוח אפליקציות ברשת
האינטרנט; בקרת גישה לאתרי אינטרנט; סינון אתרים; גלישה
בטוחה באינטרנט; בקרת הורים באינטרנט; הנכללים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PARALERT LTD. שם: פראלרט בע"מ

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

Identification No.: 514079516מספר זיהוי: 514079516

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גבור ספורט קומה 24 רחוב מנחם בגין 7, רמת גן,
52681, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210849 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 25029/10/2009



Computer programming services; management, 
development, production, operation and maintenance 
of web sites over the Internet; all included in class 42.

תכנות מחשבים; ניהול, פיתוח, הפקה, הפעלה ותחזוקה של
אתרים ברשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Fun Development Games Ltd. שם: פאן דיבלופמנט גיימס בע"מ

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

Identification No.: 514032051מספר זיהוי: 514032051

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גבור ספורט קומה 24 רחוב מנחם בגין 7, רמת גן,
52681, ישראל

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

,FUN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
COM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210850 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 25129/10/2009



Computer programming services; management, 
development, production, operation and maintenance 
of web sites over the Internet; all included in class 42.

תכנות מחשבים; ניהול, פיתוח, הפקה, הפעלה ותחזוקה של
אתרים ברשת האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Fun Development Games Ltd. שם: פאן דיבלופמנט גיימס בע"מ

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

Identification No.: 514032051מספר זיהוי: 514032051

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גבור ספורט קומה 24 רחוב מנחם בגין 7, רמת גן,
52681, ישראל

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

,FUN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
COM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210851 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 25229/10/2009



Furniture, pillows, furniture; all included in class 20. מזרנים, כריות, רהיטים; 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Comfort In

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210854 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 25329/10/2009



European Community Trade Mark , 
13/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

Computer software for a human resources 
management system which provides electronic 
processing and management of job candidate videos 
and data and facilitates the maintenance of and 
access to a searchable proprietary database of job 
candidates for employers over a global computer 
network; database software in the fields of staff 
management, management administration, tracking, 
monitoring, automations and assessment of staffing, 
hiring, recruiting and employee retention processes, 
workforce logistics management and planning and 
decision support; computer readable database of 
information relating to human resources, career, 
employment, recruitment, retention and placement; 
software used to automate and facilitate the 
employee recruiting process, to manage and track 
information regarding job candidates, to provide 
employee assessment and survey tools for 
employers and to manage on-line employee 
applications; computer hardware and computer 
software for database management; computer 
software and hardware to enable searching of data 
and connection to databases and the internet; 
computer software for application and database 
integration; computer software for image processing, 
for document management, for printer management, 
for network transmission and reception, for document 
creation, for database management and for 
document and image processing; electronic database 
recorded on computer media; apparatus, instruments 
and media for recording, reproducing, carrying, 
storing, processing, manipulating, transmitting, 
broadcasting, retrieving and reproducing music, 
sounds, images, text, signals, software, information, 
data and code; sound, video and data recordings; 
cards bearing encoded or magnetic data for 
operating automatic machines or apparatus; 
computer programs stored on data carriers, including 
magnetic data carriers; data carriers for computers 
having software recorded thereon; data storage 
media and devices; pre-recorded data carriers for 
use with computers; programmes for data processing 
apparatus [recorded]; all included in class 9.

תוכנת מחשב עבור מערכת ניהול משאבי אנוש המספקת עיבוד
וניהול אלקטרוני של סרטי וידיאו ונתונים של מועמדים למשרות
ומסייעת בתחזוקה וגישה למאגר מידע קנייני של מועמדים
למשרות הניתן לחיפוש עבור מעסיקים באמצעות רשת
מחשבים עולמית; תוכנת מאגרי מידע בתחומי ניהול סגל

עובדים, ניהול הנהלה, מעקב, פקוח, מיכון והערכה של תהליכי
סגל עובדים, העסקת עובדים, גיוס עובדים ושמירת עובדים,
ניהול לוגיסטיקת סגל עובדים ותכנון ותמיכת החלטות; מאגר
מידע הניתן לקריאה ע"י מחשב של מידע הקשור למשאבי

אנוש, קריירה, העסקה, גיוס, שמירה ושיבוץ; תוכנה המשמשת
למיכון ולסיוע בתהליך גיוס עובדים, לניהול ומעקב אחר מידע
לגבי מועמדים למשרות, לאספקת הערכת עובדים וכלים
לסקרים עבור מעסיקים ולניהול בקשות מקוונות מעובדים;

חומרת מחשב ותוכנת מחשב עבור ניהול מאגר מידע; תוכנת
מחשב וחומרת מחשב שמאפשרות חיפוש בנתונים וקישור
למאגרי מידע והאינטרנט; תוכנת מחשב לשילוב יישומים
ומאגרי מידע; תוכנת מחשב עבור עיבוד תמונות, לניהול
מסמכים, לניהול מדפסות, לשידור וקליטה ברשת, יצירת

מסמכים, לניהול מאגרי מידע ולעיבוד מסמכים ותמונות; מאגר
מידע אלקטרוני המוקלט על מדיה של מחשב; התקנים,

מכשירים ומדיה עבור הקלטה, העתקה, נשיאה, אחסון, עיבוד,
מניפולציה, העברה, שידור, שחזור והעתקת מוסיקה, צלילים,
תמונות, טקסט, אותות, תוכנות, מידע, נתונים וצופן; הקלטות
צליל, וידיאו ונתונים; כרטיסים הנושאים נתונים מקודדים או

מגנטיים להפעלת מכונות או התקנים אוטומטיים; תוכנת מחשב
מאוחסנת על נושאי נתונים, כולל נושאי נתונים מגנטיים; נושאי
נתונים עבור מחשבים עליהם מוקלטות תוכנות; מדיה והתקנים
לאחסון נתונים; נושאי נתונים מוקלטים מראש לשימוש עם
מחשבים; תוכניות עבור התקנים לעיבוד נתונים (מוקלטות);

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Stepstone Solutions

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210868 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 25429/10/2009



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

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 SOLUTIONS separately, but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SOLUTIONS 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

י"א חשון תש"ע - 25529/10/2009



European Community Trade Mark , 
13/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

לימוד והוראה (למעט התקנים), הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

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 SOLUTIONS separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SOLUTIONS 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

Stepstone Solutions

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210869 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 25629/10/2009



European Community Trade Mark , 
13/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

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

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

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

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

הנכללים 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 SOLUTIONS separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SOLUTIONS 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

Stepstone Solutions

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210870 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 25729/10/2009



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

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

י"א חשון תש"ע - 25829/10/2009



European Community Trade Mark , 
13/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

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

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

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

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

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

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SOLUTIONS 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

Stepstone Solutions

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210871 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 25929/10/2009



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

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

י"א חשון תש"ע - 26029/10/2009



European Community Trade Mark , 
13/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

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

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

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

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

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

לשידור טלקומוניקציה, טלוויזיה ורדיו; פיתוח חומרים חינוכיים;
הנכללים כולם 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 SOLUTIONS separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SOLUTIONS 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

Stepstone Solutions

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210872 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 26129/10/2009



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

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

י"א חשון תש"ע - 26229/10/2009



European Community Trade Mark , 
13/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/12/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

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

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

והערכת יכולות עם אפשרויות תצורה מפורטות, תמיכה
משולבת של זרימת עבודה והתאמה אישית; הנכללים 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 SOLUTIONS separately, 
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
SOLUTIONS 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

Stepstone Solutions

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210873 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 26329/10/2009



Owners

Name: StepStone ASA

Address: Oslo, Norway

Identification No.: 68343

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

י"א חשון תש"ע - 26429/10/2009



Cellular phone adapters, connectors and mounting or 
holding straps for cellular phones; bags, cases, 
attache cases, purses, briefcases, wallets, each of 
these goods adapted for containing electronic 
devices, namely, electronic calendars, mp3-players, 
digital cameras, SLR cameras, mobile phones and 
beamers, data processing devices and their 
peripheral devices, computer notebooks, laptop 
computers, computer notepads, electronic diaries, 
pocket calculators, printers, cables, power supply 
units, floppy disks, plug-in-cards, batteries and 
telephones; credit cards; all included in class 9.

מתאם לטלפונים סלולריים, רצועות מקשרות, מורכבות או
מחזיקות לטלפונים סלולריים; תיקים, תיקי גב, תיקים

מחוברים, ארנקים, תיקי מסמכים, ארנקים לגבר, כל הטובין
הנ"ל מותאמים להכלת אמצעים אלקטרוניים, דהיינו, יומנים
,SLR מצלמות דיגיטאליות, מצלמות ,MP3 אלקטרוניים, נגני

טלפונים סלולרים וטלפון-וידאו, מכשירים לעיבוד נתונים
ומכשירים הקשורים אליהם, מחשבים ניידים, לפטופים, פנקסים

ממוחשבים, יומנים אלקטרוניים, מחשבוני כיס, מדפסות,
כבלים, יחידות לאספקת כוח, תקליטונים, כרטיסי זיכרון,
סוללות וטלפונים; כרטיסי אשראי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DICOTA GmbH

Address: Bietigheim-Bissingen, Germany

Identification No.: 68569

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

DICOTA

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210889 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 26529/10/2009



Cellular phone adapters, connectors and mounting or 
holding straps for cellular phones; bags, cases, 
attache cases, purses, briefcases, wallets, each of 
these goods adapted for containing electronic 
devices, namely, electronic calendars, mp3-players, 
digital cameras, SLR cameras, mobile phones and 
beamers, data processing devices and their 
peripheral devices, computer notebooks, laptop 
computers, computer notepads, electronic diaries, 
pocket calculators, printers, cables, power supply 
units, floppy disks, plug-in-cards, batteries and 
telephones; credit cards; all included in class 9.

מתאם לטלפונים סלולריים, רצועות מקשרות, מורכבות או
מחזיקות לטלפונים סלולריים; תיקים, תיקי גב, תיקים

מחוברים, ארנקים, תיקי מסמכים, ארנקים לגבר, כל הטובין
הנ"ל מותאמים להכלת אמצעים אלקטרוניים, דהיינו, יומנים
,SLR מצלמות דיגיטאליות, מצלמות ,MP3 אלקטרוניים, נגני

טלפונים סלולרים וטלפון-וידאו, מכשירים לעיבוד נתונים
ומכשירים הקשורים אליהם, מחשבים ניידים, לפטופים, פנקסים

ממוחשבים, יומנים אלקטרוניים, מחשבוני כיס, מדפסות,
כבלים, יחידות לאספקת כוח, תקליטונים, כרטיסי זיכרון,
סוללות וטלפונים; כרטיסי אשראי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DICOTA GmbH

Address: Bietigheim-Bissingen, Germany

Identification No.: 68569

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 BASE separately, but in 
the combination of the mark.

BASE 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

base xx

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210891 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 26629/10/2009



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

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות במתכות יקרות או מצופות
בהן, שאינן נכללות בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים יקרות;
מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

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

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210914 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 26729/10/2009



South Korea , 06/11/2007 דרום קוריאה , 06/11/2007

Priority Date דין קדימה

Semiconductors; universal serial bus (USB) cards; 
computer memory sticks; computer network hubs, 
switches and routers; modems; smart phones; mobile 
phones; headphones; earphones; electric batteries; 
electric adapters; electric battery chargers; computer 
servers; set-top boxes; hard disc drives; optical disc 
drives; closed-circuit televisions (CCTV); notebook 
computers; computers; computer printers; recorded 
computer software; computer monitors; personal 
digital assistants (PDA); television sets; facsimile 
machines; cash registers; dry cells; optical fiber 
cables; telecommunication cables; electric irons; 
amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor; video phones; 
telephones; video tape recorders (VTR); DVD 
players; MP3 players; portable multimedia players 
(PMP); speakers for home theater system; computer 
speakers; compact disc players; blank compact discs 
for audio and video; cathode-ray tubes(CRT); 
camcorders; video cameras; picture projectors; 
cameras; downloadable ring tones, graphics and 
music via a global computer network and wireless 
devices; computer game software; computer mouse; 
mouse pads; all included in class 9.

;(USB) מוליכים למחצה; כרטיסי אפיק סדרתי אוניברסאלי
מוטות זכרון מחשב; טבורי, מתגי ונתבי רשת מחשב; מודמים;
טלפונים חכמים; טלפונים ניידים; מערכות שמע ראש; אוזניות;
סוללות חשמליות; מתאמים חשמליים; מטעני סוללה חשמליים;
שרתי מחשב; קופסאות סדור-על; מנגני דיסק קשיח; מנגני
דיסק אופטי; מכשירי טלוויזיה מעגל-סגור (CCTV); מחשבי
יומן; מחשבים; מדפסות מחשב; תוכנות מחשב מוקלטות;
משגוחי מחשב; עזרים דיגיטליים אישיים (PDA); מערכות
טלוויזיה; מכונות פקסימיליה; קופות רושמות; תאים יבשים;
כבלי סיב אופטי; כבלי טלקומוניקציה; מגהצים חשמליים;
התקני בידור המותאמים לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או
התקן השגחה; מכשירי טלפון וידאו; מכשירי טלפון; התקני
הקלטת סרט וידאו (VTR); מנגני DVD; מנגני MP3 ; מנגני
מולטימדיה ניידים (PMP); רמקולים עבור מערכת קולנוע

ביתית; רמקולים עבור מחשב; מנגני תקליטורים; תקליטורים
;(CRT) ריקים עבור אודיו ווידאו; שפורפרות קרן קתודית

מצלמות וידאו; מצלמות הסרטת וידאו; התקני הטלת תמונה;
מצלמות; צלילי צלצול, גראפיקות ומוזיקה הניתנים להורדה
באמצעות רשת מחשב גלובלית ומתקנים אלחוטיים; תוכנות

משחק מחשב; עכבר מחשב; כריות עכבר; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211015 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 26829/10/2009



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: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

י"א חשון תש"ע - 26929/10/2009



U.S.A. , 24/10/2007 ארה"ב , 24/10/2007

Priority Date דין קדימה

Electromagnetic reed switches; included in class 9. מתקני קנה אלקטרומגנטיים; הכלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: COTO TECHNOLOGY, INC.

Address: Warwick, Rhode Island, U.S.A.

Identification No.: 68369

(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

DYAD

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211022 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 27029/10/2009



Providing varied information services for business, 
regarding advertising and marketing purposes, 
statistical information, commercial or advertising 
purposes, sales promotion, public relations, opinion 
polling; all included in class 35.

אספקת שירותי מידע עבור עסקים למטרות פרסום ושיווק,
עריכת מחקרי שוק, ארגון כנסים בנושא פרסום ושיווק, לרבות

קידום מכירות ויחסי ציבור; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Marketing Association of Israel שם: איגוד השיווק הישראלי (ע"ר)

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

Identification No.: 580011922מספר זיהוי: 580011922

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Goren & Co., Advs.

Address: S.A.P. Building 19 Tuval Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: א. גורן ושות', עו"ד

כתובת : בית ש.א.פ. קומה 12 רחוב תובל 19, רמת גן, 52522,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words איגוד השיווק הישראלי
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים איגוד
השיווק הישראלי בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211049 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 27129/10/2009



Marketing of marksmanship equipment, bow and 
arrows and/or blow arrows and/or throwing arrows 
includind accessories thereof;

שיווק ציוד קליעה למטרה, חץ וקשת ו/או חצים מנשפנים ו/או
חצי זריקה לרבות אביזרים נלווים לנ"ל.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE ARCHERY WORLD LTD שם: עולם הקשתות בע"מ

Address: כתובת : תל אביב, ת.ד.48041, 61480, ישראל

Identification No.: 510856537מספר זיהוי: 510856537

חברה פרטית

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים עולם,
קשתות, בע"מ בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211052 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 27229/10/2009



U.S.A. , 02/11/2007 ארה"ב , 02/11/2007

Priority Date דין קדימה

Providing a website featuring publications of others; 
website services; computer services, all included in 
class 42.

אספקת אתר רשת הכולל פרסומים של אחרים, שירותי אתר
רשת, שירותי מחשב, הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

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

Identification No.: 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. 211086 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 27329/10/2009



Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

Technological services; scientific and industrial 
research; chemical analysis and research services, 
as well as relevant advice and technical information; 
technical research; technological and scientific 
research into the exploitation of natural, biological  
resources; information fashion and trends in the use 
and application of colors, paints, varnishes, lacquers 
and stains; technical and architectural advice on the 
selection of furnishing for homes and buildings and 
the selection of colors for paints, varnishes, lacquers 
and stains; professional, technical and technological 
consultancy on the analysis, selection, development 
and manufacture of chemical products and paints, 
varnishes, lacquers and stains; interior and exterior 
architecture and consultancy on such matters; design 
of computer software; designing for interiors, home 
furnishing, furniture, decorating, decor and color 
specification; industrial and graphic design; all 
included in class 42.

שירותים טכנולוגיים; מחקר מדעי ותעשייתי; ניתוח כימי ושירותי
מחקר, כמו גם ייעוץ רלבנטי ומידע טכני; מחקר טכני; מחקר
טכנולוגי ומדעי בנושא הניצול של הטבע, מקורות ביולוגיים;
מידע על אופנה ומגמות בשימוש ביישום של צבעים, חומרי

צבע, הברקות, לכות וגוונים; ייעוץ טכני ואדריכלי לבחירת ריהוט
לבתים ובניינים ולבחירת הצבעים לחומרי צבע, הברקות, לכות
וגוונים; יעץ מקצועי, טכני וטכנולוגי על הניתוח, בחירה, פיתוח
וייצור של מוצרים כימיים וחומרי צבע,  הברקות, לכות וגוונים;
אדריכלות פנים וחוץ ויעץ בנושאים כאלו; עיצוב של תוכנת
מחשב; עיצוב פנים, ריהוט בית, רהיטים, קישוט, מפרט

דקורציה וצבע; עיצוב תעשייתי וגרפי; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

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

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211098 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 27429/10/2009



י"א חשון תש"ע - 27529/10/2009



Technological services; scientific and industrial 
research; chemical analysis and research services, 
as well as relevant advice and technical information; 
technical research; technological and scientific 
research into the exploitation of natural, biological  
resources; information fashion and trends in the use 
and application of colors, paints, varnishes, lacquers 
and stains; technical and architectural advice on the 
selection of furnishing for homes and buildings and 
the selection of colors for paints, varnishes, lacquers 
and stains; professional, technical and technological 
consultancy on the analysis, selection, development 
and manufacture of chemical products and paints, 
varnishes, lacquers and stains; interior and exterior 
architecture and consultancy on such matters; design 
of computer software; designing for interiors, home 
furnishing, furniture, decorating, decor and color 
specification; industrial and graphic design; all 
included in class 42.

שירותים טכנולוגיים; מחקר מדעי ותעשייתי; ניתוח כימי ושירותי
מחקר, כמו גם ייעוץ רלבנטי ומידע טכני; מחקר טכני; מחקר
טכנולוגי ומדעי בנושא הניצול של הטבע, מקורות ביולוגיים;
מידע על אופנה ומגמות בשימוש ביישום של צבעים, חומרי

צבע, הברקות, לכות וגוונים; ייעוץ טכני ואדריכלי לבחירת ריהוט
לבתים ובניינים ולבחירת הצבעים לחומרי צבע, הברקות, לכות
וגוונים; יעץ מקצועי, טכני וטכנולוגי על הניתוח, בחירה, פיתוח
וייצור של מוצרים כימיים וחומרי צבע,  הברקות, לכות וגוונים;
אדריכלות פנים וחוץ ויעץ בנושאים כאלו; עיצוב של תוכנת
מחשב; עיצוב פנים, ריהוט בית, רהיטים, קישוט, מפרט

דקורציה וצבע; עיצוב תעשייתי וגרפי; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Benelux , 18/03/2008 בנלוקס , 18/03/2008

Priority Date דין קדימה

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

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. 211128 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 27629/10/2009



U.S.A. , 02/04/2008 ארה"ב , 02/04/2008

Priority Date דין קדימה

Optical and magneto-optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; blank 
optical and magneto-optical discs, pre-recorded 
optical and magneto-optical discs featuring music, 
text data, still images and motion pictures; 
televisions; video cameras; digital still cameras; 
computers; digital satellite broadcasting systems, 
namely receivers, transmitters and antennas for 
satellite broadcasting; video game machines for use 
with televisions; cinematographic machines and 
apparatus with digital versatile disc functions, namely 
camcorders with digital versatile disc functions; digital 
versatile disc players; digital versatile disc recorders; 
digital cameras with digital versatile disc functions; 
car navigation systems with digital versatile disc 
functions; blank digital versatile discs for recording 
and reproducing audio, video audiovisual, textual, 
multimedia, photographic and pictorial content and 
recording and executing computer programs and 
data; television and video monitors; projection 
screens; all included in class 9.

נגני דיסקים ומכשירי הקלטה אופטיים ומגנטיים-אופטיים לנתוני
אודיו, וידאו ומחשב; דיסקים אופטיים ומגנטיים-אופטיים ריקים,
דיסקים אופטיים ומגנטיים-אופטיים המוקלטים מראש המציגים
מוסיקה, נתוני טקסט, בבואות סטילס וסרטי קולנוע; טלוויזיות;

מצלמות ווידיאו; מצלמות סטילס דיגיטאליות; מחשבים;
מערכות שידורי לווין דיגיטאליות, דהיינו קולטים, משדרים
ואנטנות לשידורי לווין; מכונות משחקי וידאו לשימוש עם
טלוויזיות; מכונות ומכשירים סינימטוגרפיים עם פונקציות

דיסקים דיגיטאליים מגוונות דהיינו מצלמות וידיאו עם פונקציות
דיסקים דיגיטאליים מגוונות; נגני דיסקים דיגיטאליים מגוונים;
מקליטי דיסקים דיגיטאליים מגוונים; מצלמות דיגיטאליות עם
פונקציות דיסקים דיגיטאליים מגוונות; מערכות ניווט לרכב עם
פונקציות דיסקים דיגיטאליים מגוונות; דיסקים דיגיטאליים

מגוונים ריקים   להקלטת ושיכפול תוכן אודיו, וידיאו אור-קולי,
טקסטואלי, מולטימדיה, פוטוגראפי ומאויר ולהקלטה וביצוע של

תוכניות ונתוני מחשב; מוניטורים לטלוויזיה ווידיאו; מסכי
הקרנה; הנכללים כולם לסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red.com, Inc.

Address: 20291 Valencia Circle  , Lake Forest, CA, 
92630, U.S.A.

Identification No.: 63696

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the combination 4K separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף 4K בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

4K REDPLAY

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211129 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 27729/10/2009



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

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

ROYAL 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

ROYAL LOCHNAGAR

Application Date 02/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211150 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 27829/10/2009



Transmissions for automobiles, automobiles, 
automobile bodies; all included in class 12.

תמסורות עבור כלי רכב, כלי רכב, שלדות כלי רכב; הנכללים
כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA

Address: Tokyo, Japan

Identification No.: 29786

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

SST

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211175 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 27929/10/2009



U.S.A. , 21/09/2007 ארה"ב , 21/09/2007

Priority Date דין קדימה

Skin care preparations, namely, facial cleansers, 
bathing, body and facial lotions, eye gels, shower 
gels, facial and body moisturizing creams, facial 
replenish creams, aromatic mixtures of essential oils 
for personal use on the skin, sun screen, and after 
sun skin lotions; hair care preparations, namely, hair 
shampoos, hair conditioners, hair rinses, hair 
reconstructors, hair moisturizers, and hair styling 
preparations; bath products, namely, bath soaps and 
oils; all included in class 3.

תכשירים לשמירת וטיפוח העור, דהיינו תכשירי ניקוי לפנים,
תרחיצי אמבט, גוף ופנים, ג'לים לעין, ג'לים לרחצה, קרמי לחות
לפנים ולגוף, קרמי מילוי לפנים, תערובות ארומתיות של שמנים
אתריים עבור שימוש אישי על העור, תרחיצי הגנה בפני השמש
ותרחיצים לשימוש לאחר השיזוף, תכשירים לשמירת וטיפול
השיער, דהיינו מוצרי שמפו לשיער, מרככי שיער תכשירים

לשטיפת השיער, תכשירים לבניה מחדש של השיער, תכשירי
לחות לשיער ותכשירי עיצוב שיער; מוצר רחצה דהיינו סבוני

ושמני רחצה; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DBC, LLC

Address: Lehi, Utah, U.S.A.

Identification No.: 64778

(Utah Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BIOACTIVE, COMPLEX בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211177 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 28029/10/2009



Jewellery (including artificial ones) and precious 
stones, precious metals and their alloys, ornaments 
made of precious metals and their alloys or cover 
with them; ornaments made of gold; rings, bracelets, 
necklaces, chains, brooches, earrings, wedding 
rings, belts, watches, watch strops, wristband, 
badges, a screw used in moulds mode for producing 
gold ornaments (burc), cuff links, tie pins, ornamental 
pins, bangles, golds, jewels and precious stones, 
medallions; all included in class 14.

תכשיטים (לרבות מלאכותיים) ואבנים יקרות, מתכות יקרות
וסגסוגותיהן, קישוטים העשויים ממתכות יקרות וסגסוגותיהן או
הציפוי בהן, קישוטים עשויים זהב; טבעות, צמידים, ענקים,
שרשרות, סיכות ראש, עגילים, טבעות נישואין, חגורות,

שעונים, רצועות שעונים, רצועות לפרק כף היד, תגים, בורג
המשמש לתבניות לייצור קישוטי זהב, חפות,  סיכות עניבה,
סיכות קישוט, אצעדות, חפצי זהב, יהלומים ואבנים יקרות,

מידליונים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

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. 211218 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 28129/10/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; non edible decorations for Christmas trees; 
all included in class 28.

משחקים וכלי משחק; מכשירי ספורט והתעמלות; קישוטים לא
אכילים לעצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zaklady Przemyslu Cukierniczego MIESZKO 
S.A.

Address: Warsaw, Poland

Identification No.: 68409

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

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

ZOZOLE

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211225 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 28229/10/2009



Pastry and confectionery; ice; all included inclass 30. דברי מאפה ודברי מתיקה, זיגוג; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zaklady Przemyslu Cukierniczego MIESZKO 
S.A.

Address: Warsaw, Poland

Identification No.: 68409

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

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

ZOZOLE

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211226 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 28329/10/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; non edible decorations for Christmas trees; 
all included in class 28.

משחקים וכלי משחק; מכשירי ספורט והתעמלות; קישוטים לא
אכילים לעצי חג המולד; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zaklady Przemyslu Cukierniczego MIESZKO 
S.A.

Address: Warsaw, Poland

Identification No.: 68409

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

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. 211227 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 28429/10/2009



Pastry and confectionery,ices; ; all included inclass 
30.

דברי מאפה ודברי מתיקה, זיגוג; הנכללי כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zaklady Przemyslu Cukierniczego MIESZKO 
S.A.

Address: Warsaw, Poland

Identification No.: 68409

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

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. 211228 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 28529/10/2009



Clothing including undergarments, swimwear and 
belts; footwear; headgear; all included in class 25.

הלבשה, כולל בגדים תחתונים, בגדי ים וחגורות; הנעלה; כיסוי
ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Letarte, Inc.

Address: 2317 Black Rock Turnpike  , Fairfield, 
Connecticut, 06825, U.S.A.

Identification No.: 68411

(Connecticut 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 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211234 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 28629/10/2009



Orthopaedic joint implants; surgical instruments for 
orthopaedic use; all included in class 10.

שתלי מפרק אורטופדיים; כלים ניתוחים לשימוש אורטופדי;
הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DePuy, Inc.

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

Identification No.: 48625

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SILENT

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211236 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 28729/10/2009



Electrical and electronic apparatus and instruments 
for product control and quality control of products; 
apparatus for detecting product defects and 
specification variances; weighing apparatus; 
contamination detectors; metal detectors; apparatus 
and instruments for optical surveillance and control of 
products, including, in particular, cameras and screen 
monitors all for industrial use; closed pack inspection 
systems; X-ray systems; optical photographic and 
cinematographic apparatus and instruments all for 
industrial use; scanners not for medical use; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; computer 
programs; management information and control 
software; all included in class 9.

מכשירים וכלים חשמליים ואלקטרוניים עבור בקרת מוצר ואיכות
בקרה של מוצרים; מכשירים לגילוי פגמים במוצר ופירוט

שונויות; מכשירי שקילה; גלאי זיהום; גלאי מתכת; מכשירים
וכלים למעקב אופטי ולבקרת מוצרים, כולל, במיוחד, מצלמות
ומסכי צגים כולם לשימוש תעשייתי; מערכות פיקוח לאריזה
סגורה; מערכות רנטגן; מכשירים וכלים אופטיים פוטוגרפיים
וסינטומוגרפיים כולם עבור שימוש תעשייתי; סורקים שלא

לשימוש רפואי; חלקים ואביזרים לכל הסחורות הנזכרות לעיל;
תוכניות מחשב; ,תוכנת ניהול מידע ובקרה; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Illinois Tool Works Inc.

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

Identification No.: 6108

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

The color appearing in the mark is: blue in pantone 
shade 285.

הצבע הנראה בסימן הוא: כחול בגוון פנטון 285.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211251 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 28829/10/2009



Tourist servcies, travel organization all for the aim of 
medical treatment and connected health services; 
included in class 39.

שירותי תיירות, ארגון נסיעות לצורך קבלת טיפול רפואי
ושרותים בריאותיים נלווים; הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Panacea Medical Services LTD שם: פנאסיא שירותים רפואיים בע"מ

Address: 5 Tzlilei Hananya Street  , Tel Aviv, 67530, 
Israel

כתובת : רחוב צלילי חנינא 5  , תל אביב, 67530, ישראל

Identification No.: 512176827מספר זיהוי: 512176827

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yitzhak Poran, Adv.

Address: 124 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, 62038, Israel

שם: יצחק פורן, עו"ד

כתובת : רחוב אבן גבירול 124  , תל-אביב, 62038, ישראל

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

MEDICAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף
SERVICES LTD בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211255 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 28929/10/2009



Medical servcies; included in class 44. שירותים רפואיים; הנכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Panacea Medical Services LTD שם: פנאסיא שירותים רפואיים בע"מ

Address: 5 Tzlilei Hananya Street  , Tel Aviv, 67530, 
Israel

כתובת : רחוב צלילי חנינא 5  , תל אביב, 67530, ישראל

Identification No.: 512176827מספר זיהוי: 512176827

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yitzhak Poran, Adv.

Address: 124 Ibn Gvirol Street  , Tel Aviv, 62038, Israel

שם: יצחק פורן, עו"ד

כתובת : רחוב אבן גבירול 124  , תל-אביב, 62038, ישראל

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

MEDICAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצרוף
SERVICES LTD בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211256 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 29029/10/2009



Contact lenses; included in class 9. עדשות מגע; הנכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SOFLEX-ISRALENS CONTACT LENSES LTD. שם: סופלקס-ישראלנס עדשות מגע בע"מ

Address: Moshav Manof Bar Lev Industrial Park, D.N. 
Misgav, 20179, Israel

כתובת : מושב מנוף פארק תעשיה בר לב, ד.נ. משגב, 20179,
ישראל

Identification No.: 510924590מספר זיהוי: 510924590

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Neil Horwitz, Adv.

Address: 6 Maabarot St.  , Haifa, 34461, Israel

שם: ניל הורביץ, עו"ד

כתובת : מעברות 6  , חיפה, 34461, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DISPO SILK

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211258 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 29129/10/2009



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

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shnizzeria Ltd. שם: שניצריה בע"מ

Address: 14 Abba Hilell St., Ramat Gan, Israel כתובת : רח' אבא הלל 14, רמת גן, ישראל

Identification No.: 513928036מספר זיהוי: 513928036

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldblatt Gindes Yariv, Advs.

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

שם: גולדבלט גינדס יריב, עו"ד

כתובת : רח' מנחם בגין 7  , רמת גן, 52681, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words שניצל משפחתי עגול, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים שניצל
משפחתי עגול, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211274 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 29229/10/2009



Schnitzel included in class 29. שניצלים הנכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shnizzeria Ltd. שם: שניצריה בע"מ

Address: 14 Abba Hilell St., Ramat Gan, Israel כתובת : רח' אבא הלל 14, רמת גן, ישראל

Identification No.: 513928036מספר זיהוי: 513928036

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldblatt Gindes Yariv, Advs.

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

שם: גולדבלט גינדס יריב, עו"ד

כתובת : רח' מנחם בגין 7  , רמת גן, 52681, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words שניצל משפחתי עגול, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים שניצל
משפחתי עגול, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211277 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 29329/10/2009



Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, תכשירים וטרינריים וסניטריים; חמרים
דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות;
אספלניות, חמרי חבישה; חמרים למילוי שיניים, שעוה

המשמשת לריפוי שיניים; חמרי חיטוי; תכשירים להשמדת
רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים; 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

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

AXITILIENT

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211304 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 29429/10/2009



Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, תכשירים וטרינריים וסניטריים; חמרים
דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות;
אספלניות, חמרי חבישה; חמרים למילוי שיניים, שעוה

המשמשת לריפוי שיניים; חמרי חיטוי; תכשירים להשמדת
רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים; 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

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

REAMPLA

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211306 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 29529/10/2009



Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, תכשירים וטרינריים וסניטריים; חמרים
דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות;
אספלניות, חמרי חבישה; חמרים למילוי שיניים, שעוה

המשמשת לריפוי שיניים; חמרי חיטוי; תכשירים להשמדת
רמשים; קוטלי פטריות וקוטלי עשבים; 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

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

AGICIENT

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211307 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 29629/10/2009



Computers. מחשבים.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: יגאל דניאל

כתובת : רח' נוב 14  , ראשון לציון, ישראל

מספר זיהוי: 56599806

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossef Moadim Le Simcha

Address: 24 Haarbaa St., Tel Aviv, 64739, Israel

שם: יוסף מועדים לשמחה, עו"ד

כתובת : הארבעה 24, תל אביב, 64739, ישראל

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211320 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 29729/10/2009



European Community Trade Mark , 
18/12/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 18/12/2007

Priority Date דין קדימה

Common metals and their alloys, namely alloyed and 
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of 
bars, blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and 
castings, all included in class 6.

מתכות שכיחות וסגסוגותיהן, בעיקר כלי פלדה עם ובלי סגסוגת
וכן פלדת אל חלד בתצורה של מוטות, לבנים, צלחות, טבעות,

פסים, צינורות ויציקות, הכל כלול בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Uddeholm Tooling AB

Address: Hagfors, Sweden

Identification No.: 68457

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

POLMAX

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211361 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 29829/10/2009



U.S.A. , 02/05/2008 ארה"ב , 02/05/2008

Priority Date דין קדימה

Providing medical information connected with the 
field of neurology; all included in class 44.

אספקת מידע רפואי הקשור לתחום הנוירולוגיה; הכל כלול בסוג
.44

Class: 44 סוג: 44

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 words BIOGEN, NEUROLOGY 
and the letter MS separately, but in the combination 
of the mark.

,BIOGEN רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NEUROLOGY ובצרוף האותיות MS בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211365 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 29929/10/2009



Language teaching ; included in class 41 הוראות שפות; הנכללת בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hayek Iztchak שם: חייק יצחק

Address: Herzliya, Israel כתובת : הרצליה, ישראל

Identification No.: 74161043מספר זיהוי: 74161043

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shai Erez & Co., Adv.

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

שם: שי ארז ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Speak with Abu Halil

דבר עם אבו ח'ליל

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211382 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 30029/10/2009



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

משפטיים,

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kahlberg Marc שם: קולברג מרק

Address: 7 Kanfei Nisharim Street  , Moshav Elyachin, 
Israel

כתובת : רחוב כנפי נשרים 7  , מושב אליכין, ישראל

Identification No.: 11703840מספר זיהוי: 11703840

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nageris, Bar Haim & Co., Adv.

Address: 65 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, P.O.B 
51273, Israel

שם: נגריס, בר-חיים ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 65, תל אביב, ת.ד.51273, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words INTERNATIONAL 
SECURITY CONSULTING AND ADVANCED 
IMPLEMENTATIONS separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INTERNATIONAL SECURITY CONSULTING AND
ADVANCED IMPLEMENTATIONS בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211416 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 30129/10/2009



Italy , 16/11/2007 איטליה , 16/11/2007

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages produced from brewed malt 
base with natural flavours, alcoholic beverages of 
fruit, alcoholic coffee-based beverages, alcoholic tea-
based beverages, rum, vodka, wine, whisky, cognac, 
brandy, grappa, alcoholic bitters, alcoholic aperitif 
bitters, champagne, sparkling wine, liquors, eau the 
vie, brandy; included in class 33.

משקאות אלכוהוליים המיוצרים מחליטת מאלט עם טעמים
טבעיים, משקאות אלכוהוליים מפירות, משקאות אלכוהוליים על
בסיס קפה, משקאות אלכוהוליים על בסיס תה, רום, וודקה, יין,
וויסקי , קוניאק, ברנדי, גרפה, משקאות אלכוהוליים מרירים,

משקאות אפריטיף מרירים,  שמפניה, יין נתזים, ליקרים, ברנדי,
ברנדי ; הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Societa Agricola Degli Dei S.r.l.

Address: Via San Leolino 56,Panzano  , Florence, Italy

Identification No.: 68494

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

The three diamentional shape of the bottle is not 
being part of the mark, the mark consists of the 
embossment of the letter RCC appearing on the 
botle.

הדמות התלת מימדית של הבקבוק אינה מהווה חלק מן הסימן,
הסימן מורכב מן התבליט של האותיות RCC המופיע על גבי

הבקבוק.

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

אם 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. 211501 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 30229/10/2009



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,
סרום ושעווה לעיצוב ולטיפוח השיער; לכה לשיער; תכשירים
לצביעת שיער והסרת צבע משיער; תכשירים לסלסול ולתלתול
קבוע; 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

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

THERMO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ו-REPAIR 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

THERMO REPAIR

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211532 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 30329/10/2009



Device for measuring cardiac and cardiovascular 
parameters, namely: monitoring apparatus for 
medical use with the aforesaid apparatus; blood 
pressure and cardiovascular condition and function 
monitoring devices and instruction manuals 
therefore; cardiovascular condition measuring, 
determining, and monitoring devices; spirometers; 
gas sensors for detecting nitric oxide, nitrogen 
dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen 
and oxygen for medical purposes and for use in 
hospitals, nursing homes and the like for measuring 
the concentration of nitric oxide, nitrogen dioxide, 
carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen and 
oxygen; medical apparatus, namely, non-invasive, 
diagnostic units used to measure vascular function 
and diseases and states and physiological conditions 
involving the vasculature; medical apparatus, 
namely, non-invasive, diagnostic units used to 
assess and measure body functions and states and 
physiological conditions which affect the vasculature; 
medical device, namely, non-invasive finger probe 
and device that measures neurovascular functions 
used in the diagnosis, monitoring, follow up, 
treatment and diagnostic assessment of cardio 
vascular diseases; medical and veterinary apparatus, 
namely, electro-medical devices used to administer 
anesthetics, apparatus for administering anesthetic 
gases and oxygen and parts for such apparatus; 
anesthetic apparatus; all included in class 10.

מתקן למדידת פרמטרים של הלב ושל כלי הדם, דהיינו: התקני
ניטור לשימוש רפואי עם ההתקנים הנ"ל; התקני ניטור של

פעילות לחץ הדם ומצב הלב וכלי הדם וחוברות הדרכה עבורם;
מתקני מדידה, אבחון וניטור של מצב הלב וכלי הדם;

ספירומטרים; חיישני גז לאיתור תחמוצת החנקן, דו תחמוצת
החנקן, חד תחמוצת הפחמן, דו תחמוצת הפחמן, הידרוגן
וחמצן למטרות רפואיות ולשימוש בבתי חולים, מוסדות

סיעודיים וכדומה עבור מדידת הריכוז של תחמוצת החנקן, דו
תחמוצת החנקן, חד תחמוצת הפחמן, דו תחמוצת הפחמן,
הידרוגן וחמצן; התקנים רפואיים, דהיינו, יחידות אבחון שאינן
פולשניות המשמשות למדידת פעילות כלי הדם ומחלות ומצבים

ותנאים פיזיולוגיים הקשורים למערכת כלי הדם; התקנים
רפואיים, דהיינו, יחידות איבחון שאינן פולשניות המשמשות

להערכה ומדידה של פעילויות גופניות ומצבים ותנאים
פיזיולוגיים המשפיעים על מערכת כלי הדם; מתקן רפואי,

דהיינו, מכשיר בדיקה שאינו פולשני המולבש על האצבע והתקן
המודד פעולות של מערכת העצבים וכלי הדם המשמש לאבחון,
ניטור, מעקב, טיפול והערכת אבחון של מחלות הלב וכלי הדם;
התקנים רפואיים ווטרינריים, דהיינו, התקנים אלקטרו-רפואיים
המשמשים למתן סמים מרדימים, התקנים למתן גזים מרדימים
וחמצן וחלקים עבור התקנים אלה; התקני הרדמה; הנכללים

כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

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

,INHALE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
EXHALE ו-DETECT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211663 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 30429/10/2009



Ownersבעלים

Name: Spirocor Ltd. שם: ספיירוקור בע"מ

Address: 10 Binyamini Street  , Tel Aviv, 67459, Israel כתובת : בנימיני 10  , תל אביב, 67459, ישראל

Identification No.: 513468546מספר זיהוי: 513468546

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 חשון תש"ע - 30529/10/2009



Medical services, namely; measuring, monitoring and 
recording cardiovascular parameters; all included in 
class 44.

שירותים רפואיים, דהיינו, מדידה, ניטור ותיעוד של פרמטרים
של מערכת הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Spirocor Ltd. שם: ספיירוקור בע"מ

Address: 10 Binyamini Street  , Tel Aviv, 67459, Israel כתובת : בנימיני 10  , תל אביב, 67459, ישראל

Identification No.: 513468546מספר זיהוי: 513468546

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

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

,INHALE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
EXHALE ו-DETECT בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211664 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 30629/10/2009



Diagnostic reagents for immunological detection of 
fecal occult blood; included in class 5.

מגיבי איבחון לאיתור אימונולוגי של דם סמוי בצואה; הנכללים
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA

Address: 4-19-9 Taito  , Taito-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 68165

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OC-SENSOR DIANA

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211796 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 30729/10/2009



Apparatus for occult blood analysis, namely, fecal 
occult blood analyzers; included in class 10.

התקנים לניתוח של דם סמוי, דהיינו מאבחני דם סמוי בצואה;
הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA

Address: 4-19-9 Taito  , Taito-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 68165

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OC-SENSOR DIANA

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211797 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 30829/10/2009



Cosmetics and cosmetic preparations, sun-tanning 
cosmetic preparations, soaps, shampoos, perfumery 
articles, essential oils; astringents for cosmetic 
purposes, cosmetic preparations for the bath, make-
up removing preparations, deodorant soaps, 
deodorants for personal use (perfumery), cleansing 
milk for toilet purposes, lotions for cosmetic 
purposes, after-shave lotions; hair lotions, shaving 
preparations, medicated soaps; cosmetic 
preparations being food complements; all included in 
class 3.

קוסמטיקה ותכשירים קוסמטיים, תכשירים קוסמטיים לשיזוף,
סבונים, שמפו, מוצרי בישום, שמנים אתריים; מחזקים למטרות
קוסמטיות, תכשירים קוסמטיים לאמבט, תכשירים להסרת

איפור, סבונים מפיגי רוח,  דאודורנטים לשימוש אישי (בשמים),
חלב ניקוי לשימוש טואלטי, תחליבים למטרות קוסמטיות,
תרחיצים לאחר גילוח; תרחיצים לשיער, תכשירים לגילוח,
סבונים רפואיים, תכשירי קוסמטיקה היותם משלימי מזון;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Laboratoire Bioderma

Address: Lyon, 69003, France

Identification No.: 58741

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

ATODERM

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212014 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 30929/10/2009



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: Anat Yaari Samuel שם: ענת יערי סמואל

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

Identification No.: 53595898מספר זיהוי: 53595898

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yoram Samuel & Co., Adv.

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

שם: יורם סמואל ושות', עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words ארון הבגדים שלי separately,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ארון
הבגדים שלי בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212232 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 31029/10/2009



Professional training and education services; training 
of executives and employees; personal and business 
training; personal and group training; production and 
implementaiton of educational, training and 
entertainment, programs for the development of self-
awareness and personal skills provided by ways of 
lectures, seminars, workshops, global computer 
network, shows, debates, calloquia, conferences and 
convetions; all included in class 41.

שירותי הכשרה מקצועית, חינוך והדרכה, הכשרת מנהלים
ועובדים, אימונים אישים ועסקים, הדרכה קבוצתית ואישית,
הפקה ויישום תוכניות לימוד הדרכה ובידור, פיתוח מיומנויות
ופיתוח מודעות עצמית באמצעות הרצאות, סמינרים, סדנאות,
רשת מחשבים עולמית, מופעים, מופעי בידור, דיונים, ערבי

שיח, הפעלות, ועידות, כנסים וימי עיון; כולם נכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Or Barnett שם: אור ברנט

Address: 1 Ben Zoma St.  , Tel Aviv, 68023, Israel כתובת : רח' בן זומא 1  , תל אביב, 68023, ישראל

Identification No.: 38485009מספר זיהוי: 38485009

משחק החיים

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212249 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 31129/10/2009



Arcade game; all included in class 28. משחקי ארקייד; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coastal Amusement Distributors, Inc.

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

Identification No.: 68716

(New Jersey 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

SEA WOLF

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212397 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 31229/10/2009



Optical apparatus and instruments; spectacles and 
sunglasses; frames, cases, hinges, temples and 
lenses for spectacles and sunglasses; parts and 
accessories thereof; eyeshades, binoculars, ski 
goggles, protective helmets and protective goggles; 
parts and accessories thereof; contact lenses and 
containers therefor; all included in class 9.

מכשירים וכלים אופטיים; משקפי ראיה ומשקפיי שמש;
מסגרות, נרתיקים, צירים, זרועות ועדשות למשקפי ראיה

ומשקפי שמש; חלקים ואביזרים שלהם; סוככי עיניים, משקפות,
משקפי מגן לסקי, קסדות מגן ומשקפי מגן להגנה; חלקים

ואביזרים שלהם; עדשות מגע ומיכלים עבורם; הנכללים כולם
בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAFILO - Societa Azionaria Fabbrica Italiana 
Lavorazione Occhiali S.p.A.

Address: Piazza Tiziano, 8  , Pieve di Cadore (Belluno), 
32044, Italy

Identification No.: 68480

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

CARRERA

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212399 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 31329/10/2009



Building construction; repair; installation services, all 
these services relating to solar energy; all included in 
class 37.

בניית מבנים; תיקון, שירותי התקנה, כל השירותים הללו
הקשורים לאנרגיה סולרית; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sun Edison LLC

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

Identification No.: 68717

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUNEDISON

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212402 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 31429/10/2009



Treatment of materials, all these services relating to 
solar energy; all included in class 40.

טיפול בחומרים, כל השירותים הללו הקשורים לאנרגיה סולרית;
הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sun Edison LLC

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

Identification No.: 68717

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUNEDISON

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212403 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 31529/10/2009



Yarns and threads for textile use; all included in class 
23.

חוטים וסיבים לשימוש בטקסטיל; הכל כלול בסוג 23.

Class: 23 סוג: 23

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INVISTA Technologies S.a.r.l.

Address: Pestalozzistrasse 2 , St. Gallen, 9000, 
Switzerland

Identification No.: 58824

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

CORDURA

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212405 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 31629/10/2009



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

ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: INVISTA Technologies S.a.r.l.

Address: Pestalozzistrasse 2 , St. Gallen, 9000, 
Switzerland

Identification No.: 58824

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

CORDURA

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212407 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 31729/10/2009



U.S.A. , 21/12/2007 ארה"ב , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Gold jewelry, namely, rings, bracelets, pendants, 
earrings, necklaces, brooches, pins and cufflinks; all 
included in class 14.

תכשיטי זהב, דהיינו טבעות, צמידים, נטיפות, עגילים, ענקים,
פריפות, סיכות וחפתים; כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SELECT JEWELRY INC.

Address: 47-28 37 Street  , New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 68652

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212473 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 31829/10/2009



Clothing, namely suits, coats, jackets, trousers, 
swimwear, underwear, sweaters, blouses, cardigans, 
shirts, t-shirts, shorts, athletic clothing, casual wear, 
formal wear, ties, scarves, kerchiefs, plaids, socks, 
stockings; footwear, namely athletic footwear, 
evening footwear, boots, shoes and slippers; 
headgear, namely hats, caps; all included in class 25.

הלבשה, דהיינו חליפות, מעילים, ז'קטים, מכנסיים, לבוש
לשחייה, הלבשה תחתונה, סוודרים, חולצות נשים, קרדיגנים,
חולצות, חולצות טי, מכנסיים קצרים, הלבשה לאתלטיקה, לבוש
יומיומי, לבוש פורמלי, עניבות, צעיפים, מטפחות ראש, אריגי
משבצות בסגנון סקוטי, גרביים, גרביונים; הנעלה, דהיינו

הנעלה לאתלטיקה, הנעלה לערב, מגפיים, נעליים ונעלי בית;
כיסויי ראש, דהיינו כובעים, כובעי מצחיה; הנכללים כולם בסוג

.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CONSITEX S.A.

Address: Mendrisio, Switzerland

Identification No.: 31795

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212477 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 31929/10/2009



Perfumes; eau de cologne, eau de toilette; 
cosmetics, in particular, hand, body, face and skin 
creams, lotions, balms, oils and gels, nail care 
preparations, nail polish, beauty masks, makeup 
products, pre- and after-shave creams and lotions, 
hair care preparations, hair shampoo, deodorants for 
personal use; essential oils; toilet soaps; bath and 
shower oils, gels, creams and foams; bath-salts; 
dentifrices; all included in class 3.

בשמים; מי קולון, מי טואלט; קוסמטיקה, במיוחד, קרמים ליד,
לגוף, לפנים ולעור, תחליבים, צרי, שמנים וג'לים, תכשירים
לטיפוח הציפורן, לק לציפורן, מסכות יופי, מוצרי מייק-אפ,

קרמים ותחליבים לפני ואחרי גילוח, תכשירים לטיפוח השיער,
שמפו לשיער, דאודורנטים לשימוש אישי; שמנים אתריים; סבוני
טואלט; שמנים, ג'לים, קרמים וקצפים לאמבט ולמקלחת; מלחי

אמבט; משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Liu.Jo S.p.A.

Address: Via dell'Agricoltura, 47/49  , Carpi (Modena), 
Italy

Identification No.: 64551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212479 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 32029/10/2009



Spectacles, anti-reflective spectacles, swimming 
goggles, sunglasses, protective eyewear, sports 
eyewear, lenses for spectacles, eyepieces, 
spectacles holders, spectacles cases, spectacles 
chains, spectacles strings, spectacles frames, 
helmets, sports helmets, helmets for motorcyclists, 
telephones, telephone cases, telephone chains, 
telephone strings; all included in class 9.

משקפיים, משקפיים לא משתקפות, משקפות שחייה, משקפי
שמש, כיסויי עיניים מגנים, כיסויי עיניים ספורטיביים, עדשות
למשקפיים, עיניות, מחזיקי משקפיים, נרתיקי משקפיים,

שרשראות למשקפיים, שרוכים למשקפיים, מסגרות למשקפיים,
קסדות, קסדות ספורט, קסדות לאופנוענים, טלפונים, תיבות
טלפון, שרשראות טלפון, חוטי טלפון; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Liu.Jo S.p.A.

Address: Via dell'Agricoltura, 47/49  , Carpi (Modena), 
Italy

Identification No.: 64551

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212480 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 32129/10/2009



Footwear, shoes of children, women and men; alll 
included in class 25.

דברי הנעלה, נעלי ילדים, נשים וגברים; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: RONEN NAFSHI שם: רונן נפשי

Address: 40/1 Profesor Dinur St., Kfar Saba, 44245, 
Israel

כתובת : רח' פרופסור דינור 40/1  , כפר סבא, 44245, ישראל

Identification No.: 15227994מספר זיהוי: 15227994

Name: FRWAZ NAFSHI שם: פרויז נפשי

Address: 40/1 Profesor Dinur St., Kfar Saba, 44245, 
Israel

כתובת : רח' פרופסור דינור 40/1  , כפר סבא, 44245, ישראל

Identification No.: 13237656מספר זיהוי: 13237656

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בדמות הנעליים
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

YELLOW רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי ב מילה
אלא בצורה המופיעה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212484 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 32229/10/2009



Importing of shoes; included in class 35. ייבוא נעליים; הנכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ABED KADER IHAB שם: איהאב עומר עבדאלקאדר

Address: Baqa El Garbiya, P.O.B 3038, Israel כתובת : באקה אלגרבייה, ת.ד.3038, ישראל

Identification No.: 40833857מספר זיהוי: 40833857

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A.M - Mohamad, Adv.

Address: Baqa El Garbiya, P.O.B 55, 30100, Israel

שם: מוחמד אבו מוך, עו"ד

כתובת : באקה אלגרבייה, ת.ד.55, 30100, ישראל

BON BON

בון בון

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212488 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 32329/10/2009



Vehicles, apparatus for  locomotion  by  land,  air  or 
water; automobile vehicles, cycles, motorcycles, their  
components,  namely  engines,  gearboxes, 
bodyworks, chassis,  steering systems, shock 
absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel  
rims,  hub  caps,  seats,  anti-theft warning 
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, 
rearview mirrors, steering wheels, protective 
moulding  rods,  windscreen  wipers,  torsion  bars,  
tank stoppers, bumper guards,  trailer  couplings,  
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, 
windows; all included in class 12.

כלי רכב, התקנים לתנועה ביבשה, אוויר או מים; מכוניות,
אופניים, אופנועים, רכיביהם, דהיינו מנועים, תיבות הילוכים,
גופי מכוניות, שלדות, מערכות היגוי, בולמי זעזועים, תמסורות,
בלמים, גלגלים, חישוקי גלגלים, צלחות לגלגלים, מושבים,

התקני אזהרה בפני גניבה, צופרים, כיסויי מושב, מסעדי ראש
למושבים, מראות אחוריות, הגאים,  מוטות עיצוב להגנה,
מגבים לשמשות, מוטות פיתול, מגופות מיכל, מגיני פגוש,
מצמדי גרירה,  נשאי מטען, מתלים לסקי, ספוילרים, גגוני

שמש, חלונות; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Automobiles PEUGEOT

Address: Paris, France

Identification No.: 2913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

206 +

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212492 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 32429/10/2009



Non-medicated skin care preparations and 
cosmetics; all included in class 3.

תכשירי טיפוח העור וקוסמטיקה שאינם תרופתיים; הנכללים
כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CLINIQUE LABORATORIES, LLC

Address: 767 Fifth Avenue  , New York, New York, 
10153, U.S.A.

Identification No.: 63498

(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

YOUTH SURGE

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212493 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 32529/10/2009



U.S.A. , 11/03/2008 ארה"ב , 11/03/2008

Priority Date דין קדימה

Stainless steel in mill product forms, including plate, 
sheet, strip, bar, rod and tubular products; all 
included in class 6.

פלדת אל-חלד בצורת מוצרי מטחנה, כולל מוצרי פלטות,
גיליונות, רצועות, מוטות, מקלות וצינורות; הנכללים כולם בסוג

.6

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ATI Properties, Inc.

Address: Albany, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 51574

(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

ATI 2003

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212494 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 32629/10/2009



Advertising; marketing; public relations; business 
management; business administration; business 
organisation; business research; compilation of 
information into computer databases; office functions; 
arranging and conducting of seminars and 
conferences; recruitment services, namely human 
resources strategy; business leadership 
development; psychometric testing services; 
interviewing services; consultancy relating to 
recruitment; business research services relating to 
personnel and human resources; personnel 
placement and recruitment services; personnel 
management; volunteer recruitment and placement 
services; business services in relation to corporate 
social responsibility; counselling on business matters; 
employment counselling; career planning, information 
and advisory services (other than educational and 
training advice); executive searching services; 
recruitment advertising and marketing services; 
business advisory and consultancy services in the 
field of employer branding; business advisory and 
business consultancy services in the fields of 
recruitment, human resources and health and safety; 
outsourcing services in the field of recruitment, 
human resources and health and safety; media 
buying and planning services; advisory, consultancy 
and information services relating to all the aforesaid; 
all included in class 35.

פרסום; שיווק; יחסי ציבור; ניהול עסק; מינהל עסקים; ארגון
עסק; מחקר עסקי; איסוף מידע במסדי נתונים של מחשבים;
פונקציות המשרד; ארגון ועריכת סמינרים וועידות; שירותי גיוס
כוח אדם, כלומר אסטרטגיית משאבי אנוש; פיתוח מנהיגות
עסקית; שירותי מבחנים פסיכומטריים; שירותי ראיון; יעץ
הקשור לגיוס כוח אדם; שירותי מחקר עסקי הקשורים לכוח
אדם ומשאבי אנוש; שירותי השמה וגיוס עובדים; ניהול כוח

אדם; שירותי גיוס והשמת מתנדבים; שירותים עסקיים בהקשר
לאחריות הציבורית של חברה; יעוץ בנושאים עסקיים; יעוץ
בנושא העסקה; שרותי תכנון קריירה, מידע ומיעץ (חוץ מיעץ
בנושאי לימודים והכשרה); שירותי חיפוש מנהלים; שירותי
פרסום ושיווק לגיוס עובדים; שירותי מיעץ ויעץ עסקי בתחום
מיתוג המעסיק; שירותי מיעץ ויעץ עסקי בתחומים של גיוס כוח

אדם, משאבי אנוש ובריאות ובטיחות; שירותי מיקור חוץ
בתחומים של גיוס כוח אדם, משאבי אנוש ובריאות ובטיחות;
שירותי רכישה ותכנון של אמצעי תקשורת; שירותי מיעץ, יעץ
ומידע הקשורים לכל האמור לעיל; הכלולים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212495 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 32729/10/2009



Owners

Name: Ius Laboris s.c.r.l.

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 68743

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 חשון תש"ע - 32829/10/2009



Legal services; legal advice and representation of 
others in legal and tax matters; in all areas of national 
and international employment, general and tax law; 
legal research; legal services relating to employment 
and human rights; project studies; new technologies 
consulting; assessment services for reviewing 
corporate governance and corporate citizenship to 
ensure compliance with law, regulation and best 
practice, and information relating thereto; 
assessment services reviewing corporate policies 
and performance, social and ethical accountability 
and the principles, practice and professionalism of 
organisational accountability, and information relating 
thereto; outsourcing of legal services; representation 
for third parties in legal and judicial matters 
concerning employment law and human rights; 
advisory, consultancy and information services 
relating to all the aforesaid; all included in class 45.

שירותים משפטיים; מיעץ משפטי וייצוג אחרים בנושאים
משפטיים ונושאי מס; בכל תחומי ההעסקה מקומית

ובינלאומית, חוקים כלליים וחוקי מס; מחקר משפטי; שירותים
משפטיים הקשורים להעסקה וזכויות אדם; מחקרי פרויקטים;
יעץ בטכנולוגיות חדשות; שירותי הערכה לסקירת המנהל

התאגידי והאחריות הציבורית של חברות לצורך הבטחת עמידה
בדרישות החוק, התקנות ושיטות ההתנהלות המיטבית, ומידע

הקשור לכך; שירותי הערכה לסקירת מדיניות וביצועים
תאגידיים, אחריותיות חברתית ואתית והעקרונות, הנהגים

והמקצוענות של אחריותיות ארגונית, ומידע הקשור לכך; מיקור
חוץ של שירותים משפטיים; ייצוג צדדים שלישיים בנושאים
חוקיים ומשפטיים הקשורים בחוק ההעסקה וזכויות אדם;

שירותי מיעץ, יעץ ומידע הקשורים לכל האמור לעיל; הכלולים
כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ius Laboris s.c.r.l.

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 68743

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212496 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 32929/10/2009



European Community Trade Mark , 
25/04/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, אשראינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים
ותכשיטים מלאכותיים, אבנים יקרות ויקרות למחצה; שעונים

ומכשירם כרונומטריים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: De Beers Centenary AG

Address: Luzern, Switzerland

Identification No.: 48187

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 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212497 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 33029/10/2009



European Community Trade Mark , 
25/04/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 25/04/2008

Priority Date דין קדימה

Retail and wholesale services, advertising and 
marketing services, all in the field of precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, not included in other classes; 
jewellery and imitation jewellery; precious and semi-
precious stones; horological and chronometric 
instruments; all included in class 14.

שירותים סיטונאים וקמעונאים, כולם בתחום של מתכות יקרות
וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן,

אשראינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים ותכשיטים
מלאכותיים, אבנים יקרות ויקרות למחצה; שעונים ומכשירם

כרונומטריים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: De Beers Centenary AG

Address: Luzern, Switzerland

Identification No.: 48187

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.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212498 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 33129/10/2009



Printing and bookbinding services on demand of 
books, pictures, posters, calendars, signs, 
catalogues, advertising products, cloths, fashion 
accessoires and personal belongings; and servcies 
of Internet pictures archive; all included in class 40.

שירותי הדפסה וכריכה על פי דרישה של ספרים, תמונות,
פוסטרים, לוחות שנה, שילוט, קטלוגים, מוצרי פרסום, ביגוד,
אביזרי אופנה וחפצים אישיים; וכן ארכיון תמונות באינטרנט;

הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KLIX.CO.IL LTD. שם: קליקס.סיאו.אייאל בע"מ

Address: Nachshonim, Israel כתובת : נחשונים, ישראל

Identification No.: 513567693מספר זיהוי: 513567693

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gibor, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim Street, Tel Aviv, P.O.B 
57472, 61573, Israel

שם: גבור, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.57472, 61573,
ישראל

LUPA

לופה

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212566 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 33229/10/2009



Face creams, skin creams, cleansing creams, cold 
creams, eye creams, skin milks, skin lotions, 
astringents, moisturizers lotions, moisturizers gel, 
moisturizers creams, skin gels, eye gels, loose 
powders, hand creams, talcum powders for cosmetic 
purpose, suntan oils, suntan lotions, powder make-
ups, lipsticks, face blushers, eye shadows, eyelash 
lengtheners, nail enamels, liquid eyeliners, eye 
pencils, make-up foundations, perfume, common 
toilet water, perfumed soaps for cosmetic purpose, 
perfumed essences for cosmetic purpose; all 
included in class 3.

משחות לפנים, משחות עור, משחות לניקוי, משחות קרות,
משחות עיניים, חלבי עור, תחליבי עור, חומרים מכווצים,
תחליבי לחות, ג'ל לחות, משחות לחות, ג'לים לעור, ג'לים
לעיניים, אבקות, משחות לידיים, אבקות טלק למטרות

קוסמטיות, שמני שיזוף, תחליבי שיזוף, תכשירי איפור באבקה,
שפתונים, סומקים לפנים, צלליות לעיניים, מאריכי ריסים, לק
לציפורניים, תוחמי עיניים נוזליים, עפרונות לעיניים, בסיסי
איפור, בושם, מי טואלט פשוטים, סבונים מבושמים למטרות
קוסמטיות, תמציות מבושמות למטרות קוסמטיות; הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lancome Parfums et Beaute & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 1259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OSCILLATION

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212571 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 33329/10/2009



Cameras, digital cameras and parts and accessories 
therefore, interchangeable lenses, extension and 
conversion lenses, lens filters, lens hoods, lens caps, 
lens support arms, electronic flashes, flash brackets, 
batteries and electric cells, battery chargers, AC 
adapters,  power battery holders, remote controls for 
cameras, focusing screens, mount adapters, 
eyecups, hoods for liquid crystal displays  of 
cameras, camera cases, camera straps, water proof 
protectors for cameras, memory cards, adapters for 
memory cards, and computer software for viewing, 
managing, and editing images and sounds; all 
included inc lass 9.

מצלמות, מצלמות דיגיטליות, לרבות חלקיהן ואביזרינהן,
עדשות הניתנות להחלפה, עדשות עבור תוספות והמרות,

מסננים לעדשות, כיסויים לעדשות, מכסי עדשות, זרועות תמך
לעדשות, מבזקים אלקטרוניים, משענים למבזקים, סוללות

ותאים אלקטרוניים, מטעני סוללות, מתאי זרם חילופין, מחזיקי
סוללות הספק, שלטים למצלמות, מסכי פוקוס, מתאמי

תושבות, עיניות, מכסים לתצוגות גביש נוזלי למצלמות, מארזים
למצלמה, רצועות למצלמה, כיסויים נגד מים למצלמה, כרטיסי
זיכרון, מתאמים לכרטיסי זיכרון, ותוכנות מחשב לצפייה, ניהול

ועריכת דמויות וקולות; כולם נכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Olympus Corporation

Address: Shibuya-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 2738

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Borochov, Korakh & Co,  Advs.

Address: Clal Atidim Tower, Tel Aviv, P.O.B 58100, 
61580, Israel

שם: בורוכוב, קורח ושות', עו"ד

כתובת : מגדל כלל עתידים, תל אביב, ת.ד.58100, 61580,
ישראל

ZUIKO

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212582 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 33429/10/2009



Education, training; entertainment; sport and cultural 
activities; all included in class 41.

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

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ariela Werner שם: אריאלה ורנר

Address: Kohav Yair, P.O.B 516, 44864, Israel כתובת : כוכב יאיר, ת.ד.516, 44864, ישראל

Identification No.: 53995205מספר זיהוי: 53995205

Indance

אינדאנס

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212583 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 33529/10/2009



Telephones, cellular telephones, two-way radios, 
radio transceivers, personal digital assistants, 
portable audio and video players, electronic message 
devices, handheld game device, electronic cameras, 
namely digital cameras, video cameras; computer e-
commerce software to allow user to safely place 
orders and make payments in the field of electronic 
business transactions via a global computer network, 
telecommunications network or wireless signals 
originating in telecommunication equipment including 
radio modems; global positioning units, batteries, 
battery charges and power adapters; all included in 
class 9.

טלפונים, טלפונים סלולריים, מכשירי רדיו דו כיווני, מקלטי-
משדרי רדיו, עזרים דיגיטליים אישיים, נגני אודיו ווידאו ניידים,
מתקני מסרים אלקטרוניים, מתקן משחק נישא ביד, מצלמות
אלקטרוניות, שהן מצלמות דיגיטליות, מצלמות וידאו; תוכנת

מחשב למסחר אלקטרוני המאפשרת למשתמש להגיש הזמנות
ולבצע תשלומים בבטחה בתחום של העברות עסקיות

אלקטרוניות באמצעות רשת מחשבים עולמית, רשת תקשורת
רחק או אותות אלחוטיים שמקורם בציוד תקשורת רחק הכולל
מודמים לרדיו; יחידות מיצוב עולמיות, סוללות, מטעני סוללות

וספקי כוח; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Motorola, Inc.

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

Identification No.: 13794

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

MOTODEXT

Application Date 27/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212588 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 33629/10/2009



Wireless telephone services and electronic 
transmission of data and documents via 
communications networks and global computer 
networks; all included in class 38.

שירותי טלפון אלחוטיים ותמסורת אלקטרונית של נתונים
ומסמכים דרך רשתות תקשורת ורשתות מחשב עולמיות;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Motorola, Inc.

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

Identification No.: 13794

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

MOTODEXT

Application Date 27/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212589 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 33729/10/2009



Land motor vehicles and parts and accessories, all 
included in Class 12.

כלי תחבורה יבשתיים ובחלקם ואביזרים, הכל כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LAND ROVER

Address: Gaydon, Warwick,, Warwickshire, United 
Kingdom

Identification No.: 68772

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

LR2

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212603 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 33829/10/2009



Land motor vehicles and parts and accessories, all 
included in Class 12.

כלי תחבורה יבשתיים ובחלקם ואביזרים, הכל כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LAND ROVER

Address: Gaydon, Warwick,, Warwickshire, United 
Kingdom

Identification No.: 68772

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

LR3

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212604 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 33929/10/2009



Crystalline sorbitol powder and sorbitol fines; 
included in class 30.

אבקת סורביטול וסורביטול עדין גבישיים; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Corn Products International, Inc.

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

Identification No.: 56103

(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

SORBOGEM

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212605 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 34029/10/2009



Alcoholic Beverages (except beers); included in class 
33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Address: Ritterstrasse 7  , Haselunne, Germany

Identification No.: 59479

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Puschkin

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212607 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 34129/10/2009



Alcoholic Beverages (except beers); included in class 
33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Address: Ritterstrasse 7  , Haselunne, Germany

Identification No.: 59479

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Rasputin

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212608 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 34229/10/2009



Charge card and credit card services, all included in 
class 36.

.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP.

Address: 200 Vesey Street,  , New York, New York, 
10285, U.S.A.

Identification No.: 68774

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 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212609 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 34329/10/2009



Travel services, all included in class 39. שירותי נסיעות, הכל כלול בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP.

Address: 200 Vesey Street,  , New York, New York, 
10285, U.S.A.

Identification No.: 68774

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 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212610 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 34429/10/2009



Pesticides, preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides and insecticides; all included in 
class 5.

קוטלי מזיקים, תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות,
קוטלי עשבים וקוטלי חרקים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dow AgroSciences LLC

Address: 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, 
46268, U.S.A.

Identification No.: 2661

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BARKAN

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212611 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 34529/10/2009



U.S.A. , 21/03/2008 ארה"ב , 21/03/2008

Priority Date דין קדימה

Financial auditing and financial accounting services; 
all included in class 35.

שירותי ביקורת חשבונות פיננסיים וחשבונאות פיננסית;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PricewaterhouseCoopers Applications B.V

Address: Rotterdam, The Netherlands

Identification No.: 68775

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

AURA

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212613 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 34629/10/2009



Medical devices, namely catheters, guidewires and 
retrievers for use in radiology, neuroradiology, 
cardiology and surgery; Catheters, guidewires and 
retrievers for treating strokes and to retrieve clots and 
foreign bodies; included in class 10.

התקנים רפואיים, דהיינו, קטטרים, כבלי הנחיה ומחלצים
לשימוש ברדיולוגיה, נוירולוגיה, קרדיולוגיה וניתוח; קטטרים,
כבלי הנחיה ומחלצים לטיפול בשבץ ולחילוץ קרישים וגופים

זרים; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Concentric Medical, Inc

Address: 1380 Shorebird Way  , Mountain View, 
California, U.S.A.

Identification No.: 68776

(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

MERCI

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212614 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 34729/10/2009



Whiskey; and alcoholic beverages except beers; all 
included in class 33.

וויסקי; ומשקאות אלכוהוליים למעט בירה; הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SUNTORY HOLDINGS LIMITED

Address: Osaka, Japan

Identification No.: 17625

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212615 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 34829/10/2009



Vehicles and parts and accessories thereof; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ONDELIOS

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212618 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 34929/10/2009



Ships/boats and parts and fittings therefor; 
automobiles, wagons, trucks, vehicle vans, sport 
utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), 
sports cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and 
towing tractors (tractors), and structural parts and 
fittings therefor; two-wheeled motor vehicles, bicycles 
and parts and fittings therefor; carts; car-dumpers; 
car-pushers; car-pullers; tractors (traction engines); 
motor and engine for land vehicles; axles for 
vehicles; power transmissions and gearing for 
machines; shock absorbers; brakes; alternating 
current motors/direct current motors, for land 
vehicles; anti-theft alarms for vehicles; adhesive 
rubber patches for repairing tubes or tires; all 
included in class 12.

סירות/ספינות וחלקים ואביזרים עבורם; כלי רכב, כרכרות,
משאיות, טנדרים, רכבים לתועלת ספורט, אוטובוסים, רכבים
לפנאי (RV), מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, משאיות משא,
משאיות מלגזה, וטרקטורים גוררים (טרקטורים), וחלקים
ואביזרים מבניים עבורם; רכבים על שני גלגלים ממונעים,

אופניים וחלקים ואביזרים עבורם; עגלות; פורק קרונות; דוחף
קרונות; מושך קרונות; טרקטורים (מנועי כח גרירה); מוטורים

ומנועים לרכבים יבשתיים; סרנים לרכבים; תמסורות כח
ותשלובת גלגלי שיניים למכונות; בולמי זעזועים; בלמים; מנועי
זרם חילופין/מנועי זרם ישיר, לרכבים יבשתיים; אזעקות נגד
גניבה לרכבים; טלאי גומי דביקים לתיקון צינורות או צמיגים;

הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

Identification No.: 16994

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212620 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 35029/10/2009



Adhesive substances and mastics for industrial use; 
all included in class 1.

חומרי הדבקה ושרפים לשימוש תעשייתי; הנכללים כולם בסוג
.1

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tenax S.p.A.

Address: Dolce Fraz, Volargne (Verona), Italy

Identification No.: 68823

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

STONEWAY

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212628 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 35129/10/2009



All goods included in class 34. כל הסחורות הנכללות בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Globrands Ltd. שם: גלוברנדס בע"מ

Address: 9 Haomanut street Poleg park, Natanya, Israel כתובת : רחוה האומנות 9 פארק פולג, נתניה, ישראל

Identification No.: 55089מספר זיהוי: 55089

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossifoff, Cohen, Koren, Grodberg & Co., Adv.

Address: 6 Wissotzky Street, Tel Aviv, P.O.B 33026, 
61330, Israel

שם: יוסיפוף, כהן, קורן, גרודברג ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויסוצקי 6, תל אביב, ת.ד.33026, 61330, ישראל

גלוברנדס

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212636 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 35229/10/2009



All goods included in class 34. כל הסחורות הנכללות בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Globrands Ltd. שם: גלוברנדס בע"מ

Address: 9 Haomanut street Poleg park, Natanya, Israel כתובת : רחוה האומנות 9 פארק פולג, נתניה, ישראל

Identification No.: 55089מספר זיהוי: 55089

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossifoff, Cohen, Koren, Grodberg & Co., Adv.

Address: 6 Wissotzky Street, Tel Aviv, P.O.B 33026, 
61330, Israel

שם: יוסיפוף, כהן, קורן, גרודברג ושות', עו"ד

כתובת : רחוב ויסוצקי 6, תל אביב, ת.ד.33026, 61330, ישראל

Globrands

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212637 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 35329/10/2009



France , 11/01/2008 צרפת , 11/01/2008

Priority Date דין קדימה

Printed matter; stationery; paper; cardboard; artists' 
materials; paintbrushes; teaching materials (except 
apparatus); writing and drawing instruments and their 
refills, pens, ballpoint pens, fountain pens, pen 
holders, quills, inks, ink cartridge, pencils, lead for 
pencils, mechanical pencils; writing and colouring felt 
pens, highlighters, colouring pencils, markers; chalk, 
drawing rulers; pencil-sharpeners, compasses for 
drawing, paper punches; writing slates; correction 
products, correction tapes, correction tapes for 
stationery, correction fluids, correction pens, rubber 
erasers, adhesive (glues) for stationery, namely 
office glues;  removable self adhesive notes, labels 
not of textile, adhesive labels not of textile, visiting 
cards, photographic paper, label applicator, stickers; 
paper and cardboard items not included in the other 
classes, namely:  handkerchiefs of paper, garbage 
bags of paper, cardboard articles; bags, sachets, 
envelopes, wrapping pouches, of paper; posters of 
paper or cardboard; advertisement boards of paper 
or cardboard; boxes of cardboard or paper; bottle 
wrappers of cardboard or paper; bottle envelopes of 
cardboard or paper; flags (of paper); sign of 
cardboard or paper; wrapping paper; bottle wrappers 
of cardboard or paper; signboards of paper or 
cardboard;  club flags (of paper);  writing paper; all 
included in class 16.

דברי דפוס; מכשירי כתיבה; נייר; קרטונים; חומרי אומנים;
מברשות צבע; חומרי לימוד (למעט מתקנים); כלי כתיבה וציור
והמילויים שלהם, עטים, עטים כדוריים, עטים נובעים, מחזיקי
עטים, קולמוסים, דיו, מחסניות דיו, עפרונות, עופרת לעפרונות,
עפרונות מכאניים; עיטי לבד לכתיבה וציור, עטים מדגישים,
עפרונות צביעה, מרקרים, גיר, סרגלי ציור; מחדדים, תחומים
לציור, מחוררי נייר, לוחות כתיבה; מוצרי תיקון, רצועות תיקון,
רצועות תיקון לנייר מכתבים, נוזל תיקון (טיפקס), עטי תיקון
(טיפקס), מחקי גומי, דבקים לנייר מכתבים, דהיינו דבקים

לשימוש משרדי; פתקי הדבקה הניתנים להסרה, סימניות שאינן
מטקסטיל, סימניות דבק שאינן מטקסטיל, כרטיסי ביקור, דפי
פוטו, מכונת סימניות, מדבקות; פריטי נייר וקרטון שאינם
נכללים בסוגים האחרים, דהיינו מטפחות נייר, שקיות זבל
מנייר, פירטי קרטון; תיקים, שקיקים, מעטפות, כיסי עטיפה

מנייר; פוסטרים מנייר או קרטון, לוחות פרסום מנייר או קרטון,
קופסאות מקרטון או נייר; עטיפות בקבוקים מקרטון או נייר,
מעטפות בקבוקים מקרטון או נייר,  דגלים (מנייר);  סימנים

מקרטון או נייר; נייר עטיפה, עטיפות בקבוקים מקרטון או נייר,
שלטים מנייר או קרטון; דגלונים (מנייר); נייר כתיבה; הנכללים

כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

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

ECOLUTIONS

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212645 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 35429/10/2009



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

י"א חשון תש"ע - 35529/10/2009



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

Evaluations, estimates and research carried out by 
engineers in the fields of science and technology; 
design and development of computers and software; 
research and development of new products for third 
parties; technical project studies; architecture; interior 
decoration; development (design), installation, 
maintenance, updating or rental of software; 
computer programming; consultancy services relating 
to computers; conversion of data and computer 
programs other than physical conversion; conversion 
of data or documents from a physical medium to an 
electronic medium; technical inspection of motor 
vehicles; graphic art design services; styling 
(industrial esthetics); authentication of works of art; 
all included in class 42.

אומדן, הערכה ומחקרים הנעשים על ידי מהנדסים בתחומי
המדע וטכנולוגיה; תכנון ופיתוח של מחשבים ותוכנות; מחקרים
ופיתוח של מוצרים חדשים לצד שלישי; לימודי פרויקט טכני;

אדריכלות; עיצוב פנים; פיתוח (תכנון), התקנה, תחזוקה, עדכון
או השכרת תוכנות; תכנות מחשבים; שירותי יעוץ המתייחסים
למחשבים; המרת נתונים ותוכניות מחשב מלבד להמרה פיזית;

המרת נתונים או מסמכים ממדיום פיזי למדיום אלקטרוני;
בדיקה טכנית של כלי רכב ממונעים; שירותי תכנון גרפי

אומנותי; סגנון (אסתטיות תעשייתית); אימות של עבודות של
אומנות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALSTOM Power Centrales

Address: Quai Michelet - 3 avenue Andre Malraux, 
Levallois-Perret, 92300, France

Identification No.: 68783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

CONTROCLEAN

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212649 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 35629/10/2009



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

Evaluations, estimates and research carried out by 
engineers in the fields of science and technology; 
design and development of computers and software; 
research and development of new products for third 
parties; technical project studies; architecture; interior 
decoration; development (design), installation, 
maintenance, updating or rental of software; 
computer programming; consultancy services relating 
to computers; conversion of data and computer 
programs other than physical conversion; conversion 
of data or documents from a physical medium to an 
electronic medium; technical inspection of motor 
vehicles; graphic art design services; styling 
(industrial esthetics); authentication of works of art; 
all included in class 42.

אומדן, הערכה ומחקרים הנעשים על ידי מהנדסים בתחומי
המדע וטכנולוגיה; תכנון ופיתוח של מחשבים ותוכנות; מחקרים
ופיתוח של מוצרים חדשים לצד שלישי; לימודי פרויקט טכני;

אדריכלות; עיצוב פנים; פיתוח (תכנון), התקנה, תחזוקה, עדכון
או השכרת תוכנות; תכנות מחשבים; שירותי יעוץ המתייחסים
למחשבים; המרת נתונים ותוכניות מחשב מלבד להמרה פיזית;

המרת נתונים או מסמכים ממדיום פיזי למדיום אלקטרוני;
בדיקה טכנית של כלי רכב ממונעים; שירותי תכנון גרפי

אומנותי; סגנון (אסתטיות תעשייתית); אימות של עבודות של
אומנות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALSTOM Power Centrales

Address: Quai Michelet - 3 avenue Andre Malraux, 
Levallois-Perret, 92300, France

Identification No.: 68783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

CONTROGEN

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212651 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 35729/10/2009



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

Evaluations, estimates and research carried out by 
engineers in the fields of science and technology; 
design and development of computers and software; 
research and development of new products for third 
parties; technical project studies; architecture; interior 
decoration; development (design), installation, 
maintenance, updating or rental of software; 
computer programming; consultancy services relating 
to computers; conversion of data and computer 
programs other than physical conversion; conversion 
of data or documents from a physical medium to an 
electronic medium; technical inspection of motor 
vehicles; graphic art design services; styling 
(industrial esthetics); authentication of works of art; 
all included in class 42.

אומדן, הערכה ומחקרים הנעשים על ידי מהנדסים בתחומי
המדע וטכנולוגיה; תכנון ופיתוח של מחשבים ותוכנות; מחקרים
ופיתוח של מוצרים חדשים לצד שלישי; לימודי פרויקט טכני;

אדריכלות; עיצוב פנים; פיתוח (תכנון), התקנה, תחזוקה, עדכון
או השכרת תוכנות; תכנות מחשבים; שירותי יעוץ המתייחסים
למחשבים; המרת נתונים ותוכניות מחשב מלבד להמרה פיזית;

המרת נתונים או מסמכים ממדיום פיזי למדיום אלקטרוני;
בדיקה טכנית של כלי רכב ממונעים; שירותי תכנון גרפי

אומנותי; סגנון (אסתטיות תעשייתית); אימות של עבודות של
אומנות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALSTOM Power Centrales

Address: Quai Michelet - 3 avenue Andre Malraux, 
Levallois-Perret, 92300, France

Identification No.: 68783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

CONTROPLANT

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212653 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 35829/10/2009



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

Evaluations, estimates and research carried out by 
engineers in the fields of science and technology; 
design and development of computers and software; 
research and development of new products for third 
parties; technical project studies; architecture; interior 
decoration; development (design), installation, 
maintenance, updating or rental of software; 
computer programming; consultancy services relating 
to computers; conversion of data and computer 
programs other than physical conversion; conversion 
of data or documents from a physical medium to an 
electronic medium; technical inspection of motor 
vehicles; graphic art design services; styling 
(industrial esthetics); authentication of works of art; 
all included in class 42.

אומדן, הערכה ומחקרים הנעשים על ידי מהנדסים בתחומי
המדע וטכנולוגיה; תכנון ופיתוח של מחשבים ותוכנות; מחקרים
ופיתוח של מוצרים חדשים לצד שלישי; לימודי פרויקט טכני;

אדריכלות; עיצוב פנים; פיתוח (תכנון), התקנה, תחזוקה, עדכון
או השכרת תוכנות; תכנות מחשבים; שירותי יעוץ המתייחסים
למחשבים; המרת נתונים ותוכניות מחשב מלבד להמרה פיזית;

המרת נתונים או מסמכים ממדיום פיזי למדיום אלקטרוני;
בדיקה טכנית של כלי רכב ממונעים; שירותי תכנון גרפי

אומנותי; סגנון (אסתטיות תעשייתית); אימות של עבודות של
אומנות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALSTOM Power Centrales

Address: Quai Michelet - 3 avenue Andre Malraux, 
Levallois-Perret, 92300, France

Identification No.: 68783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

CONTROFLAME

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212655 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 35929/10/2009



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

Evaluations, estimates and research carried out by 
engineers in the fields of science and technology; 
design and development of computers and software; 
research and development of new products for third 
parties; technical project studies; architecture; interior 
decoration; development (design), installation, 
maintenance, updating or rental of software; 
computer programming; consultancy services relating 
to computers; conversion of data and computer 
programs other than physical conversion; conversion 
of data or documents from a physical medium to an 
electronic medium; technical inspection of motor 
vehicles; graphic art design services; styling 
(industrial esthetics); authentication of works of art; 
all included in class 42.

אומדן, הערכה ומחקרים הנעשים על ידי מהנדסים בתחומי
המדע וטכנולוגיה; תכנון ופיתוח של מחשבים ותוכנות; מחקרים
ופיתוח של מוצרים חדשים לצד שלישי; לימודי פרויקט טכני;

אדריכלות; עיצוב פנים; פיתוח (תכנון), התקנה, תחזוקה, עדכון
או השכרת תוכנות; תכנות מחשבים; שירותי יעוץ המתייחסים
למחשבים; המרת נתונים ותוכניות מחשב מלבד להמרה פיזית;

המרת נתונים או מסמכים ממדיום פיזי למדיום אלקטרוני;
בדיקה טכנית של כלי רכב ממונעים; שירותי תכנון גרפי

אומנותי; סגנון (אסתטיות תעשייתית); אימות של עבודות של
אומנות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALSTOM Power Centrales

Address: Quai Michelet - 3 avenue Andre Malraux, 
Levallois-Perret, 92300, France

Identification No.: 68783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

CONTROSTEAM

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212657 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 36029/10/2009



France , 17/01/2008 צרפת , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

Evaluations, estimates and research carried out by 
engineers in the fields of science and technology; 
design and development of computers and software; 
research and development of new products for third 
parties; technical project studies; architecture; interior 
decoration; development (design), installation, 
maintenance, updating or rental of software; 
computer programming; consultancy services relating 
to computers; conversion of data and computer 
programs other than physical conversion; conversion 
of data or documents from a physical medium to an 
electronic medium; technical inspection of motor 
vehicles; graphic art design services; styling 
(industrial esthetics); authentication of works of art; 
all included in class 42.

אומדן, הערכה ומחקרים הנעשים על ידי מהנדסים בתחומי
המדע וטכנולוגיה; תכנון ופיתוח של מחשבים ותוכנות; מחקרים
ופיתוח של מוצרים חדשים לצד שלישי; לימודי פרויקט טכני;

אדריכלות; עיצוב פנים; פיתוח (תכנון), התקנה, תחזוקה, עדכון
או השכרת תוכנות; תכנות מחשבים; שירותי יעוץ המתייחסים
למחשבים; המרת נתונים ותוכניות מחשב מלבד להמרה פיזית;

המרת נתונים או מסמכים ממדיום פיזי למדיום אלקטרוני;
בדיקה טכנית של כלי רכב ממונעים; שירותי תכנון גרפי

אומנותי; סגנון (אסתטיות תעשייתית); אימות של עבודות של
אומנות; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ALSTOM Power Centrales

Address: Quai Michelet - 3 avenue Andre Malraux, 
Levallois-Perret, 92300, France

Identification No.: 68783

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

CONTROGAS

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212659 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 36129/10/2009



Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water and parts and accessories thereof; all included 
in class 12.

כלי רכב, התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או בים וחלקים
ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

GORDINI

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212661 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 36229/10/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; toy vehicles, toy cars, toy airplanes, model 
vehicles, model airplanes, model cars; model kits; 
remote controls; scale models; scale model 
motorcycles and bicycles; all included in class 28.

משחקים וכלי משחק; חפצים של התעמלות וספורט ; רכבי
צעצוע, מכוניות צעצוע, מטוסי צעצוע, דגמי מכוניות, דגמי

מטוסים, דגמי מכוניות, ערכאות לבניית דגמים; מכשירי שלט
רחוק; דגמים מוקטנים לפי קנה מידה ; דגמי אופנועים ואופניים

מוקטנים לפי קנה מידה; כולם נכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Welly Die Casting Factory Limited

Address: 84-92 Chai Wan Lok Street  , Tsuen Wan, New 
Territories, Hong Kong

Identification No.: 68784

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212662 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 36329/10/2009



U.S.A. , 09/01/2008 ארה"ב , 09/01/2008

Priority Date דין קדימה

Attache cases, backpacks, bags for campers, bags 
for climbers, book bags, briefcases, carry on travel 
bags, clutches, cosmetic bags sold empty, daypacks, 
duffel bags, fanny packs, waistpacks, frame 
backpacks, garment bags for traveling, handbags, 
purses, key cases, knapsacks, rucksacks, luggage, 
mesh/net shopping bags, organizer bags, school 
bags, sports bags, straps for luggage and handbags, 
suitcases, toiletry cases, tote bags, travel bags, travel 
cases, vanity cases sold empty, wallets, pocket 
wallets; all included in class 18.

תיקי נספחים, תרמילי גב, תיקים למחנאים, תיקים למטפסים,
תיקי ספרים, תיקי מסמכים, תיקי מסע נישאים, תיקי אחיזה,
תיקים לקוסמטיקה הנמכרים ריקים, תרמילי יום, תיקי ספורט,
פאוצ'ים, נרתיקי מותניים, תרמילי גב מעוצבים, תיקי מלבושים
למסעות, תיקי יד, ארנקים, נרתיקי מפתחות, תיקי גב, תרמילי
גב, מזוודות, תיקי קניות עשויים רשת, תיקי ארגוניות, תיקי בית
ספר, תיקי ספורט, רצועות למזוודות ולתיקי יד, מזוודות, נרתיקי

תמרוקים, תיקים לחפצים, תיקי מסע, תיבות מסע, נרתיקי
איפור הנמכרים ריקים, ארנקים, ארנקי כיס; הנכללים כולם

בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JanSport Apparel Corp.

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

Identification No.: 36051

(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

DISCOVER FREEDOM

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212668 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 36429/10/2009



U.S.A. , 09/01/2008 ארה"ב , 09/01/2008

Priority Date דין קדימה

Hats, shirts, socks, footwear, hooded shirts, jerseys, 
outerwear namely shells and parkas, sweatpants, 
sweatshirts, team uniforms, t-shirts, warm-up suits, 
jackets, pants, shorts, wind-resistant jackets; all 
included in class 25.

כובעים, חולצות, גרביים, הנעלה, חולצות עם ברדס, סריגים,
בגדים עליונים שהם בגדי מעטפת ומעילים, מכנסי מיזע,

חולצות מיזע, מדי קבוצות, חולצות טי, אימוניות, מקטורנים,
מכנסיים, מכנסיים קצרים, מקטורנים נגד רוח; הנכללים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JanSport Apparel Corp.

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

Identification No.: 36051

(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

DISCOVER FREEDOM

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212669 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 36529/10/2009



U.S.A. , 09/01/2008 ארה"ב , 09/01/2008

Priority Date דין קדימה

Retail store services and on-line retail store services 
in the field of apparel and outdoor gear and luggage; 
providing consumer product information via the 
internet; all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית ושירותי חנות קמעונאית מקוונת
בתחום הלבוש, בגדי החוץ והמטען; המספקים לצרכן מידע על

מוצרים באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JanSport Apparel Corp.

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

Identification No.: 36051

(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

DISCOVER FREEDOM

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212670 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 36629/10/2009



Australia , 12/02/2008 אוסטרליה , 12/02/2008

Priority Date דין קדימה

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; banking services; financial services; 
financial analysis, management and consulting; 
capital investment services; brokerage services; 
transacting and trading of financial instruments; 
providing financial information; financial, securities 
and commodities exchange services; financial 
services in the nature of investment securities; credit 
and debit card services; financial research; and 
provision of these services through an online global 
computer network; all included in class 36.

ביטוח; עסקים פיננסיים; עסקים כספיים; עסקי נכסים; שירותי
בנקאות; שירותים פיננסיים; ניתוח פיננסי, ניהול וייעוץ; שירותי
השקעת הון; שירותי תיווך; ניהול ומסחר בכלים פיננסיים; מתן
מידע פיננסי;  שירותים פיננסיים, שירותי המרת ניירות ערך

וסחורות; שירותים פיננסיים שהם השקעת ניירות ערך; שירותי
כרטיסי אשראי וחיוב; מחקר פיננסי; אספקה של שירותים אלה
באמצעות רשת מחשב עולמית מקוונת; הנכללים כולם בסוג

.36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merrill Lynch & Co., Inc.

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

Identification No.: 17522

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MERRILL

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212671 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 36729/10/2009



Wound care products; wound, burn and surgical 
dressings; adhesive bandages; bandages for skin 
wounds; dressings, dermal ulcer dressings and 
bandages, dry sterile granules, sterile hydrating gel 
for wound management, sterile hydrating paste for 
wound management; all included in class 5.

מוצרים לטיפול בפצעים; תחבושות לפצעים, כוויות וניתוחים;
אגדים מדבקים; תחבושות לפצעים בעור; תחבושות, תחבושות
ורטיות לכיב עורי, גרגרים יבשים מחוטאים, ג'ל ממיים מחוטא
לטיפול בפצעים, משחה ממיימת מחוטאת לטיפול בפצעים;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

Address: Princeton, NJ, U.S.A.

Identification No.: 800054

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DUODERM

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212672 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 36829/10/2009



Unprocessed synthetic resins, unprocessed plastics, 
plastifying compounds, raw materials (chemicals) for 
the manufacture of plastics; all included in class 1.

שרפים סינטטיים לא מעובדים, פלסטיק לא מעובד, תרכובות
יצירת פלסטיק, חומרי גלם (כימיקלים) לייצור של פלסטיק;

הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOLVAY BENVIC & CIE BELGIUM SNC

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 68787

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

BENVIC

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212677 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 36929/10/2009



Plastics in extruded form for use in manufacture; all 
included in class 17.

פלסטיק מעוצב בהוצאה בכח לשימוש בייצור; הנכללים כולם
בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOLVAY BENVIC & CIE BELGIUM SNC

Address: Brussels, Belgium

Identification No.: 68787

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

BENVIC

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212678 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 37029/10/2009



Electric drive units for furniture parts; electric drive 
units for drawers, doors and panels; electronic 
controllers for electric drive units of furniture parts; 
cables and cable connectors for electric drive units of 
furniture parts; all goods included in class 9.

יחידותהנעה חשמליות עבור חלקי ריהוט; יחידות הנעה
חשמליות עבור מגירות, דלתות ופנלים; בקרים אלקטרוניים
עבור יחידות הנעה של חלקי ריהוט; כבלים ומחברי כבל עבור
יחידות הנעה חשמליות של חלקי ריהוט; כל הסחורות נכללות

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Julius Blum GmbH

Address: Hochst, Austria

Identification No.: 39813

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

BLUM

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212697 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 37129/10/2009



Illumination for furniture; all goods included in class 
11.

תאורה עבור ריהוט; כל הסחורות נכללות בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Julius Blum GmbH

Address: Hochst, Austria

Identification No.: 39813

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

BLUM

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212698 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 37229/10/2009



Tourist homes, hotels, snack-bars, cafes, cafeterias, 
motels, boarding houses, restaurants, holiday camp 
services, bar services, food and drink catering, 
providing campground facilities, rental of meeting 
rooms; all included in class 43.

בתי הארחה לתיירים, מלונות, מזנונים, בתי קפה, קפיטריות
מוטלים, אכסניות, מסעדות, שירותי מחנאות (קמפינג), שירותי
ברים, שירותי הסעדה (קייטרינג) לדברי אוכל ומשקה, הספקת
מתקנים באתרי מחנאות (קמפינג), השכרה של חדרי פגישות;

הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OOO "Galereya ALEKS"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 68793

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 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 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212701 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 37329/10/2009



Couches; drawers; benches (furniture); sideboards; 
book stands; lockers; furniture shelves; shelves for 
storage; shelves for filing cabinets (furniture); 
settees; sofas; divans; tables (furniture); bedside 
tables (furniture); newspaper display stands; chaises 
longues; keyboards for hanging keys; chairs (seats); 
wardrobes; index cabinets (furniture); display stands; 
showcases (furniture); kitchen cupboards; 
cupboards; desks (furniture); beds (furniture); 
armchairs; dressing tables; credenzas; dressers; 
stools; raisers (furniture); furniture fittings (not of 
metal); edgings of plastic for furniture; wooden 
furniture partitions; wooden boards for furniture; 
doors for furniture; posts for furniture, furniture with 
drawers; troughs; chests (furniture) not of metal; 
mirrors (looking glasses); picture frames; air 
cushions, air mattresses, and air pillows not for 
medical purposes; works of art of wood, wax, plaster 
or plastic; bamboo curtains; bassinettes; bed casters, 
not of metal; bed fittings, not of metal; bedsteads of 
wood; display boards; bolsters; book rests (furniture); 
picture frame brackets; furniture casters, not of metal; 
chests of drawers; chopping blocks (tables); towel 
closets (furniture); clothes hooks, not of metal; coat 
hangers; coathooks, not of metal; coatstands; covers 
for clothing (wardrobe); deck chairs; easy chairs; 
flower-stands (furniture); embroidery frames; 
furniture; furniture of metal; office furniture; hand-held 
mirrors (toilet mirrors); hat stands; head-rests 
(furniture); hydrostatic beds, not for medical 
purposes; indoor window blinds (shades) (furniture); 
library shelves; massage tables; straw mattress; 
spring mattresses; moulding for picture frames; 
pillows; racks (furniture); picture rods (frames); 
screens (furniture); table tops; trolleys (furniture); 
umbrella stands, washstands (furniture); water beds, 
not for medical purposes; writing desks; all included 
in class 20.

כורסאות גדולות; מגירות, ספסלים (ריהוט); מזנונים; דוכני
ספרים; מדפי ריהוט; ארוניות; מדפים לאחסון; מדפים לארונות
תיקיות (ריהוט);  ספות דו-מושביות; ספות; דרגשים; שולחנות
(ריהוט); שידות (ריהוט); דוכני תצוגת עיתונים; כורסאות שז-
לונג; לוחות מפתחות לתליית מפתחות; כיסאות (מושבים);
ארונות בגדים; שידות אינדקס (ריהוט); דוכני תצוגה; תיבות
תצוגה (ריהוט); ארונות מטבח; ארונות; שולחנות עבודה

(ריהוט);מיטות (ריהוט); כורסאות; שולחנות איפור; מזנונים ;
שולחנות טואלט; שרפרפים; מגביהים (ריהוט); אביזרי ריהוט
(לא ממתכת); קצוות מפלסטיק לריהוט; מחיצות ריהוט מעץ;
לוחות עץ לריהוט; דלתות לריהוט; עמדות לריהוט, רהיטים עם
מגירות; אבוסים; שידות (ריהוט) לא ממתכת; מראות (מראות
זכוכית); מסגרות תמונות; כריות אוויר, מזרוני אוויר, וכריות

אוויר לא למטרות רפואיות; יצירות אומנות מעץ, שעווה, גבס או
פלסטיק;  וילונות במבוק ; עריסות; גלגלים למיטה לא ממתכת;
מתאמים למיטה, לא ממתכת; שלדים למיטה מעץ; לוחות
תצוגה; כריות למראשות המיטה; משענות לספרים (ריהוט);
חיזוקים למסגרות תמונות; גלגלוני ריהוט, לא ממתכת; שידות
מגירות; בלוקי חיתוך (שולחנות); ארונות למגבות (ריהוט); ווים

לביגוד, לא ממתכת; מתלים למעילים; ווים למעילים, לא
ממתכת; מעמד למעילים; כיסויים לביגוד (מלתחות); כיסאות
למרפסת; כורסאות נוח; מעמד לפרחים (ריהוט);   מסגרות
רקמה; ריהוט, ריהוט ממתכת; ריהוט משרדי; מראות ידניות
(מראות טואלט); מתלים לכובעים; משענות לראש (ריהוט);
מיטות הידרוסטטיות, לא למטרות רפואיות; תריסים לחלונות
פנימיים (תריסים) (ריהוט); מדפי ספרייה; שולחנות לטיפול
בעיסויי; מזרונים מקש; מזרוני קפיצים; תבניות למסגרות

תמונות; כריות; כוננים (ריהוט);  מוטות לתמונות (מסגרות);
מסכים (ריהוט);  כיסויי שולחן; עגלות-יד (ריהוט); מעמדים
למטריות, כיורים (ריהוט); מיטות-מים, לא למטרות רפואיות;

שולחנות כתיבה; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

IPE CAVALLI

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212702 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 37429/10/2009



Owners

Name: IPE S.R.L

Address: Zola Predosa (Bologna), Italy

Identification No.: 68794

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 חשון תש"ע - 37529/10/2009



Belgium , 21/12/2007 בלגיה , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Cocoa, excluding cocoa beverages and preparations 
for making such beverages; sugar, pastry and 
confectionery; ices; ice; chocolate goods, including 
pralines and biscuits, but excluding chocolate 
beverages and preparations for making such 
beverages; all included in class 30.

קקאו, להוציא משקאות מקקאו ותכשירים להכנת משקאות
האלה; סוכר, עוגות וממתקים; ציפויים; קרח; מוצרי שוקולד,
כולל פראלינים ועוגיות, אבל חוץ ממשקאות שוקולד ותכשירים

להכנות של משקאות האלה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eden Chocolates

Address: Jabbeke, Belgium

Identification No.: 68795

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

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212703 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 37629/10/2009



Computer software used in the insurance field for 
underwriting and risk assessment and analysis, 
pricing, premium collections, conducting insurance 
premium audits, policy management, loss and 
property repair cost estimation, client management, 
analyzing, handling and managing claims, detecting 
fraudulent claims, managing agents and brokers, 
tracking insurable property, communicating insurance 
repair estimates and assigning construction, 
restoration, remodeling and repairs, auditing repair 
and construction estimates for errors, collaboration 
among insurance underwriters, insurance claims 
personnel and insurance policyholders, real-time 
exchange and analysis of property valuation data and 
insurance claims estimates, analyzing healthcare 
claims for cost reductions, and analysis and 
management of workers compensation and bodily 
injury claims, and related instructional manuals; 
computer software used in the mortgage services 
industry; accounting computer programs; pre-
recorded training films for the mortgage industry 
featuring information on mortgage fraud; 
downloadable electronic publications for use by 
property and casualty insurance companies 
containing information about historical and current 
insurance losses and loss histories, and reports 
featuring information for broker originators, lenders, 
hiring companies, employers and potential 
employers, and the general public; CD-ROMs, 
computer discs and downloadable data and file 
formats for use in insurance, risk analysis, and loss 
estimation software applications; all included in class 
9.

תוכנות מחשב המשמשות בתחום הביטוח לחיתום ואומדן
וניתוח סיכון, תמחור, איסופי פרמיה, עריכת ביקורת חשבונות
לפרמיות ביטוח, ניהול פוליסות, הערכת עלות לאבדן ותיקוני

רכוש, ניהול לקוחות, ניתוח, טיפול וניהול תביעות, גילוי תביעות
מזויפות, ניהול סוכנים וברוקרים, מעקב על רכוש שניתן לבטחו,
העברת הערכות ביטוח לתיקון והקצאת בנייה, שיחזור, עיצוב
מחדש ותיקונים, ביצוע ביקורת הערכות תיקון ובנייה לשגיאות,
שיתוף פעולה בין ערבי ביטוח, כוח אדם לתביעות ביטוח ובעלי

פוליסות ביטוח, חילוף בזמן-אמת וניתוח של נתוני שומת
הרכוש והערכות תביעות ביטוח, ניתוח תביעות טיפול בריאותי
להפחתת עלות וניתוח וניהול של פיצויים לעובדים ותביעות
פציעה גופנית, וחוברות הדרכה קשורים; תוכנות מחשב

לשימוש בתעשייה לשירותי משכנתא; תוכניות מחשב לניהול
חשבונות; סרטי הכשרה המוקלטים מראש לתעשיית

המשכנתאות המציגים מידע על זיוף משכנתאות; פרסומים
אלקטרוניים שניתנים להורדה לשימוש בחברות ביטוח לרכוש

ופגיעות המכילים מידע על אבדן ביטוח היסטורי ונוכחי
והיסטוריות אבדן, ודוחות המציינים מידע לסוכני גיוס הון,
מלווים, חברות שוכרות, מעסיקים ומעסיקים פוטנציאלים,
והציבור הרחב; CD-ROMs, דיסקי מחשב ותבניות נתונים

ותיקים שניתנים להורדה לשימוש ביישומי תוכנה לביטוח, ניתוח
סיכון, והערכת אבדן; 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

VERISK

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212705 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 37729/10/2009



Owners

Name: Insurance Services Office, Inc.

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

Identification No.: 69040

(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

י"א חשון תש"ע - 37829/10/2009



Printed reports and publications regarding the 
insurance industry, insurance underwriting, insurance 
rates and rating information, historical and current 
information regarding estimates of insured loss and 
actual insured loss, broker reports featuring 
information for broker originators, lenders, hiring 
companies, employers and potential employers, and 
the general public; printed forms for use in insurance, 
risk analysis, and loss estimation; all included in 
class 16.

דוחות ופרסומים מודפסים הקשורים לתעשיית הביטוח, חתימת
ביטוח, תעריפי ביטוח ומידע מדרוג, מידע היסטורי ועכשווי
הקשור להערכות של אבדות מבוטחות ואבדות מבוטחות
ממשיות, דוחות סוכנים המכיל מידע עבור מגייסי סוכנים,
מלווים, חברות שוכרות, מעסיקים ומעסיקים פוטנציאלים,

והציבור הרחב; טפסים מודפסים לשימוש בביטוח, ניתוח סיכון,
והערכת אבדות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Insurance Services Office, Inc.

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

Identification No.: 69040

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VERISK

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212706 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 37929/10/2009



י"א חשון תש"ע - 38029/10/2009



Subscriptions to a computer service for the insurance 
industry for providing information relating to changes 
in insurance coverages and policies and for 
completing insurance applications with applicant 
information from existing databases; providing 
business risk assessment information to insurance 
carriers; providing data and online publications, 
bulletins and newsletters in the field of 
property/casualty insurance claims; providing referral 
services for building improvement, remodeling, and 
repair service providers; providing building and 
construction costs and cost-estimating services; 
providing information to identify missed or incorrect 
coding, revenue recovery opportunities, and quality 
problems and initiatives, all with respect to health 
care data; providing data to health care businesses, 
health care providers and others in the health care 
market; providing cost reduction services to 
insurance organizations and other payors of health 
care claims; providing and analyzing statistical health 
data to uncover and identify health care fraud and 
healthcare claims errors; business investigations in 
the field of fraud prevention; all included in class 35.

מנויים לשירותי מחשבים לענף הביטוח לצורך אספקת מידע
הקשור לשינויים בכיסויים ביטוחיים ופוליסות ולצורך השלמה
של שאלוני ביטוח תוך הזנת נתוני המועמדים מבסיסי נתונים
קיימים; אספקת מידע על הערכת סיכונים עסקיים לחברות
ביטוח; אספקת נתונים ופרסומים, עלונים ודפי מידע מקוונים
בתחום של תביעות ביטוח על נזקי גוף/רכוש; אספקת שירותי
המלצה לספקים של שירותי שיפוץ, עיצוב מחדש ותיקונים;
אספקת שירותי הצעות מחיר לבנייה ובינוי ואומדן עלויות;
אספקת מידע לגבי זיהוי קידוד חסר או שגוי, הזדמנויות

להשבת הכנסות, ובעיות ויוזמות איכות, הכול בהקשר של נתוני
ביטוח בריאות; אספקת נתונים לעסקים של שירותי בריאות,

ספקי שירותי בריאות ולאחרים בשוק שירותי הבריאות; אספקת
שירותי הפחתת עלויות לארגוני ביטוח ולמשלמים אחרים של
תביעות ביטוח בריאות; אספקה וניתוח של נתוני בריאות

סטטיסטיים במטרה לחשוף ולזהות תרמיות בביטוח בריאות
ושגיאות בתביעות ביטוח בריאות; חקירות עסקיות בתחום של

מניעת הונאה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Insurance Services Office, Inc.

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

Identification No.: 69040

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of 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

VERISK

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212707 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 38129/10/2009



Providing information about property and casualty 
insurance and underwriting risks, risk assessment 
and evaluation, and risk management, for use by 
insurance companies in handling insurance claims 
and insurance investigations, about pending and 
historical insurance claims, and the adequacy of 
insurance coverage; management of insurance 
information relating to changes in automobile 
insurance policies; insurance rating and insurance 
rating data services; providing insurance-to-value 
portfolio analysis to insurance companies and 
insurance policyholders; providing insurance 
appraisals and evaluations, insurance price 
quotations, insurance policy administration, and 
insurance administration and consultation; providing 
a database that contains investigation results and a 
glossary of technical terms regarding the loss, 
damage or theft of insured property for use by 
insurance companies; providing insurance repair, 
restoration and reconstruction estimates; providing 
real-time claims management reports to insurance 
carriers and restoration contractors via a secure on-
line website; providing automated management, 
tracking, and monitoring of all stages of insurance 
claims handling; insurance consulting in the nature of 
evaluating issued insurance policy information in 
conjunction with third party data libraries and 
proprietary databases and assessing rating factor 
errors in premium auditing to enhance actuarial 
analysis, and determining for others the accuracy 
and validity of insurance policyholders data used in 
connection with the calculation of insurance policy 
premiums; performing insurance premium 
underwriting services for others; providing broker 
information for broker originators, lenders, hiring 
companies, employers and potential employers, and 
the general public; providing data of insurance policy 
transactions to comply with requirements to notify 
lienholders, secured parties, or mortgagees of 
changes in insurance coverage or policies; providing 
insurance companies andother payors of health care 
claims prepayment cost reduction services by 
performing financial clinical analysis of suspect 
claims; all included in class 36.

אספקת מידע על ביטוח נזקי גוף ורכוש וחיתום סיכונים, אומדן
והערכה של סיכונים, וניהול סיכונים, לשימוש על-ידי חברות
ביטוח בטיפול בתביעות ביטוח וחקירות ביטוח, לגבי תביעות

ביטוח תלויות והיסטוריות, והולמות הכיסוי הביטוחי; ניהול מידע
ביטוחי הקשור בשינויים בפוליסות ביטוח רכב; שירותי דירוג
ביטוח ונתונים על דירוגי ביטוח; אספקת ניתוח של תיקי 'יחס-
ביטוח-לשווי' עבור חברות ביטוח ובעלי פוליסות; אספקת

אומדנים והערכות של ביטוחים, הצעות מחיר לביטוח, ניהול
פוליסות ביטוח וניהול וייעוץ ביטוח; אספקת בסיס נתונים המכיל
תוצאות של חקירות ומילון מונחים טכניים בנוגע לאובדן, נזק או
גניבה של רכוש מבוטח לשימוש על-ידי חברות ביטוח; אספקת
אומדני תיקון, שיקום ושחזור ביטוחיים; אספקת דוחות על ניהול
תביעות בזמן אמת לחברות ביטוח ולקבלני שיקום דרך אתר
אינטרנט מקוון מאובטח; אספקת ניהול, מעקב, וניטור אוטומטי

של כל שלבי הטיפול בתביעות ביטוח; ייעוץ ביטוחי מסוג
הערכת מידע על פוליסות ביטוח שהונפקו בשילוב עם ספריות
נתונים של צד שלישי ובסיסי נתונים קנייניים וכן אומדן שגיאות
לגבי מקדמי דירוג בביקורת פרמיות לשיפור הניתוח האקטוארי,

וקביעת רמת הדיוק והתקפות של נתוני בעלי פוליסות
המשמשים בחישוב הפרמיות של פוליסות ביטוח; ביצוע שירותי
חיתום פרמיות ביטוח עבור אחרים; אספקת מידע תיווכי עבור

מתווכים מגייסי הון, מלווים, חברות כוח אדם, מעסיקים
ומעסיקים פוטנציאליים והציבור הכללי; אספקת נתונים על
עסקאות בפוליסות ביטוח לצורך עמידה בדרישות היידוע של
מחזיקי זכויות עיכבון, צדדים מובטחים או מעניקי משכנתא
בדבר שינויים בכיסוי הביטוחי או בפוליסות הביטוח; אספקת
שירותי הפחתת עלויות לתשלום מראש עבור חברות ביטוח

ומשלמים אחרים של תביעות ביטוח בריאות על-ידי ביצוע ניתוח
כספי קליני של תביעות חשודות; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

VERISK

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212708 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 38229/10/2009



Owners

Name: Insurance Services Office, Inc.

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

Identification No.: 69040

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"א חשון תש"ע - 38329/10/2009



Providing online computer data and databases of 
information for insurance, cost estimation, 
construction, restoration and repair businesses; 
providing an online cost-modeling database that 
improves the reliability of replacement cost estimates 
for structures used in the insurance field; all included 
in class 37.

אספקה מקוונת של נתונים ובסיסי נתונים של מחשב של מידע
עבור ביטוח, הערכת עלויות, עסקי בנייה, שחזור ותיקון;
אספקה מקוונת של בסיס נתונים של יצירת מודל עלויות

שמשפר את המהימנות של הערכות עלות חלופיות למבנים
המשמשים בתחום הביטוח; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Insurance Services Office, Inc.

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

Identification No.: 69040

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of 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

VERISK

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212709 מספר סימן
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Automatic electronic transmission of notifications of 
changes in automobile liability insurance policies to 
state motor vehicle departments; all included in class 
38.

שידור אלקטרוני אוטומטי של הודעות לגבי שינויים בפוליסות
ביטוח אחריות הרכב למחלקות מדינה של כלי רכב ממונעים;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Insurance Services Office, Inc.

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

Identification No.: 69040

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of 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

VERISK

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212710 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 38529/10/2009



Electronic data storage services for others; all 
included in class 39.

שירותי אחסון נתונים אלקטרוניים עבור אחרים; הנכללים כולם
בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Insurance Services Office, Inc.

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

Identification No.: 69040

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of 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

VERISK

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212711 מספר סימן
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Educational services for the insurance, insurance 
premium audit, law enforcement, real estate and 
mortgage, and fraud detection fields, and providing 
training manuals in connection therewith; all included 
in class 41.

שירותים חינוכיים עבור תחומי הביטוח, ביקורת חשבונות ביטוח
פרימיום, אכיפת חוק, נכסי דלא ניידי ומשכנתא, וחשיפת

הונאה, ואספקת מדריכים בהקשר לנזכר לעיל; הנכללים כולם
בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Insurance Services Office, Inc.

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

Identification No.: 69040

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of 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

VERISK

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212712 מספר סימן
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Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

VERISK

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212713 מספר סימן
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Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software programs for use in analyzing 
property/casualty insurance loss information; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software programs for use by lenders to review and 
analyze loan and loan service data, loan documents 
and collateral, and loan origination quality control to 
ensure compliance with a variety of federal, state and 
local mortgage lending laws, rules and regulations, to 
score loans and loan applications in real time, to help 
reduce repurchases, default, and delinquency costs, 
and to identify multiple social security numbers, 
invalid social security numbers, multiple name social 
security numbers and social security numbers of the 
deceased used by loan applicants; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
programs for use as an automated valuation model 
for real estate property assessment and creation of 
real property valuation reports for others; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
programs for health care businesses, health care 
providers and others in the health care market, for 
analyzing, creating financial models of, and creating 
reports on, health care costs and cost-control, the 
financing of health care costs, managed care 
provider groups, self-insured employers, third party 
administrators, and the delivery of health care 
services, for targeting specific business problems in 
the health care field, to perform information and 
research services regarding the medicare market, to 
reduce healthcare facility costs, and to validate claim 
submissions and detect, investigate, audit and 
manage fraudulent claims and over-payment of 
claims; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs in the nature of a 
disease management calculator that helps clients 
understand their population's health care needs; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software programs for accessing, storing, retrieving 
and updating driver and motor vehicle records; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software programs for managing workers 
compensation claims; providing temporary use of on-
line non-downloadable software programs for use by 
the insurance industry to electronically pre-fill 
insurance applications with applicant information 
from existing databases; providing temporary use of 
on-line non-downloadable software programs for use 
in executing residential insurance and valuation 
calculations; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs that is a spatial 
assessment software tool that offers geographic 
maps displaying insurance risk assessment data and 
information, namely, risk addresses, risk 
assessment, exposure concentrations, and 
information regarding target areas for underwriting 
new business; providing temporary use of on-line non
-downloadable software programs used to conduct 
insurance premium audits; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software programs for 
outsourcing insurance premium audits and for linking 
users of insurance premium audit services to high-
quality vendors; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software programs for providing 
real-time claims management reports to insurance 
carriers and restoration contractors via a secure on-
line website; providing temporary use of on-line non-
downloadable software programs to receive, track,

הענקת זכות שימוש זמנית בתוכניות מחשב מקוונות שאינן
ניתנות להורדה לשימוש בניתוח מידע על הפסדי ביטוח לנזקי
רכוש/גוף; הענקת זכות שימוש זמנית בתוכניות מחשב מקוונות
שאינן ניתנות להורדה לשימוש על-ידי מלווים לסקירה וניתוח
של נתוני הלוואות ושירותי הלוואות, מסמכי הלוואות וערבויות,
ובקרת איכות של מקור ההלוואה במטרה להבטיח עמידה

בשורה של חוקים, כללים ותקנות פדרליים, מדינתיים ומקומיים
להלוואות משכנתא, לדרג הלוואות ובקשות הלוואה בזמן אמת,
לסייע בצמצום רכישות חוזרות, ואי קיום התחייבות ועלויות שיש
בהן משום עבירה, וכן לזהות שימוש על-ידי מבקשי הלוואות
במספרי תעודות זהות מרובים, במספרי תעודות זהות לא

תקפים, במספרי תעודות זהות בעלי שמות מרובים ובמספרי
תעודות זהות של נפטרים; הענקת זכות שימוש זמנית בתוכניות
מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה לשימוש כמודל חישוב
ערך אוטומטי לאומדן נכסי נדל"ן ויצירת דוחות חישוב ערך
נדל"ן עבור אחרים; הענקת זכות שימוש זמנית בתוכניות

מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה עבור עסקים של שירותי
בריאות, ספקי ביטוח בריאות ואחרים בשוק שירותי הבריאות,
לניתוח, יצירת מודלים פיננסיים של, ויצירת דוחות על, עלויות
שירותי בריאות ובקרת עלויות, מימון עלויות שירותי בריאות,
קבוצות ספקי שירות רפואי מפוקח, מעסיקים המבוטחים

עצמית, אנשי מינהל של צד שלישי, ואספקת שירותי בריאות,
לצורך התמקדות בבעיות עסקיות ספציפיות בתחום שירותי
הבריאות, לביצוע שירותי מידע ומחקר בנוגע לשוק הביטוח
הרפואי, להקטנת עלויות של מתקנים לשירותי בריאות, וכן
לאימות תביעות שהוגשו ולגילוי, חקירה, ביקורת וניהול של

תביעות כוזבות ותשלום יתר של תביעות; הענקת זכות שימוש
זמנית בתוכניות מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה בצורת
מחשבון לניהול מחלות העוזר ללקוחות להבין את צורכי הטיפול
הרפואי של האוכלוסייה שלהם; הענקת זכות שימוש זמנית

בתוכניות מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה לגישה, אחסון,
אחזור ועדכון רשומות של נהגים וכלי רכב; הענקת זכות שימוש
זמנית בתוכניות מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה לניהול

תביעות פיצויים של עובדים; הענקת זכות שימוש זמנית
בתוכניות מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה לשימוש על-ידי
ענף הביטוח להשלמה אלקטרונית מראש של שאלוני ביטוח עם
מידע של מועמדים מבסיסי נתונים קיימים; הענקת זכות שימוש
זמנית בתוכניות מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה לשימוש
בביצוע ביטוחי וחישובי ערך דירות; הענקת זכות שימוש זמנית
בתוכניות מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה שהוא כלי
תוכנה להערכה מרחבית המציע מפות גיאוגרפיות המציגות
נתונים ומידע על אומדן סיכוני ביטוח, דהיינו, כתובות בעלות
סיכון, הערכת סיכון, ריכוזי חשיפה, ומידע לגבי אזורי יעד

לחיתום עסקים חדשים; הענקת זכות שימוש זמנית בתוכניות
מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה המשמשות לביצוע
ביקורות של פרמיות ביטוח; הענקת זכות שימוש זמנית

בתוכניות מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה למיקור חוץ של
ביקורות פרמיות ביטוח וקישור משתמשים של שירותי ביקורת
פרמיות ביטוח אל ספקים איכותיים; הענקת זכות שימוש זמנית

בתוכניות מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה לאספקת
דוחות ניהול תביעות בזמן אמת לחברות ביטוח וקבלני שיקום
דרך אתר אינטרנט מקוון מאובטח; הענקת זכות שימוש זמנית
בתוכניות מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה לקבלה, מעקב,
תיעוד וניהול של תביעות ביטוח, חישובי ערך רכוש, הערכות

תיקון ועלויות רכוש חלופי; הענקת זכות שימוש זמנית בתוכניות
מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה לטיפול בתביעות ביטוח
והמאפשרות שיתוף פעולה בין חותמי ביטוח, עובדי תביעות
ביטוח ובעלי פוליסות ביטוח; הענקת זכות שימוש זמנית

בתוכניות מחשב מקוונות שאינן ניתנות להורדה לאספקת מידע
לחברות ביטוח ולחקלאים לגבי סיכון של הפסדים הנובעים
ממזג האוויר; הענקת זכות שימוש זמנית בתוכניות מחשב
מקוונות שאינן ניתנות להורדה עבור משתמשים מוסמכים

ומורשים במידע המשמש להגנה נגד גניבת זהות ולהגנה נגד
חשיפה בלתי-מורשית של מידע סודי הניתן לייחוס אישי;
הענקת זכות שימוש זמנית בתוכניות מחשב מקוונות שאינן
ניתנות להורדה לסינון מועמדים לעבודה על בסיס רישומים
פליליים ואימות השכלה, המלצות ותפקידים קודמים; אספקת
אתר אינטרנט לטעינה ולאחזור של מידע על דירוגי ביטוח של
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document and manage insurance claims, property 
valuations, repair estimates and property 
replacement costs; providing temporary use of on-
line non-downloadable software programs used in 
insurance claims handling and that allows for 
collaboration among insurance underwriters, 
insurance claims personnel and insurance 
policyholders; providing temporary use of on-line non
-downloadable software programs to provide 
information to insurance companies and farmers 
concerning the risk of weather-related losses; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software programs for accredited and licensed users 
of information used to protect against identity theft 
and to protect against the unauthorized disclosure of 
confidential and personally identifiable information; 
providing temporary on-line non-downloadable 
software programs for screening candidates for 
employment for criminal records and verification of 
education, credentials, and employment history; 
providing a website for uploading and retrieval of 
insurance ratings information on insurable property; 
developing databases and investigative resources for 
use by law enforcement agencies to deter theft; 
providing on-line information circulars containing 
actuarial data and analysis for use in insurance rate-
making and other actuarial processes; recovering 
and analyzing computer data, and preparing reports 
of information generated during the operation of 
vehicles, instruments and machinery; providing on-
line databases featuring weather-related catastrophic 
events; computer software information and design 
services; computer software maintenance, technical 
support and troubleshooting services; computer 
programming services; licensing and leasing 
computer software and computer programs; 
maintenance and enhancement of computers and 
computer software; development of software for 
others for use in analyzing, compiling and exploiting 
statistical health data; providing data conversion, 
data analysis and development of data reporting 
solutions in the healthcare and health insurance 
industry; consulting services related to data 
conversion, analysis and reporting in the healthcare 
and health insurance industry; application services 
providing feature software for providing an online 
computer database that facilitates audits of insurance 
premiums; application services provider featuring 
software for providing a data management 
application and access to an on-line database in the 
field of low-income housing and low-income HUD, 
uploading of state and local housing grants, 
collection and compilation of data about low-income 
housing and low-income housing grant data for 
statistical analysis and report generation; providing 
climate forecast information; arbitration services in 
the insurance field; reviewing standards and 
practices of insurance carriers to ensure compliance 
with the patriot act and other statutory obligations 
related to national security; providing information on 
motor vehicle violations of drivers and policyholders 
to others; identity verification and validation services; 
reviewing standards and practices of building 
departments of municipalities to determine and 
evaluate their compliance with building codes, for the 
benefit of the insurance industry; data validation 
services provided to insurance companies, law 
enforcement agencies and equipment owners,

רכוש הניתן לביטוח; פיתוח בסיסי נתונים ומשאבי חקירה
לשימוש על-ידי רשויות אכיפה לצורך הרתעה נגד גניבות;
אספקת חוזרי מידע מקוונים המכילים נתונים וניתוחים
אקטואריים לשימוש בביצוע של דירוגי ביטוח ותהליכים
אקטואריים אחרים; שחזור וניתוח של נתונים ממוחשבים,
והכנת דוחות מידע המופקים במהלך הפעלת כלי רכב,

מכשירים ומכונות; אספקת בסיסי נתונים מקוונים המציגים
אירועים אסוניים הקשורים במזג האוויר; שירותי מידע ופיתוח
של תוכנת מחשב; שירותי תחזוקה, תמיכה טכנית ואיתור
תקלות של תוכנת מחשב; שירותי תכנות מחשבים; רישוי

והשכרה של תוכנת מחשב ותוכניות מחשב; תחזוקה ושיפור
של מחשבים ותוכנת מחשב; פיתוח תוכנה עבור אחרים
לשימוש בניתוח, איסוף וניצול נתוני בריאות סטטיסטיים;

אספקת שירותי המרת נתונים, ניתוח נתונים ופיתוח פתרונות
לדיווח נתונים בענף שירותי הבריאות וביטוח הבריאות; שירותי
ייעוץ הקשורים בהמרת נתונים, ניתוח ודיווח בענף שירותי

הבריאות וביטוח הבריאות; ספק שירותי יישומים המציג תוכנה
לאספקת בסיס נתונים ממוחשב מקוון המקל על הביקורות של
פרמיות ביטוח; ספק שירותי יישומים המציע תוכנה ליצירת
יישום ניהול נתונים וגישה לבסיס נתונים מקוון בתחום הדיור
לבעלי הכנסות נמוכות ותוכניות של משרד השיכון האמריקני

לבעלי הכנסות נמוכות, העלאת מענקי דיור מדינתיים ומקומיים,
איסוף וההדרה של נתונים על דיור לבעלי הכנסות נמוכות
ומענקי דיור לבעלי הכנסות נמוכות לצורך ניתוח סטטיסטי;
הפקת דוחות המספקים מידע על תחזית מזג האוויר; שירותי
בוררות בתחום הביטוח; בדיקת סטנדרטים ונוהגים של חברות
ביטוח להבטחת ציות להוראות החוק האמריקני למניעת טרור
והתחייבויות סטטוטוריות אחרות הקשורות לביטחון הלאומי;

אספקת מידע על עבירות הקשורות בכלי רכב מצד נהגים ובעלי
פוליסות ביטוח לאחרים; שירותי בדיקה ואימות זהות; בדיקת
הסטנדרטים והנהגים של מחלקות בינוי בעיריות במטרה לקבוע
ולהעריך את עמידתם בתקנות הבנייה, לטובת ענף הביטוח;
שירותי אימות נתונים המסופקים לחברות ביטוח, מוסדות
אכיפת חוק ובעלי פריטי ציוד שונים, דהיינו אספקת נתונים

לאימות הדיוק והסטטוס של מספר הזיהוי של המוצר עבור ציוד
באופן אלקטרוני או טלפוני; הנכללים כולם בסוג 42.

י"א חשון תש"ע - 39029/10/2009



Owners

Name: Insurance Services Office, Inc.

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

Identification No.: 69040

(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

namely providing data to verify the accuracy and 
status of the product identification number for 
equipment electronically or via the telephone; all 
included in class 42.

רכוש הניתן לביטוח; פיתוח בסיסי נתונים ומשאבי חקירה
לשימוש על-ידי רשויות אכיפה לצורך הרתעה נגד גניבות;
אספקת חוזרי מידע מקוונים המכילים נתונים וניתוחים
אקטואריים לשימוש בביצוע של דירוגי ביטוח ותהליכים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"א חשון תש"ע - 39129/10/2009



Pre-employment background verification and 
screening services and automatic monitoring of 
active employees for criminal activity; providing a 
searchable online database to assist property owners 
and law enforcement to investigate and recover 
stolen or damaged property; information validation 
fraud detection and data integrity verification services 
for loan applications; providing online information 
about fire protection and fire ratings of local 
communities, including information about buildings 
and real property surveys and maps; all included in 
class 45.

שירותי אימות רקע וסינון טרום-העסקה וניטור אוטומטי של
עובדים פעילים בנוגע לפעילות פלילית; אספקת בסיס נתונים
מקוון הניתן לחיפוש העוזר לבעלי רכוש ואוכפי חוק לחקור
ולגלות רכוש גנוב או פגום; שירותי אישור מידע על חשיפת

הונאה ואימות מהימנות נתונים עבור בקשות להלוואה; אספקת
מידע מקוון לגבי הגנה מפני אש ומדרוג אש של קהילות

מקומיות, כולל מידע לגבי מדידות ומפות של בניינים ורכוש דלא
ניידי; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Insurance Services Office, Inc.

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

Identification No.: 69040

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

If the Hebrew version of the list of 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

VERISK

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212714 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 39229/10/2009



Soaps; cleansing milk for toilet purposes; hair lotions; 
hair conditioners; cosmetic preparations for baths; 
bath lotions; essential oils; nail polishes; nail care 
preparations; cosmetics; cosmetics for skin care; 
hand creams; smoothing toners; facial creams; skin 
tones; eye creams; exfoliating masks; repair 
essences; perfumes; lipsticks; all included in class 3.

סבונים; תחליב ניקוי למטרות טואלטיקה; תרחיצי שיער, מרככי
שיער; תכשירים קוסמטיים עבור אמבטיות; תרחיצי רחצה;
שמנים אתריים; מבריקי ציפורן; תכשירים לטיפוח ושמירת
הציפורן; תכשירי קוסמטיקה; תכשירי קוסמטיקה לטיפול

ושמירת העור; קרמים לידיים; מגווני החלקה; קרמים לפנים;
מגוונים לעור; קרמים לעיניים; מסכות השרה; תמציות חידוש;

מוצרי בישום; שפתונים; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tianjin Tianshi Group Co., Ltd.

Address: Tianjin New Tech Industrial Park, China

Identification No.: 51408

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212751 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 39329/10/2009



Laundry glazes; laundry bleaches; laundry 
preparations; washing preparations; fabric softeners 
(for laundry use); fruit, vegetable and dish 
detergents;  cleaning preparations; stain removers; 
scale removing preparations for household purposes; 
rust removing preparations; scouring preparations; 
antistatic preparations for household purposes; 
polishing preparations; polishing waxes; parquet floor 
waxes; waxes for leather; polishes for furniture and 
flooring; all included in class 3.

חומרי הברקה לכביסה; חומרי הלבנה לכביסה; חומרי כביסה;
תכשירי כביסה; מרככי אריג (לשימוש בכביסה); דטרגנטים פרי,

ירק ודטרגנטים לכלים; תכשירי ניקוי; תכשירי הסרת כתם;
תכשירי הסרת קרומים לשימושים ביתיים; תכשירים להסרת
חלודה; תכשירי מרוק; תכשירים אנטי-סטטיים לשימושים
ביתיים; תכשירי הברקה; ווקס הברקה; ווקס לרצפת פרקט;
ווקסים עבור עור; תכשיר הברקה עבור רהיטים ורצפה; כולם

כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tianjin Tianshi Group Co., Ltd.

Address: Tianjin New Tech Industrial Park, China

Identification No.: 51408

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212752 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 39429/10/2009



Bicalutamide product; included in class 5. מוצר נגד אנדרוגן שאינו על בסיס סטרואיד; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520022906מספר זיהוי: 520022906

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

BICAMIDE

ביקמיד

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212753 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 39529/10/2009



U.S.A. , 16/05/2008 ארה"ב , 16/05/2008

Priority Date דין קדימה

Herbal appetite suppressant spray; included in class 
5.

תרסיס עשבוני מדכא תיאבון; הכלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NATURAL PREMIER SUPPLEMENTS CORP.

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

Identification No.: 45012

(Florida 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

REDUSPRAY

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212755 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 39629/10/2009



Computer software and accompanying driver for 
digital editing, digital creation of images, sound and 
video, digital recording of handwritten notes, 
signatures; driver; digitizers; electronic whiteboard 
apparatus; electronic writing surfaces; pen tablets; 
interactive LCD pen displays with integrated 
digitizers; input device; track ball input device; 
computer mice; electronic pencils and erasers; all 
included in class 9.-

תוכנת מחשב ודרייבר מלווה לעריכה דיגיטאלית, יצירה
דיגיטאלית של תמונות, קול ווידאו, הקלטה דיגיטאלית של
רשומות בכתב יד, חתימות; דרייבר; דיגיטייזר (דוגם מלוה
שרטוט אלקטרוני); לוח מצגת דיגיטאלי מחיק; משטחים
לכתיבה אלקטרונית; לוח ציור גרפי דיגיטאלי; עטים בעלי
תצוגת LCD אינטראקטיביים משולבי אמצעים לעריכה

דיגיטאלית; התקן לקליטת נתונים; התקן מעקב כדורי לקליטת
נתונים; עכברים למחשב; מחקים וכלי כתיבה אלקטרוניים;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WACOM Co. Ltd.

Address: 2-510-1 Toyonodai Otone-machi, Kitasaitama-
gun, Saitama, Japan

Identification No.: 66582

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212757 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 39729/10/2009



Clothing, football shoes, leather shoes, sports shoes, 
shoes, boots, socks, stocking, leather belts (for 
clothing), gloves (for clothing), neckties, hats, 
layettes; all inclued in class 25.

הלבשה, נעלי כדורגל, נעלי עור, נעלי ספורט, נעליים, מגפיים,
גרביים, גרביונים, חגורות עור (לבוש), כפפות (לבוש), עניבות,
כובעים, מערכות לצורכי תינוקות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KANGNAI GROUP CO., LTD.

Address: Wenzhou, Zhejiang, China

Identification No.: 68797

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

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212763 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 39829/10/2009



Plasma and LCD screens, DVD players, electronic 
components, home use electric products, HD 
products, navigation appliances, recordings 
appliances; all included in class 9.

מסכי LCD ופלזמה, נגני DVD, רכיבי אלקטרוניקה, מוצרי
אלקטרוניקה ביתיים, מוצרי HD - היי דפנישיין, מכשירי ניווט,

מכשירי הקלטה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HDI - High Definition Israel Ltd. שם: ה.ד.י - היי דפינישן ישראל בע"מ

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

Identification No.: 514107077מספר זיהוי: 514107077

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blusztein, Bar-Kahan, Zigenlaub & Co., Advs.

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

שם: בלושטיין, בר-קהן, ציגנלאוב ושות', עו"ד

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

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212764 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 39929/10/2009



Drum finished printing paper and cast coated paper; 
all included in class 16.

נייר הדפסה מעובד גלילי ונייר כיר מצופה; כולם כלולים בסוג
.16

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SMART PAPERS HOLDINGS, LLC

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

Identification No.: 68800

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

KROMEKOTE

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212767 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 40029/10/2009



Cigarettes adn smokers' articles; all included in class 
34.

סיגריות וצרכי מעשנים; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: M. ARIN HOLDINGS LTD. שם: מ. ארין אחזקות בע"מ

Address: Tira, P.O.B 597, 44915, Israel כתובת : טירה, ת.ד.597, 44915, ישראל

Identification No.: 513598979מספר זיהוי: 513598979

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 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212774 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 40129/10/2009



Sauces, condiments, seasonings, spices, soy 
sauces, salt, mustard, vinegar, oyster sauce, oyster 
flavoured sauce; all included in class 30.

רטבים, נותני טעם, חומרי תיבול, תבלינים, רטבי סויה, מלח,
חרדל, חומץ, רוטב צדפות רוטב בטעם צדפות; הנכללים כולם

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lee Kum Kee Compeny Limited

Address: New Territories, Hong Kong

Identification No.: 68810

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 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212786 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 40229/10/2009



Radiators for motor vehicle engines; ventilators and 
cylinders for engines; cylinder heads for engines; all 
included in class 7.

רדיאטורים עבור מנועי רכבים ממונעים; מאווררים לצילינדרים
עבור מנועים; ראשי צילינדרים עבור מנועים; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KTM-Sportmotorcycle AG

Address: Mattighofen, Austria

Identification No.: 58640

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 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212787 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 40329/10/2009



Vehicles and their parts; all included in class 12. כלי רכב וחלקיהם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KTM-Sportmotorcycle AG

Address: Mattighofen, Austria

Identification No.: 58640

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 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212788 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 40429/10/2009



Maintenance and repair of vehicles; repair of vehicles 
and motors; as well as repairing parts of these 
products; all incuded in class 37.

שירותי אחזקה ותיקון של כלי רכב; תיקון של רכבים ומנועים;
וכן תיקון חלקים של טובין אלו; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KTM-Sportmotorcycle AG

Address: Mattighofen, Austria

Identification No.: 58640

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 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212789 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 40529/10/2009



Radiators for motor vehicle engines; ventilators and 
cylinders for engines; cylinder heads for engines; all 
included in class 7.

רדיאטורים עבור מנועי רכבים ממונעים; מאווררים לצילינדרים
עבור מנועים; ראשי צילינדרים עבור מנועים; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KTM-Sportmotorcycle AG

Address: Mattighofen, Austria

Identification No.: 58640

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 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212790 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 40629/10/2009



Vehicles and their parts; all included in class 12. כלי רכב וחלקיהם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KTM-Sportmotorcycle AG

Address: Mattighofen, Austria

Identification No.: 58640

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 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212791 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 40729/10/2009



Maintenance and repair of vehicles; repair of vehicles 
and motors; as well as repairing parts of these 
products; all incuded in class 37.

שירותי אחזקה ותיקון של כלי רכב; תיקון של רכבים ומנועים;
וכן תיקון חלקים של טובין אלו; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KTM-Sportmotorcycle AG

Address: Mattighofen, Austria

Identification No.: 58640

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 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212792 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 40829/10/2009



Radiators for motor vehicle engines; ventilators and 
cylinders for engines; cylinder heads for engines; all 
included in class 7.

רדיאטורים עבור מנועי רכבים ממונעים; מאווררים לצילינדרים
עבור מנועים; ראשי צילינדרים עבור מנועים; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KTM-Sportmotorcycle AG

Address: Mattighofen, Austria

Identification No.: 58640

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 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212793 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 40929/10/2009



Vehicles and their parts; all included in class 12. כלי רכב וחלקיהם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KTM-Sportmotorcycle AG

Address: Mattighofen, Austria

Identification No.: 58640

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 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212794 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 41029/10/2009



Maintenance and repair of vehicles; repair of vehicles 
and motors; as well as repairing parts of these 
products; all incuded in class 37.

שירותי אחזקה ותיקון של כלי רכב; תיקון של רכבים ומנועים;
וכן תיקון חלקים של טובין אלו; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KTM-Sportmotorcycle AG

Address: Mattighofen, Austria

Identification No.: 58640

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 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212795 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 41129/10/2009



Electric, electronic and electromechanical locks and 
lock goods, also including electronic lock cylinders, 
electric striking plates, door magnets, electronic keys, 
key cards, also including electronic or magnetic 
access control cards and smart cards, and key card 
readers; also including electronic or magnetic access 
control card readers and smart card readers; units for 
programming locks, lock cylinders, keys, key cards 
and key card readers; electromechanical and electro 
hydraulical door openers, door closers and door 
operators; electric and electro mechanical door and 
window hardware; electronic and magnetic sensors; 
apparatus and instruments for signaling and 
checking, also including checking and/or controlling 
people's movement within, entrance to and exit from 
buildings and through doors and gates and/or for use 
with locks; magnetic and electronic identity cards; 
magnetic data carriers and computer software; all 
included in class 9.

מנעולים וציוד נעילה חשמליים, אלקטרוניים ואלקטרו מכאניים,
הכוללים גם צילינדרים למנעולים אלקטרונים; משטחים

חשמליים בולטים, מגנטים לדלתות, מפתחות אלקטרוניים,
כרטיסי מפתח הכוללים גם קוראי כרטיסים אלקטרוניים או

מגנטים לבקרת גישה וקוראי כרטיסים חכמים; יחידות לתכנות
מנעולים, צילינדרים לנעילה, מפתחות, כרטיסי מפתח, וקוראי
כרטיסי מפתח; פותחי דלתות , סוגרי דלתות ומפעילי דלתות
אלקטרו מכאניים, ואלקטרו הידראוליים, חומרה חשמלית
ואלקטרו מכאנית לדלתות ולחלונות; חיישנים אלקטרוניים
ומגנטיים; התקנים ומכשירים לאיתות ולבדיקה הכוללים גם
בדיקה ו/או בקרה על תנועת אנשים, כניסה ויציאה מבניינים,
ודרך דלתות ושערים ו/או לשימוש במנעולים; כרטיסי זיהוי
מגנטיים ואלקטרוניים; נשאי נתונים מגנטיים ותוכנת מחשב;

הנכללים כולם בסיווג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MUL-T-LOCK LTD. שם: מולטילוק בע"מ

Address: Mul-T-Lock Park, Yavne, P.O.B 637, Israel כתובת : קרית רב בריח, יבנה, ת.ד.637, ישראל

Identification No.: 520036583מספר זיהוי: 520036583

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

Address: Ha'azmaut Blvd., Yavne, P.O.B 585, 81104, 
Israel

שם: ראובן בורקובסקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות העצמאות, יבנה, ת.ד.585, 81104, ישראל

ProQsimity

Application Date 24/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212800 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 41229/10/2009



Telecommunications;providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general 
interest; providing email and instant messaging 
services; text and numeric wireless digital messaging 
services; providing multiple-user access to a global 
computer information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information and 
services, and for accessing third party and 
proprietary websites; communication services, 
namely, transmission of voice, audio, visual images 
and data by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; streaming 
audio and video material on the Internet; video-on-
demand transmission services; providing voice 
communication services over the Internet; providing 
on-line facilities for real-time interaction with other 
computer users concerning topics of general interest 
and playing games; podcasting services; webcasting 
services; included in class 38.

טלקומוניקציה. אספקת חדרי צ'אט מקוונים ולוחות מודעות
אלקטרוניים לתמסורת הודעות בין משתתפים בתחומי עניין

כלליים. אספקת שירותי דואל ומשלוח הודעות מיידיות. שירותי
משלוח הודעות דיגיטליות אלחוטיות של טקסט ומספרים.

אספקת גישה מרובת-משתמשים לרשת נתוני מחשב גלובלית
להעברת ולהפצת טווח רחב של מידע ושירותים, ולגישה לאתרי
-רשת של צד ג' וקנייניים. שירותי תקשורת, היינו, תמסורת

דמויות ונתוני קול, שמע וחוזי באמצעות רשתות טלקומוניקציה,
רשתות תקשורת אלחוטיות, האינטרנט, רשתות שירותי מידע

ורשתות מידע.  הזרמת (streaming) חומר קול וחוזי
-video-on) באינטרנט. שירותי תמסורת וידיאו לפי-דרישה

demand). אספקת שירותי תקשורת קול באמצעות האינטרנט.
אספקת מתקנים מקוונים לאינטראקציה בזמן אמת עם
משתמשי מחשב אחרים בנוגע לנושאי עניין כללי ומשחק

משחקים. שירותי ּפֹודקאסטינג (podcasting). שירותי שידורי-
רשת (webcasting). כלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MySpace, Inc

Address: 407 N. Maple Drive Beverly Hills, California, 
California, 90210, U.S.A.

Identification No.: 68816

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

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

MYSPACE

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212818 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 41329/10/2009



Telecommunications;providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general 
interest; providing email and instant messaging 
services; text and numeric wireless digital messaging 
services; providing multiple-user access to a global 
computer information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information and 
services, and for accessing third party and 
proprietary websites; communication services, 
namely, transmission of voice, audio, visual images 
and data by telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; streaming 
audio and video material on the Internet; video-on-
demand transmission services; providing voice 
communication services over the Internet; providing 
on-line facilities for real-time interaction with other 
computer users concerning topics of general interest 
and playing games; podcasting services; webcasting 
services; included in class 38.

טלקומוניקציה. אספקת חדרי צ'אט מקוונים ולוחות מודעות
אלקטרוניים לתמסורת הודעות בין משתתפים בתחומי עניין

כלליים. אספקת שירותי דואל ומשלוח הודעות מיידיות. שירותי
משלוח הודעות דיגיטליות אלחוטיות של טקסט ומספרים.

אספקת גישה מרובת-משתמשים לרשת נתוני מחשב גלובלית
להעברת ולהפצת טווח רחב של מידע ושירותים, ולגישה לאתרי
-רשת של צד ג' וקנייניים. שירותי תקשורת, היינו, תמסורת

דמויות ונתוני קול, שמע וחוזי באמצעות רשתות טלקומוניקציה,
רשתות תקשורת אלחוטיות, האינטרנט, רשתות שירותי מידע

ורשתות מידע.  הזרמת (streaming) חומר קול וחוזי
-video-on) באינטרנט. שירותי תמסורת וידיאו לפי-דרישה

demand). אספקת שירותי תקשורת קול באמצעות האינטרנט.
אספקת מתקנים מקוונים לאינטראקציה בזמן אמת עם
משתמשי מחשב אחרים בנוגע לנושאי עניין כללי ומשחק

משחקים. שירותי ּפֹודקאסטינג (podcasting). שירותי שידורי-
רשת (webcasting). כלולים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212821 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 41429/10/2009



Owners

Name: MySpace, Inc

Address: 407 N. Maple Drive Beverly Hills, California, 
California, 90210, U.S.A.

Identification No.: 68816

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

י"א חשון תש"ע - 41529/10/2009



Vehicles and parts and accessories thereof; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: Boulogne-Billancourt, 92100, France

Identification No.: 54599

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FREGATE

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212831 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 41629/10/2009



European Community Trade Mark , 
29/05/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 29/05/2008

Priority Date דין קדימה

Medical device for extra-corporal blood treatment; 
included in class 10.

מתקן רפואי לטיפולי דם חוץ גופיים; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Glycorex Transplantation AB

Address: Solvegatan 41 SE-223 70 Lund, Sweden

Identification No.: 68818

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

GLYCOREX

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212834 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 41729/10/2009



Medical device for extra-corporal blood treatment; 
included in class 10.

מתקן רפואי לטיפולי דם חוץ גופיים; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Glycorex Transplantation AB

Address: Solvegatan 41 SE-223 70 Lund, Sweden

Identification No.: 68818

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

GLYCOSORB

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212835 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 41829/10/2009



Inner tubes for pneumatic tires; tires for vehicle 
wheels; bicycle tires; casings for pneumatic tires; 
treads for retreading tires; pneumatic tires; solid tires 
for vehicle wheels; vehicle wheel tires; automobile 
tires all included in class 12.

שפורפרות פנימיות עבור צמיגים פנאומטיים; צמיגים עבור
גלגלי כלי רכב; צמיגי אופניים; מכסים עבור צמיגים פנאומטיים;
חשוקים עבור צמידים מגופרים; צמיגים פנאומטיים; צמיגים
אטומים עבור גלגלי  כלי רכב; צמיגי גלגל כלי רכב; צמיגי

מכונית; כולם כלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Techking Tires Limited

Address: Qingdao, China

Identification No.: 67533

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 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212837 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 41929/10/2009



Construction machines; stationary and mobile pumps 
for solid materials and concrete pumps; pumps for 
solid materials and concrete pumps which can be 
mounted on chassis, vehicles and rail-mounted 
trucks; pneumatic conveyors; mixing machines; high-
pressure injection pumps; concrete distribution 
booms; power-driven working platforms; giant robots 
mounted on chassis or vehicles; handling machines; 
coating machines for the building industry; plastering 
machines; machines and robots for cleaning surfaces 
of buildings, bridges, airplanes, ships and tunnels; 
machines and robots for concrete removal with hydro
-demolition; conveyors; tunneling and mining 
machines; spare parts and auxiliary parts for all the 
aforesaid machines; all included in class 7.

מכונות בניה; משאבות נייחות וניידות עבור חומרים מוצקים
ומשאבות בטון; משאבות עבור חומרים מוצקים ומשאבות בטון
אשר ניתן להרכיבן עבור מרכב, כלי רכב וקרנות מורכבות

מסילה; מסועים פנאומטיים; מכונות ערבול; משאבות הזרקה
בלחוץ גבוה; קורות חלוקת בטון; פלטפורמות עבודה מונעות
כוח; רובוטים ענקים המורכבים על מרכב או כלי רכב; מכונות
טיפול; מכונות ציפוי עבור תעשיית הבניה; מכונות טיוח; מכונות
ורובוטים עבור ניקוי משטחים של בניינים, גשרים, מטוסים,
אוניות ותעלות; מכונות ורובוטים עבור סילוק בטון באמצעות

הריסה על ידי מים; מסועים; מכונת כריית תעלה ומכונות כריה;
חלקי חילוף וחלקי עזר עבור כל המכונות הנזכרות לעיל; כולם

כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Address: Aichtal, Germany

Identification No.: 63290

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

PUTZMEISTER

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212838 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 42029/10/2009



Construction machines; conveyors (machines); 
concrete pumps; distribution booms and conveyor 
pipes as parts of stationary and mobile concrete 
pumps; fittings as parts or accessories for the before-
mentioned goods; all included in class 7.

מכונות בניה; מסועים (מכונות); משאבות בטון; קורות חלוקה
וצינורות מסוע כחלקים של משאבות ביטון נייחות וניידות;

מתאמים כחלקים או כאביזרים עבור הטובין הנזכרים לעיל ככל
שנכללים בסוג 7; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Address: Aichtal, Germany

Identification No.: 63290

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

SKYPUMP

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212839 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 42129/10/2009



Devices and systems as far as included in class 9, 
for measuring, controlling, regulating, analyzing 
technology, especially for high-frequency and 
telecommunication technology; transformers, 
inverters, battery storages, solar power and wind 
turbine regulating devices as well as energy 
supplying devices comprising the aforementioned 
apparatus; computer hardware and peripherals as 
well as construction parts for microprocessors; 
optical display devices, in particular for inverters in 
photovoltaic installations, solar-powered devices for 
generating energy; computer software, computer 
evaluation software for inverters in photovoltaic 
installations; apparatus for collating and transmission 
of data from energy technology apparatus, for 
example photovoltaic installations and railway 
engineering installations, as far as included in class 
9; all included in class 9.

מתקנים ומערכות ככל שנכללים בסוג 9, עבור מדידה, בקרה,
ויסות , אבחון טכנולוגי, במיוחד עבור טכנולוגית תדר גבוה
וטלקומיוניקציה; שנאים, מהפכים, מטעני סוללה, מתקני כח

סולריים ומתקני ויסות טורבינת רוח וכן מתקני אספקת אנרגיה
הכוללים את ההתקנים הנזכרים לעיל; חומרות מחשב וציוד
מחשב היקפי וכן חלקי בניה עבור מעבדים זעירים; מתקני

תצוגה אופטיים, במיוחד מסכים עבור מהפכים במתקנים פוטו-
וולטאיים, מתקנים מופעלי כח סולרי עבור חילול אנרגיה;

תוכנות מחשב, תוכנות הערכת מחשב עבור מהפכים במתקנים
פוטו-וולטאיים; התקנים עבור עריכה ושידור של נתונים מהתקני

טכנולוגיית אנרגיה, למשל מתקנים פוטו-וולטאיים ומתקני
הנדסת מסילה, ככל שנכללים בסוג 9; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SMA Solar Technology AG

Address: Niestetal, Germany

Identification No.: 68819

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

SMA

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212840 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 42229/10/2009



U.S.A. , 12/06/2008 ארה"ב , 12/06/2008

Priority Date דין קדימה

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

מחשבים וציוד מחשב היקפי, דהיינו, מחשבים, יישומים עם
וללא לקוח, מחשבי פנקס רשומות, פנקס רשומות, יישומים עם
וללא לקוח, תחנות תצוגת וידאו, משגוחים, מקלדות, מצגי
מנורה קתודית, מתאמים, כבלים, וזיכרון , תוכנות מעקב
הפעלת מחשב, תוכנות  מערכת הפעלת יישומים עם וללא
לקוח; מערכת יישומי  מחשב עבור הטובין הנזכרים לעיל;

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

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WYSE TECHNOLOGY INC.

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

Identification No.: 68820

(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

WYSE

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212842 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 42329/10/2009



U.S.A. , 12/06/2008 ארה"ב , 12/06/2008

Priority Date דין קדימה

Support and consulting services with respect to 
computer equipment and software, including support 
and consulting services with respect to computer 
equipment and software for businesses; all included 
in class 42.

שירותי תמיכה וייעוץ בנוגע לציוד מחשב ותוכנות, הכוללים
שירותי תמיכה וייעוץ בנוגע לציוד מחשב ותוכנות עבור עסקים;

כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WYSE TECHNOLOGY INC.

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

Identification No.: 68820

(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

WYSE

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212843 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 42429/10/2009



י"א חשון תש"ע - 42529/10/2009



Hydraulic machines namely electric pumps and 
pumping booster sets for domestic and industrial 
applications; hydraulic pumps; suction pumps; sump 
pumps, positive displacement pumps; aquarium 
pumps; electrical pumps for swimming pool; 
submersible pumps; hot water pumps for domestic, 
industrial, heating and cooling applications; wet rotor 
pumps; centrifugal pumps; eletropumps machines for 
domestic, industrial, heating and cooling applications; 
electropumps, as part of machines, for domestic, 
industrial, heating and cooling applications; water 
pumps for domestic, industrial, heating and cooling 
applications; electric motors for machines; hydraulic 
conveyors; hydraulic valve actuators; pneumatic 
valve actuators; booster sets, namely complete pump 
systems, comprising pumps, control panels, suction 
and delivery manifolds assembled in basements; 
valves for pumps; pump control valves; hydraulic 
control valves for machines; all included in class 7.

מכונות הידראוליות, דהיינו, משאבות חשמליות ומערכות תומכי
שאיבה ליישומים ביתיים ותעשייתיים;  משאבות הידראוליות;
משאבות יניקה; משאבות כלי קיבול (עוקה), משאבות העתקה
חיובית; משאבות לאקווריום; משאבות חשמליות לבריכות
שחייה; משאבות הניתנות לשיקוע; משאבות מים חמים

ליישומים ביתיים, תעשייתיים, לחימום ולקירור; משאבות חוגה
(רוטור) רטובות; משאבות צנטריפוגליות; מכונות של אלקטרו-
משאבות ליישומים ביתיים, תעשייתיים, לחימום ולקירור;
אלקטרו-משאבות, כחלק ממכונות, ליישומים ביתיים,

תעשייתיים, לחימום ולקירור; משאבות מים ליישומים ביתיים,
תעשייתיים, לחימום ולקירור; מנועים חשמליים למכונות;

מסועים הידראוליים; מפעילי שסתומים הידראוליים; מפעילי
שסתומים פנאומטיים; מערכות תומכים, דהיינו מערכות שאיבה

שלמות, המכילות משאבות, לוחות בקרה, מכשירי יניקה
ושליחה המורכבים במרתפים; שסתומים למשאבות; שסתומי
שליטה למשאבות; שסתומי בקרה הידראוליים עבור מכונות;

הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Italy , 28/12/2007 איטליה , 28/12/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: WACS SYSTEM S.R.L.

Address: Frazione: Ginestra Fiorentina (Frenze), Italy

Identification No.: 68821

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212844 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 42629/10/2009



Italy , 28/12/2007 איטליה , 28/12/2007

Priority Date דין קדימה

Electric and electronic apparatus for controlling, 
measuring and checking, namely variable frequency 
controllers for constant pressure and automation of 
electropumps; electronic cards for the control of 
pumps; computer programs and software for the 
management of pumps and water control systems; 
remote controls for variable frequency controllers for 
constant pressure and automation of electropumps; 
electric motor control units for variable frequency 
controllers for constant pressure and automation of 
electropumps; software programmable 
microprocessors; electric or electronic sensors for 
variable frequency controllers for constant pressure 
and automation of electropumps; liquid level sensors; 
pressure sensors; temperature sensors; inverters; 
electric cables; all included in class 9.

מתקנים חשמליים ואלקטרוניים לבקרה, מדידה ובדיקה, דהיינו,
בקרים בעלי תדר משתנה להשגת לחץ יציב ואוטומציה של
אלקטרו-משאבות; כרטיסים אלקטרוניים לבקרת משאבות;

תוכנה לניהול משאבות ומערכות בקרת מים; מכשירים לשליטה
מרחוק לגבי בקרים בעלי תדר משתנה להשגת לחץ יציב

ואוטומציה של אלקטרו-משאבות; יחידות בקרה אלקטרוניות
עבור בקרים בעלי תדר משתנה להשגת לחץ יציב ואוטומציה
של אלקטרו-משאבות; מיקרו-מעבדים הניתנים לתכנות;
חיישנים חשמליים ואלקטרוניים עבור בקרים בעלי תדירות
משתנה להשגת לחץ יציב ואוטומציה של אלקטרו-משאבות;
חיישנים לרמת נוזלים; חיישני לחץ; חיישני טמפרטורה;

ממירים; כבלים חשמליים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WACS SYSTEM S.R.L.

Address: Frazione: Ginestra Fiorentina (Frenze), Italy

Identification No.: 68821

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212845 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 42729/10/2009



Italy , 28/12/2007 איטליה , 28/12/2007

Priority Date דין קדימה

Coolant recovery systems comprising reservoirs, 
pumps, filters and cleaners; dripper irrigation systems 
comprising pumps, valves, filters and regulators; 
filters, heaters and pumps sold in combination for use 
in swimming pools or hot tubs; water fountains; lawn 
sprinkler systems comprising pumps, valves and 
filters; sewage disposal plants and pumps; sewage 
treatment plants and pumps; regulating accessories 
for water supply, namely, metered valves; all 
included in class 11.

מערכות אחזור נוזל קירור, הכוללות: מאגרים, משאבות,
מסננים (פילטרים) ומכשירי ניקוי; מערכות השקיה בטפטוף,
הכוללות: משאבות, שסתומים, מסננים (פילטרים) ווסתים;
מסננים (פילטרים), גופי חימום ומשאבות הנמכרים בשילוב
לצורך שימוש בבריכות שחייה או אמבטיות חמות; מזרקות
מים; ממטרות להשקיית דשא, הכוללות: משאבות, שסתומים

ומסננים (פילטרים); מתקנים ומשאבות לסילוק שפכים; מתקנים
ומשאבות לטיפול בשפכים;  אביזרי הסדרת אספקת מים,

דהיינו, שסתומים מדודים; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WACS SYSTEM S.R.L.

Address: Frazione: Ginestra Fiorentina (Frenze), Italy

Identification No.: 68821

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212846 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 42829/10/2009



Apparatus and equipment design services; hydraulic 
engineering and design; industrial research in the 
field of water control systems; research and 
development and consultation related thereto in the 
field of water control systems; all included in class 
42.

שירותים לעיצוב מתקנים וציוד; תכנון הידראולי; מחקר
תעשייתי בתחום מערכות בקרת מים; מחקר, פיתוח וייעוץ

בנוגע למערכות בקרת מים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WACS SYSTEM S.R.L.

Address: Frazione: Ginestra Fiorentina (Frenze), Italy

Identification No.: 68821

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת
גן, 52520, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212847 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 42929/10/2009



Insurance; financial affairs; monetary affairs; all 
included in class 36.

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

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HAREL INSURANCE COMPANY LTD. שם: הראל חברה לביטוח בע"מ

Address: Beit Hillel 3 Abba Hillel Silver Street, Ramat 
Gan, 52118, Israel

כתובת : בית הראל רחוב אבא הלל סילבר 3, רמת גן, 52118,
ישראל

Identification No.: 54289מספר זיהוי: 54289

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 52118, Israel

שם: מיכל אלטרמן, עו"ד

כתובת : בית הראל רח' אבא הילל סילבר 3, רמת גן, 52118,
ישראל

הראל הישרדות

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212848 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 43029/10/2009



Insurance; financial affairs; monetary affairs; all 
included in class 36.

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

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HAREL INSURANCE COMPANY LTD. שם: הראל חברה לביטוח בע"מ

Address: Beit Hillel 3 Abba Hillel Silver Street, Ramat 
Gan, 52118, Israel

כתובת : בית הראל רחוב אבא הלל סילבר 3, רמת גן, 52118,
ישראל

Identification No.: 54289מספר זיהוי: 54289

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 52118, Israel

שם: מיכל אלטרמן, עו"ד

כתובת : בית הראל רח' אבא הילל סילבר 3, רמת גן, 52118,
ישראל

669הראל 

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212849 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 43129/10/2009



U.S.A. , 27/12/2007 ארה"ב , 27/12/2007

Priority Date דין קדימה

Paper, namely, groundwood paper; newsprint paper, 
newsprint, coated paper, printing paper, computer 
paper, recycled paper, fine paper, coated printing 
paper, coated and uncoated paper with recycled 
content, super-calendered grade paper, freesheet 
hybrid paper, blank directory paper, graphic arts 
converting paper, photocopy paper, and craft paper; 
absorbent paper tissues; corrugated containers; 
packaging made of plastic, namely bags, bottles, 
films, tubes, baskets, trays and tapes; all included in 
class 16.

נייר, דהיינו נייר עץ אדמה, נייר עבור נייר עיתונים, נייר עיתונים,
נייר מצופה, נייר הדפסה, נייר מחשב, נייר ממוחזר, נייר

באיכות גבוהה, נייר הדפסה מצופה, נייר מצופה ושאיננו מצופה
עם תוכן ממוחזר, ניר מעגילת הברקה, נייר מעורב גיליון

חופשי, נייר מדריך חלק, נייר המרק עבודות אומנות גראפיות,
נייר פורמה נמשך, נייר צילום, ונייר קרפט, ממחטות נייר סופג;
מיכלים מתקפלים; מארזים העשויים מפלסטיק, דהיינו שקיות,
בקבוקים, סרטים, שפורפרות, סלים, מגשים וסרטים; כולם

כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AbitibiBowater, Inc.

Address: Montreal, Quebec, Canada

Identification No.: 68826

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ABITIBIBOWATER

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212854 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 43229/10/2009



Store for selling clothing and garments; incldued in 
class 35.

חנות לממכר בגדים; הנכללת בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Irina Rayner שם: אירנה ריינר

Address: 2/23 Kashani St., Jerusalem, Israel כתובת : קשאני 2, דירה 23, ירושלים, ישראל

Identification No.: 321579096מספר זיהוי: 321579096

HEAVENLY

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212860 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 43329/10/2009



Perfumery, cosmetics, essential oils, soaps, hair 
lotions, dentifrices; all included in class 3.

בשמים, תכשירי קוסמטיקה, שמנים אתריים, סבונים, תרחיצי
שיער, משחות שיניים; כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SARASIN CONSULTADORIA E SERVICOS 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.

Address: Funchal, Madeira, Portugal

Identification No.: 50150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212861 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 43429/10/2009



Leather and imitations of leather, and goods made 
from of these materials and not included in other 
classes; animal skins; trunks and traveling bags; all 
purpose sport bags; all purpose athletic bags; all 
purpose carrying bags, backpacks, bags for carrying 
babies' accessories, cosmetic bags sold empty, 
clothing for animals, fur handbags, key bags, key 
cases, key wallets, key chains, make-up bags sold 
empty, roll bags, shoulder bags, small purses, small 
rucksacks, small suitcases, souvenir bags, sport 
bags, shopping bags, umbrellas, parasols; all 
included in class 18.

עור וחיקויים של עור, וטובין העשויים מחומרים אלה ואינם
כלולים בסוגים אחרים;עורות בעלי חיים; תיבות ותיקי נסיעות;
תיקי ספורט לכל מטרה, תיקי אתלטים לכל מטרה, תיקי נשיאה

לכל מטרה, תיקים עבור נשיאת אביזרי תינוקות, תיקי
קוסמטיקה הנמכרים ריקים, דברי הלבשה עבור בעלי חיים,
פרווה, תיקי יד, תיקי מפתח, נרתיק מפתח, ארנקי מפתח,

שרשראות מפתח, תיקי איפור הנמכרים ריקים, תיקים הניתנים
לגלגול, תיקי כתף, ארנקים קטנים, תרמילי גב קטנים, מזוודות
קטנות, תיקי מתנות, תרמילי ספורט, תיקי קניות, מטריות,

שמשיות; כולם כלולים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SARASIN CONSULTADORIA E SERVICOS 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.

Address: Funchal, Madeira, Portugal

Identification No.: 50150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212863 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 43529/10/2009



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

דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש, חגורות; כולם כלולים
בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SARASIN CONSULTADORIA E SERVICOS 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.

Address: Funchal, Madeira, Portugal

Identification No.: 50150

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212864 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 43629/10/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Michal Bentov שם: מיכל בנטוב

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

Identification No.: 38416756מספר זיהוי: 38416756

Name: Michal Shachar שם: מיכל שחר

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

Identification No.: 38700407מספר זיהוי: 38700407

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tagar, Reginiano, Kalderon, Adv.

Address: Beit Agish 13 Noah Moses Street, Tel Aviv, 
67442, Israel

שם: תגר, רג'יניאנו, קלדרון, עו"ד

כתובת : בית אגיש רחוב נח מוזס 13, תל אביב, 67442, ישראל

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212867 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 43729/10/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; writing 
paper; stationery; envelopes; gift wrapping paper; 
paper gift wrap bows; paper cake decorations; paper 
party bags; decorative paper centerpieces; paper 
party decorations; paper party hats; paper 
tablecloths; paper napkins; paper mats; paper matter 
and publications; photographs; posters; postcards; 
trading cards; gift cards; greeting cards; cartoons; 
comic books; comic strips; newspapers; magazines; 
periodicals; books; baby books; activity books for 
children; coloring books; address books; appointment 
books; photograph albums; autograph books; 
bookbinding material; adhesives for stationery or 
household purposes; artists materials; paint brushes; 
arts and craft paint kits; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); type and type 
fonts for printers; printing blocks; stickers; appliques 
in the form of decals; school supplies; folders; 
binders; bookends; bookmarks; book covers; 
calendars; pen and pencil cases; chalk; modeling 
clay; diaries; pens; pencils; crayons; notebooks; 
memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers; 
paper weights; paper coasters; non-calibrated rulers; 
rubber stamps; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; נייר כתיבה; נייר מכתבים; מעטפות; נייר

עטיפה; סרטים לעטיפת מתנות; קישוטי נייר לעוגות; שקיות
נייר למסיבות; קישוטים מרכזיים העשויים נייר; קישוטי נייר

למסיבות; כובעי נייר למסיבות; מפות שולחן מנייר; מפיות נייר;
תחתיות מנייר; דברי דפוס ופרסומים; צילומים; פלקטים

(פוסטרים); גלויות; כרטיסי החלפה; כרטיסי ברכה; סיפורים
מצוירים; ספרים מצוירים (קומיקס); פסי קומיקס ועיתונים

מצוירים; עיתונים; מגזינים; כתבי עת; ספרים; ספרי תינוקות;
ספרי פעילות לילדים; חוברות צביעה; ספרי כתובות; יומני
פגישות; אלבומי תמונות; ספרי חתימות; ציוד כריכת ספרים;
דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; מכחולים;
ערכות צבע לאומנות ומלאכה; מכונות כתיבה וצרכי משרד

(למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); אותיות
וגופנים לדפוס; בלוקי דפוס; מדבקות; קישוטים גדורים בצורת
מדבקות; מוצרי אספקה לבית ספר; קלסרים; כורכנים; תומכי
ספרים; סימניות; כריכות ועטיפות ספרים; לוחות שנה; קלמרים
לעפרונות ועטים; גיר; פלסטלינה; יומני כתיבה; עטים; עפרונות;

צבעי פסטל וקריולות; מחברות; חובקנים; בלוקי כתיבה;
מחקים; מחדדי עפרונות; שדכנים; מכבדות; מחזיקי נייר;
תחתיות לכוסות מנייר; סרגלים לא מכוילים; חותמות גומי;
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים);

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

QUSHQUSH

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212869 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 43829/10/2009



Ownersבעלים

Name: Kamal Tabry שם: כמאל תאברי

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, P.O.B 2127, 17510, 
Israel

כתובת : רח' דולב 8, נצרת עילית, ת.ד.2127, 17510, ישראל

Identification No.: 29882677מספר זיהוי: 29882677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

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

י"א חשון תש"ע - 43929/10/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; action skill games; action figures 
and accessories therefore; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton 
sets, balloons; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; board 
games; building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; chess sets; children's play 
cosmetics and makeup; Christmas stockings; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll 
playsets; electric action toys; equipment sold as a 
unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for 
playing electronic games; hockey pucks; inflatable 
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; 
marbles; manipulative games; mechanical toys; 
music box toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; 
playing cards; plush toys; puppets; roller skates; 
rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning 
tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
target games; teddy bears; tennis balls; toy action 
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model hobbycraft 
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
wind-up toys; yo-yos; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; משחקי כישורי

ומיומנויות פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי לוח;
משחקי קלפים; צעצועים מרובי פעילויות לילדים; מערכות כדור
נוצה; בלונים; כדורי סל; צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי
חוף; פופים; בובות פוף; משחקי לוח; קוביות בניה; כדורי

כדורת; מערכות של מטות יוצרי בועות ותמיסות; מערכות שח;
קוסמטיקה ואיפור למשחק לילדים; גרבי חג המולד; דמויות
צעצוע הניתנות לאיסוף; מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה;
צעצועי זריקת דיסק; בובות; ביגוד לבובות; אביזרים לבובות;
מערכות משחק לבובות; צעצועי פעולה חשמליים; ציוד הנמכר
כיחידה עבור משחקי קלפים; ציוד דייג; כדורי גולף; כפפות

גולף, סמנים לכדורי גולף; יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים
אלקטרוניים; דיסקוס להוקי; צעצועים  מתנפחים; פאזלים; חבלי
קפיצה; עפיפונים; פעלולי קסם; גולות; משחקי פעולה ידניים;
צעצועים מכאניים; צעצועי תיבות נגינה; צעצועים מוזיקליים;
משחקי סלון; הפתעות מסיבה בצורת צעצועים קטנים; משחקי
מסיבה; קלפי משחק; צעצועי קטיפה ובד; בובות יד; גלגיליות;
כדורי גומי; גלגשת; כדורי רגל; סביבונים; צעצועי לחיצה;

צעצועים ממולאים; שולחנות פינג-פונג; משחקי מטרה; דובוני
צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות דלי
ואת צעצוע; צעצועי מוביילים; רכבי צעצוע; קטנועי צעצוע;

מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות צעצוע; בנקי
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועי מתיחת קפיץ;

משחקי יו יו; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

QUSHQUSH

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212870 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 44029/10/2009



Ownersבעלים

Name: Kamal Tabry שם: כמאל תאברי

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, P.O.B 2127, 17510, 
Israel

כתובת : רח' דולב 8, נצרת עילית, ת.ד.2127, 17510, ישראל

Identification No.: 29882677מספר זיהוי: 29882677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

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

י"א חשון תש"ע - 44129/10/2009



Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; writing 
paper; stationery; envelopes; gift wrapping paper; 
paper gift wrap bows; paper cake decorations; paper 
party bags; decorative paper centerpieces; paper 
party decorations; paper party hats; paper 
tablecloths; paper napkins; paper mats; paper matter 
and publications; photographs; posters; postcards; 
trading cards; gift cards; greeting cards; cartoons; 
comic books; comic strips; newspapers; magazines; 
periodicals; books; baby books; activity books for 
children; coloring books; address books; appointment 
books; photograph albums; autograph books; 
bookbinding material; adhesives for stationery or 
household purposes; artists materials; paint brushes; 
arts and craft paint kits; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and 
teaching material (except apparatus); type and type 
fonts for printers; printing blocks; stickers; appliques 
in the form of decals; school supplies; folders; 
binders; bookends; bookmarks; book covers; 
calendars; pen and pencil cases; chalk; modeling 
clay; diaries; pens; pencils; crayons; notebooks; 
memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers; 
paper weights; paper coasters; non-calibrated rulers; 
rubber stamps; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; נייר כתיבה; נייר מכתבים; מעטפות; נייר

עטיפה; סרטים לעטיפת מתנות; קישוטי נייר לעוגות; שקיות
נייר למסיבות; קישוטים מרכזיים העשויים נייר; קישוטי נייר

למסיבות; כובעי נייר למסיבות; מפות שולחן מנייר; מפיות נייר;
תחתיות מנייר; דברי דפוס ופרסומים; צילומים; פלקטים

(פוסטרים); גלויות; כרטיסי החלפה; כרטיסי ברכה; סיפורים
מצוירים; ספרים מצוירים (קומיקס); פסי קומיקס ועיתונים

מצוירים; עיתונים; מגזינים; כתבי עת; ספרים; ספרי תינוקות;
ספרי פעילות לילדים; חוברות צביעה; ספרי כתובות; יומני
פגישות; אלבומי תמונות; ספרי חתימות; ציוד כריכת ספרים;
דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; מכחולים;
ערכות צבע לאומנות ומלאכה; מכונות כתיבה וצרכי משרד

(למעט רהיטים); חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); אותיות
וגופנים לדפוס; בלוקי דפוס; מדבקות; קישוטים גדורים בצורת
מדבקות; מוצרי אספקה לבית ספר; קלסרים; כורכנים; תומכי
ספרים; סימניות; כריכות ועטיפות ספרים; לוחות שנה; קלמרים
לעפרונות ועטים; גיר; פלסטלינה; יומני כתיבה; עטים; עפרונות;

צבעי פסטל וקריולות; מחברות; חובקנים; בלוקי כתיבה;
מחקים; מחדדי עפרונות; שדכנים; מכבדות; מחזיקי נייר;
תחתיות לכוסות מנייר; סרגלים לא מכוילים; חותמות גומי;
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים);

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 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212871 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 44229/10/2009



Ownersבעלים

Name: Kamal Tabry שם: כמאל תאברי

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, P.O.B 2127, 17510, 
Israel

כתובת : רח' דולב 8, נצרת עילית, ת.ד.2127, 17510, ישראל

Identification No.: 29882677מספר זיהוי: 29882677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

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

י"א חשון תש"ע - 44329/10/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; action skill games; action figures 
and accessories therefore; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton 
sets, balloons; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; board 
games; building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; chess sets; children's play 
cosmetics and makeup; Christmas stockings; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll 
playsets; electric action toys; equipment sold as a 
unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for 
playing electronic games; hockey pucks; inflatable 
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; 
marbles; manipulative games; mechanical toys; 
music box toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; 
playing cards; plush toys; puppets; roller skates; 
rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning 
tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
target games; teddy bears; tennis balls; toy action 
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model hobbycraft 
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
wind-up toys; yo-yos; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; משחקי כישורי

ומיומנויות פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי לוח;
משחקי קלפים; צעצועים מרובי פעילויות לילדים; מערכות כדור
נוצה; בלונים; כדורי סל; צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי
חוף; פופים; בובות פוף; משחקי לוח; קוביות בניה; כדורי

כדורת; מערכות של מטות יוצרי בועות ותמיסות; מערכות שח;
קוסמטיקה ואיפור למשחק לילדים; גרבי חג המולד; דמויות
צעצוע הניתנות לאיסוף; מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה;
צעצועי זריקת דיסק; בובות; ביגוד לבובות; אביזרים לבובות;
מערכות משחק לבובות; צעצועי פעולה חשמליים; ציוד הנמכר
כיחידה עבור משחקי קלפים; ציוד דייג; כדורי גולף; כפפות

גולף, סמנים לכדורי גולף; יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים
אלקטרוניים; דיסקוס להוקי; צעצועים  מתנפחים; פאזלים; חבלי
קפיצה; עפיפונים; פעלולי קסם; גולות; משחקי פעולה ידניים;
צעצועים מכאניים; צעצועי תיבות נגינה; צעצועים מוזיקליים;
משחקי סלון; הפתעות מסיבה בצורת צעצועים קטנים; משחקי
מסיבה; קלפי משחק; צעצועי קטיפה ובד; בובות יד; גלגיליות;
כדורי גומי; גלגשת; כדורי רגל; סביבונים; צעצועי לחיצה;

צעצועים ממולאים; שולחנות פינג-פונג; משחקי מטרה; דובוני
צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות דלי
ואת צעצוע; צעצועי מוביילים; רכבי צעצוע; קטנועי צעצוע;

מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות צעצוע; בנקי
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועי מתיחת קפיץ;

משחקי יו יו; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212872 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 44429/10/2009



Ownersבעלים

Name: Kamal Tabry שם: כמאל תאברי

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, P.O.B 2127, 17510, 
Israel

כתובת : רח' דולב 8, נצרת עילית, ת.ד.2127, 17510, ישראל

Identification No.: 29882677מספר זיהוי: 29882677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

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

י"א חשון תש"ע - 44529/10/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; action skill games; action figures 
and accessories therefore; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton 
sets, balloons; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; board 
games; building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; chess sets; children's play 
cosmetics and makeup; Christmas stockings; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll 
playsets; electric action toys; equipment sold as a 
unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for 
playing electronic games; hockey pucks; inflatable 
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; 
marbles; manipulative games; mechanical toys; 
music box toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; 
playing cards; plush toys; puppets; roller skates; 
rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning 
tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
target games; teddy bears; tennis balls; toy action 
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model hobbycraft 
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
wind-up toys; yo-yos; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; משחקי כישורי

ומיומנויות פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי לוח;
משחקי קלפים; צעצועים מרובי פעילויות לילדים; מערכות כדור
נוצה; בלונים; כדורי סל; צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי
חוף; פופים; בובות פוף; משחקי לוח; קוביות בניה; כדורי

כדורת; מערכות של מטות יוצרי בועות ותמיסות; מערכות שח;
קוסמטיקה ואיפור למשחק לילדים; גרבי חג המולד; דמויות
צעצוע הניתנות לאיסוף; מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה;
צעצועי זריקת דיסק; בובות; ביגוד לבובות; אביזרים לבובות;
מערכות משחק לבובות; צעצועי פעולה חשמליים; ציוד הנמכר
כיחידה עבור משחקי קלפים; ציוד דייג; כדורי גולף; כפפות

גולף, סמנים לכדורי גולף; יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים
אלקטרוניים; דיסקוס להוקי; צעצועים  מתנפחים; פאזלים; חבלי
קפיצה; עפיפונים; פעלולי קסם; גולות; משחקי פעולה ידניים;
צעצועים מכאניים; צעצועי תיבות נגינה; צעצועים מוזיקליים;
משחקי סלון; הפתעות מסיבה בצורת צעצועים קטנים; משחקי
מסיבה; קלפי משחק; צעצועי קטיפה ובד; בובות יד; גלגיליות;
כדורי גומי; גלגשת; כדורי רגל; סביבונים; צעצועי לחיצה;

צעצועים ממולאים; שולחנות פינג-פונג; משחקי מטרה; דובוני
צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות דלי
ואת צעצוע; צעצועי מוביילים; רכבי צעצוע; קטנועי צעצוע;

מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות צעצוע; בנקי
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועי מתיחת קפיץ;

משחקי יו יו; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212873 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 44629/10/2009



Ownersבעלים

Name: Kamal Tabry שם: כמאל תאברי

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, P.O.B 2127, 17510, 
Israel

כתובת : רח' דולב 8, נצרת עילית, ת.ד.2127, 17510, ישראל

Identification No.: 29882677מספר זיהוי: 29882677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

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

י"א חשון תש"ע - 44729/10/2009



Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; action skill games; action figures 
and accessories therefore; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton 
sets, balloons; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; board 
games; building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; chess sets; children's play 
cosmetics and makeup; Christmas stockings; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll 
playsets; electric action toys; equipment sold as a 
unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for 
playing electronic games; hockey pucks; inflatable 
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; 
marbles; manipulative games; mechanical toys; 
music box toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; 
playing cards; plush toys; puppets; roller skates; 
rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning 
tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
target games; teddy bears; tennis balls; toy action 
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model hobbycraft 
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
wind-up toys; yo-yos; all included in class 28.

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; משחקי כישורי

ומיומנויות פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי לוח;
משחקי קלפים; צעצועים מרובי פעילויות לילדים; מערכות כדור
נוצה; בלונים; כדורי סל; צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי
חוף; פופים; בובות פוף; משחקי לוח; קוביות בניה; כדורי

כדורת; מערכות של מטות יוצרי בועות ותמיסות; מערכות שח;
קוסמטיקה ואיפור למשחק לילדים; גרבי חג המולד; דמויות
צעצוע הניתנות לאיסוף; מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה;
צעצועי זריקת דיסק; בובות; ביגוד לבובות; אביזרים לבובות;
מערכות משחק לבובות; צעצועי פעולה חשמליים; ציוד הנמכר
כיחידה עבור משחקי קלפים; ציוד דייג; כדורי גולף; כפפות

גולף, סמנים לכדורי גולף; יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים
אלקטרוניים; דיסקוס להוקי; צעצועים  מתנפחים; פאזלים; חבלי
קפיצה; עפיפונים; פעלולי קסם; גולות; משחקי פעולה ידניים;
צעצועים מכאניים; צעצועי תיבות נגינה; צעצועים מוזיקליים;
משחקי סלון; הפתעות מסיבה בצורת צעצועים קטנים; משחקי
מסיבה; קלפי משחק; צעצועי קטיפה ובד; בובות יד; גלגיליות;
כדורי גומי; גלגשת; כדורי רגל; סביבונים; צעצועי לחיצה;

צעצועים ממולאים; שולחנות פינג-פונג; משחקי מטרה; דובוני
צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות דלי
ואת צעצוע; צעצועי מוביילים; רכבי צעצוע; קטנועי צעצוע;

מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות צעצוע; בנקי
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועי מתיחת קפיץ;

משחקי יו יו; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212874 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 44829/10/2009



Ownersבעלים

Name: Kamal Tabry שם: כמאל תאברי

Address: 8 Dolev St., Nazareth Illit, P.O.B 2127, 17510, 
Israel

כתובת : רח' דולב 8, נצרת עילית, ת.ד.2127, 17510, ישראל

Identification No.: 29882677מספר זיהוי: 29882677

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

Address: 1 Azrieli Center The Round Tower, Tel Aviv, 
67021, Israel

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

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

י"א חשון תש"ע - 44929/10/2009



Cardboard, photographs, stationery, printers' type 
and printing blocks, art paper, bond paper, copy 
paper, envelope paper, drawing paper, photocopy 
paper and printing paper, cardboard boxes, cartons 
and containers, printed materials,  press releases 
featuring commercial and cultural activities in the 
promotion of alcoholic beverages, plastic bags for 
packaging; all goods included in class 16.

קרטון, צילומים,  מכשירי כתיבה, דגמי מדפסות, גלופות
הדפסה, נייר לאומנות, נייר כתיבה,  נייר  העתקה,  מעטפות
נייר, נייר שירטוטים, נייר צילום ונייר הדפסה, קופסאות קרטון,
קרטונים ומיכלים, חומר מודפס, הודעות עיתונות המייצגות
פעילויות מסחריות ותרבותיות  בקידום משקאות אלכוהוליים,
שקיות פלסטיק  עבור אריזה; כל הסחורות נכללות בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAST-JAGERMEISTER AG

Address: Wolfenbuttel, Germany

Identification No.: 29510

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

Release the Beast

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212884 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 45029/10/2009



Liqueurs, herbal liqueurs, distilled spirits; all goods 
included in class 33.

ליקרים, ליקרים  מעשבים, כוהל מזוקק; כל הסחורות נכללות
בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAST-JAGERMEISTER AG

Address: Wolfenbuttel, Germany

Identification No.: 29510

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

Release the Beast

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212885 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 45129/10/2009



Promoting the goods and services of others via 
electronic media and the internet; promoting the 
goods and services of others by means of grouping 
goods together in order to make the purchase of 
these goods easier and operating an on-line 
shopping mall with links to the retail websites of 
others; business services,  providing computer 
databases regarding the purchase and sale of a wide 
variety of products and services for others.; all 
services included in class 35.

קידום הטובין והשירותים של אחרים באמצעות מדיה
אלקטרונית והאינטרנט;  קידום  הטובין והשירותים של אחרים
באמצעות  קיבוץ טובין ביחד על מנת  לגרום לרכישת  טובין
אלה  בדרך קלה יותר  ולהפעיל  קנייה בקניון בזמן אמת עם
חיבור לאתרי קימעונאות של אחרים;  שירותי עסקים, הספקת
נתוני מחשב בהקשר קנייה ומכירה של מגוון מוצרים ושירותים

עבור אחרים; כל השירותים נכללים  בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAST-JAGERMEISTER AG

Address: Wolfenbuttel, Germany

Identification No.: 29510

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

Release the Beast

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212886 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 45229/10/2009



Entertainment, sporting and cultural activities; 
entertainment, sporting and cultural activities relating 
to events and festivals for music, competitions, film, 
sound, video and television programs; publication of 
texts, books, magazines and other printed matter; 
organizing exhibitions for cultural, sporting and 
entertainment purpose; organizing community 
sporting and cultural events; publication of electronic 
magazines that certain electronic reproducible text, 
graphic, image and sound information, discotheque 
services, entertainment,  performances by musical 
bands; presentation of live-show performances; all 
servcies included in class 41.

פעילויות בידור, ספורט ותרבות; פעילויות בידור, ספורט
ותרבות הקשורים לתוכניות  אירועים ופסטיבלים  למוזיקה,
תחרויות, סרטים,  קול, וידיאו וטלוויזיה; פירסום של טקסטים,
ספרים כתבי עת וחומר מודפס אחר; ארגון תערוכות  לתרבות,
ספורט ומטרות בידור; ארגון ספורט קהילתי ואירועי תרבות;
פירסום של כתבי עת אלקטרוניים ושיעתוק  מידע אלקטרוני
מסויים של טקסט, גרפיקה, הדמייה וקול, שירותי דיסקוטק,
בידור, הופעות על ידי תזמורות מוזיקליות;  הצגת הופעות

בידור חיות; כל השירותים נכללים בסוג 41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAST-JAGERMEISTER AG

Address: Wolfenbuttel, Germany

Identification No.: 29510

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

Release the Beast

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212887 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 45329/10/2009



Land motor vehicles and parts and accessories, all 
included in class 12.

כלי רכב יבשתיים וחלקיהם ואביזריהם, הכל כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LAND ROVER

Address: Warwickshire CV35 0RR, Gaydon, Warwick, 
United Kingdom

Identification No.: 58697

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

LR4

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212896 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 45429/10/2009



Cables, electric; materials for electricity mains (wires, 
cables); wires, electric; identification sheaths for 
electric wires; copper wire, insulated; identification 
threads for electric wires; wires of metal alloys (fuse 
wire); junction sleeves for electric cables; starter 
cables for motors; telephone wires; all included in 
class 9.

כבלים, חשמליים; חומרים עבור רשתות חשמל (חוטי חשמל,
כבלים); חוטים, חשמליים; כיסויי זיהוי עבור חוטי חשמל; חוטי
נחושת, מבודדים; פתילי זיהוי לחוטי חשמל; חוטים מסגסוגות
מתכת (נתיך חוטי); שרוולי סיעוף עבור כבלי חשמל; כבלי

הנעה למנועים; חוטי טלפון; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE 
MATERIAL CO., LTD.

Address: Shenzhen, China

Identification No.: 68842

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.

Registration of this mark shalcombination of the 
markl give no right to the exclusive use of the letter 
W separately, but in the .

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי באות W בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212898 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 45529/10/2009



Insulating materials; insulating gloves; insulators for 
cables; insulators for electric mains; insulators; 
fibreglass for insulation; all included in class 17.

חומרים מבודדים; כפפות מבודדות; מבודדים לכבלים; מבודדים
לרשתות חשמל; מבודדים; סיבי זכוכית לבידוד; הנכללים כולם

בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE 
MATERIAL CO., LTD.

Address: Shenzhen, China

Identification No.: 68842

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.

Registration of this mark shalcombination of the 
markl give no right to the exclusive use of the letter 
W separately, but in the .

רישום סימן זה לא ייתן זכות לשימוש ייחודי באות W בנפרד,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212899 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 45629/10/2009



Executive search consulting services; board of 
directors search consulting services; recruitment and 
placement services; personnel recruitment; executive 
job search; personnel management; board 
evaluations; executive assessment and 
benchmarking; leadership development and 
consulting; succession planning; business 
consultancy; business inquiries and research relating 
to executive search; management and consultancy 
services for business; corporate governance 
consulting; market and industry studies; human 
resources; advertised executive search; printed 
material and publications with regard to jobs, 
employment, careers, candidates, directors and 
employment recruiting and consulting; and/or 
providing the aforesaid services using the internet 
and other electronic communications networks;  all 
included in class 35.

שירותי יעוץ לחיפוש מנהל; שירותי ייעוץ לחיפוש חברי
דירקטוריון; שירותי גיוס והשמה; גיוס סגל; חיפוש עבודה
למנהל; ניהול סגל; הערכות מועצת מנהלים; הערכה ומידוד
למנהל; פיתוח וייעוץ מנהיגות; תכנון החלפת תפקידים; ייעוץ
עסקי; חקירות עסקיות ומחקר הקשור לחיפוש מנהל; שירותי
ניהול וייעוץ לעסק; יעוץ מינהל תאגיד; בחינת שוק ותעשייה;

משאבי אנוש; חיפוש פומבי למנהל; חומרים מודפסים ופרסומים
בהקשר לעבודות, לתעסוקה, לקריירות, למועמדים, למנהלים
וגיוס וייעוץ תעסוקה; ו/או אספקת השירותים הנזכרים לעיל
בשימוש באינטרנט וברשתות תקשורות אלקטרוניות אחרות;

הנכללות כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Spencer Stuart International B.V.

Address: Van Miereveldstraat 11  , Amsterdam, 1071, 
The Netherlands

Identification No.: 68844

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

SPENCER STUART

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212901 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 45729/10/2009



Pharmaceutical preparations for human use, namely 
anti-infectives; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם, 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 or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם 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 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212904 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 45829/10/2009



Skateboards, skateboard trucks, skateboard wheels, 
skateboard bearings, rails for skateboards, deck 
grips for skateboards, bags for skateboards, in-line 
skates, roller skates; wheels and bearings for in-line 
skates and roller skates, all included in class 28.

סקייטבורדים,משאיות סקייטבורד , גלגלי סקייטבורד, מיסבי
סקייטבורד, מעקים לסקייטבורדים,  ידיות אחיזה

לסקייטבורדים, תיקים לסקייטבורדים,סקטים in-line, רולר
סקטים; גלגלים ומיסבים לסקטים in-line ורלר סקטים, הכל

כלול בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Seal Trademarks Pty Ltd.

Address: 1 Billabong Place,  , Burleigh Heads, 
Queensland, Australia

Identification No.: 67507

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

SECTOR 9

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212905 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 45929/10/2009



Monetary services; financial services; credit card 
services, debit card services and prepaid card 
services; included in class 36.

שרותי מימון; שרותים כספיים ; שרותי כרטיס אשראי, שרותי
כרטיס חיוב ושירותי כרטיס משולם מראש; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Visa International Service Association

Address: Foster City, California, U.S.A.

Identification No.: 4507

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
ישראל

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

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VISA PASSFIRST

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212908 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 46029/10/2009



Children's clothing, namely, infant, toddle and pre-
school coats, skirts, pants, mittens, hats, caps, shirts, 
overalls, halter dresses, t-shirts, bloomers, shorts, 
Capri pants, jumpers, swimwear, formal wear and 
one-piece suits; all included in class 25.

בגדי ילדים, בעיקר, לתינוקות, מעילים לפעוטות וילדים לפני
בי"ס, חצאיות, מכנסיים, כפפות, כובעים, חולצות, אובראולים,
שמלות תלייה, חולצות טי, תחתוני נשים, מכנסיים קצרים,
מכנסי קפרי, אפודות, בגדי ים, לבוש רשמי, וחליפות יחידה

אחת; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CAROLINE KYRIOPOULOS

Address: Nashville, Tennessee, U.S.A.

Identification No.: 68854

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 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212929 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 46129/10/2009



Cosmetic products and make-up preparations; all 
included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה ותכשירי איפור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lancome Parfums et Beaute & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 1259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GENIFIQUE

Application Date 04/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212938 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 46229/10/2009



Skateboards, skateboard trucks, skateboard wheels, 
skateboard bearings, rails for skateboards, deck 
grips for skateboards, bags for skateboards, in-line 
skates, roller skates; wheels and bearings for in-line 
skates and roller skates, all included in class 28.

סקייטבורדים,משאיות סקייטבורד , גלגלי סקייטבורד, מיסבי
סקייטבורד, מעקים לסקייטבורדים,  ידיות אחיזה

לסקייטבורדים, תיקים לסקייטבורדים,סקטים in-line, רולר
סקטים; גלגלים ומיסבים לסקטים in-line ורלר סקטים, הכל

כלול בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Seal Trademarks Pty Ltd.

Address: 1 Billabong Place,  , Burleigh Heads, 
Queensland, Australia

Identification No.: 67507

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

GULL WING

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212939 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 46329/10/2009



U.S.A. , 09/01/2008 ארה"ב , 09/01/2008

Priority Date דין קדימה

Industrial chemicals and adhesives; epoxy backing 
material for comminution machinery, all included in 
class 1.

כימיקלים  ודבקים  תעשייתיים; חומר אפוקסי  מגבה  למיכון
כתישה, הכל כלול בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: METSO MINERALS INDUSTRIES, INC.

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

Identification No.: 68857

(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

ENVIRO-BAK

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212947 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 46429/10/2009



Precious stones, in particular cut diamonds; jewelry; 
articles of jewelry incorporating precious stones; all 
included in class 14.

אבנים יקרות, במיוחד יהלומים מלוטשים; תכשיטים; פריטי
תכשיטים הכוללים אבנים יקרות; כולם נכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: A. DALUMI DIAMONDS LTD. שם: יהלומי א. דלומי  בע"מ

Address: Diamond Exchange Building 1 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

כתובת : בורסת היהלומים, בניין מכבי רח' ז'בוטינסקי 1, רמת גן,
52520, ישראל

Identification No.: 513052977מספר זיהוי: 513052977

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

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

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

SWANA

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212948 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 46529/10/2009



Ingredients sold as a component part of cosmetics, 
moisturing lotions and skin cleansers, all included in 
class 3.

רכיבים הנמכרים כחלק ממרכיב של קוסמטיקה, תחליבי לחות
ומנקי עור, הכל כלול בסוג הכל כלול בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LABORATORY SKIN CARE, INC.

Address: Tahoe City, CA, U.S.A.

Identification No.: 68858

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

HYDROXYSOMES

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212949 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 46629/10/2009



Ingredients sold as a component part of topical 
pharmaceutical preparations, namely, topical drug 
delivery formulations, all included in class 5.

רכיבים הנמכרים כחלק ממרכיב של תכשירי תרופה מקומיים,
בעיקר, נוסחאות העברת תרופה מקומית, הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LABORATORY SKIN CARE, INC.

Address: Tahoe City, CA, U.S.A.

Identification No.: 68858

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

HYDROXYSOMES

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212950 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 46729/10/2009



Data processing apparatus; integrated circuits; 
electronic notice boards; video telephones; theft 
prevention installations, electric; camcorders; fire 
engines; cables, electric, recording distance 
(apparatus for -) cameras (photography); railway 
traffic safety appliances; high tension batteries; 
radiology screens for industrial purposes; 
phototelegraphy apparatus; agendas (electronic-), all 
included in class 9.

התקן עיבוד מידע; מעגלים משולבים; לוחות הודעות
אלקטרוניים; טלפוני וידאו; מתקנים מונעי גניבות, חשמל;
מצלמות וידאו; מכוניות כיבוי; כבלים, ציוד חשמלי,הקלטה

מרחוק (התקן עבור-) מצלמות  (צילום); כלי בטיחות לתנועת
מסילת ברזל; סוללות מתח גבוה; מסכים רדיולוגיים למטרות
תעשייתיות; התקן צילום טלגרפי; סדרי יום  (אלקטרוניים-),

הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., 
Ltd.

Address: Xihu District, Hangzhou, China

Identification No.: 68859

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

This trademark consists of an invented word 
"HIKVISION" and has no meaning in the English 
language

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HIKVISION

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212951 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 46829/10/2009



Nonwoven fabrics; all included in class 24. בדים לא ארוגים; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Address: 401 North Lake Street  , Neenah, Wisconsin, 
U.S.A.

Identification No.: 53708

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

HYDROKNIT

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212952 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 46929/10/2009



U.S.A. , 09/01/2008 ארה"ב , 09/01/2008

Priority Date דין קדימה

Computer hardware, namely, integrated circuits, 
semiconductors and chipsets, and associated 
computer software and hardware for operating same; 
all included in class 9.

חמרת מחשב, דהיינו, מעגלים משולבים, מוליכים למחצה
ומערכות שבבים, ותוכנת וחמרת מחשב הקשורות להפעלת

הנזכר לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NVIDIA Corporation

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

Identification No.: 51351

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212953 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 47029/10/2009



Cosmetics, cosmetic preparations for skin 
rejuvenation, cosmetic preparations for skin care; all 
included in class 3.

קוסמטיקה, תכשירים קוסמטיים לשיקום העור, תכשירים
קוסמטיים לטיפוח העור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: S & V Technologies AG

Address: Neuendorfstr. 20a  , Hennigsdorf, 16761, 
Germany

Identification No.: 68860

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Amalian

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212955 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 47129/10/2009



Germany , 22/02/2008 גרמניה , 22/02/2008

Priority Date דין קדימה

Wheel chairs; included in class 12. כסאות גלגלים; הכלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Otto Bock HealthCare GmbH

Address: Duderstadt, Germany

Identification No.: 54231

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

XENO

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212957 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 47229/10/2009



Italy , 17/06/2008 איטליה , 17/06/2008

Priority Date דין קדימה

Herb based liqueur; all included in class 33. ליקרים המבוססים על צמחים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FRATELLI BRANCA - DISTILLERIE S.r.l.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 2325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212962 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 47329/10/2009



Italy , 17/06/2008 איטליה , 17/06/2008

Priority Date דין קדימה

Herb based liqueur; all included in class 33. ליקרים המבוססים על צמחים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FRATELLI BRANCA - DISTILLERIE S.r.l.

Address: Milano, Italy

Identification No.: 2325

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212963 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 47429/10/2009



Benelux , 18/02/2008 בנלוקס , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Telecommunications; all included in class 38. תקשורות רחק; הנכללות כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Koninklijke Philips Electronics N.V.

Address: Groenewoudseweg 1 , Eindhoven, 5621, The 
Netherlands

Identification No.: 426

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

SHAPEWAYS

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212966 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 47529/10/2009



Computer software for the detection and prevention 
of online fraud and abuse, and for device and 
account identification and authentication, included in 
Class 9.

תוכנות מחשב לגילוי ומניעה של הונאה ושימוש לרעה מקוונים,
ולזיהוי ואימות התקנים וחשבונות, הנכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: iovation, Inc.

Address: Portland, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 68875

(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

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 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212996 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 47629/10/2009



Russian Federation , 25/01/2008 חבר העמים , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Leatherware, made of leather, imitation leather and 
goods made of these materials not included in other 
classes, including bags and wallets;  traveling trunks;  
umbrellas; included in class 18.

מוצרי עור, עשויים מעור, חיקוי עור וסחורות העשויות מחומרים
אלו שאינן נכללות בסוגים אחרים, כולל תיקים וארנקים;

מזוודות; מטריות; הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: G-Star Raw Denim Kft

Address: Apaczai Csere Janos utca 11  , Budapest, 
1052, Hungary

Identification No.: 63133

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 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212997 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 47729/10/2009



Providing online non-downloadable software for use 
in the detection and prevention of online fraud and 
abuse, and for device and account authentication; 
consulting services in the field of computer, network 
and online security and fraud management, included 
in Class 42.

אספקת תוכנות מחשב מקוונות שלא ניתנות להורדה לשימוש
בגילוי ומניעה של הונאה ושימוש לרעה מקוונים, ולזיהוי ואימות
התקנים וחשבונות; שירותי יעוץ בתחום של ניהול מחשבים,

רשתות ואבטחה והונאה מקוונות, הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: iovation, Inc.

Address: Portland, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 68875

(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

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 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212998 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 47829/10/2009



Identification verification services, namely, providing 
authentication of account and device information; 
providing user and device authentication services for 
online transactions, account access and e-commerce 
transactions, included in Class 45.

שירותי אימות זיהוי, דהיינו, אספקת אימות של מידע לגבי
חשבונות והתקנים; אספקת שירותי אימות לגבי משתמשים

והתקנים עבור עסקות מקוונות, גישה לחשבונות ועסקות מסחר
אלקטרוני, הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: iovation, Inc.

Address: Portland, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 68875

(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

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 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212999 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 47929/10/2009



Fraud detection software, included in Class 9. תוכנות מחשב לגילוי הונאה, הנכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: iovation, Inc.

Address: Portland, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 68875

(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

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

IOVATION

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213000 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 48029/10/2009



Computer services, namely acting as an application 
service provider by hosting computer software 
applications for fraud detection; computer software 
development; and installation and maintenance of 
fraud detection software, in Class 42.

שירותי מחשב, דהיינו פעילות כספק שירותי יישומים ע"י אירוח
יישומי תוכנות מחשב עבור גילוי הונאה; פיתוח תוכנות מחשב;
והתקנה ותחזוקה של תוכנות מחשב לגילוי הונאה, הנכללים

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: iovation, Inc.

Address: Portland, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 68875

(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

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

IOVATION

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213001 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 48129/10/2009



Russian Federation , 25/01/2008 חבר העמים , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; חגורות עור  (ביגוד); הנכללים בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: G-Star Raw Denim Kft

Address: Apaczai Csere Janos utca 11  , Budapest, 
1052, Hungary

Identification No.: 63133

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 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213002 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 48229/10/2009



Russian Federation , 25/01/2008 חבר העמים , 25/01/2008

Priority Date דין קדימה

Retail and franchising services;  business 
management;  advertising and promotion services;  
aformentioned services also provided via internet; 
included in class 35.

שירותי קמעונאות וזכיונות; ניהול עסקי; שירותי פירסום וקידום
מכירות; אספקת השירותים המצויינים גם דרך האינטרנט;

הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: G-Star Raw Denim Kft

Address: Apaczai Csere Janos utca 11  , Budapest, 
1052, Hungary

Identification No.: 63133

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 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213003 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 48329/10/2009



Tobacco; cigars, cigar lighters, ashtrays, cigarettes, 
tobacco pipes, humidors, cigar cutters, cigar holders, 
cigarette holders, matches, chewing tobacco, cigar 
boxes, cigar cases, cigar humidifiers, cigar tubes, 
cigarette cases, cigarette holders, cigarette tubes, 
hand-rolling tobacco, hookahs, holder for a cigarette 
pack and lighter, holder for a cigar and cigarettes, 
liquefied gas cylinders for lighters, match boxes, 
match holders, pipe tobacco, smokeless tobacco, 
smoking urns, snuff, snuff boxes, snuff dispensers, 
tobacco jars, tobacco spittoons, tobacco substitutes, 
tobacco tins; all included in class 34.

טבק; סיגרים, מצתי סיגרים, מאפרות, סיגריות, מקטרות טבק,
תיבות לחות, חותכי סיגר, מחזיקי סיגר, מחזיקי סיגריות,

גפרורים, טבק לעיס, קופסאות סיגר, נרתיקי סיגר, תיבות לחות
לסיגר, גלילים לסיגר, קופסאות סיגריות, מחזיקי סיגריות,

גלילים לסיגריות, טבק לגילגול ידני, נרגילות, מחזיק לחפיסת
סיגריות ומצית, מחזיק לסיגר וסיגריות, גליל גז נוזלי למצתים,
קופסאות גפרורים, מחזיקי גפרורים, טבק למקטרת, טבק ללא
עשן, כלי עישון, הרחה, תיבות הרחה, מנפק הרחה, צנצנות
טבק, מרקקת טבק, תחליפי טבק, פחי טבק; הנכללים כולם

בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Playboy Enterprises International, Inc.

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

Identification No.: 44750

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

אם 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 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213005 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 48429/10/2009



Tobacco; cigars, cigar lighters, ashtrays, cigarettes, 
tobacco pipes, humidors, cigar cutters, cigar holders, 
cigarette holders, matches, chewing tobacco, cigar 
boxes, cigar cases, cigar humidifiers, cigar tubes, 
cigarette cases, cigarette holders, cigarette tubes, 
hand-rolling tobacco, hookahs, holder for a cigarette 
pack and lighter, holder for a cigar and cigarettes, 
liquefied gas cylinders for lighters, match boxes, 
match holders, pipe tobacco, smokeless tobacco, 
smoking urns, snuff, snuff boxes, snuff dispensers, 
tobacco jars, tobacco spittoons, tobacco substitutes, 
tobacco tins; all included in class 34.

טבק; סיגרים, מצתי סיגרים, מאפרות, סיגריות, מקטרות טבק,
תיבות לחות, חותכי סיגר, מחזיקי סיגר, מחזיקי סיגריות,

גפרורים, טבק לעיס, קופסאות סיגר, נרתיקי סיגר, תיבות לחות
לסיגר, גלילים לסיגר, קופסאות סיגריות, מחזיקי סיגריות,

גלילים לסיגריות, טבק לגילגול ידני, נרגילות, מחזיק לחפיסת
סיגריות ומצית, מחזיק לסיגר וסיגריות, גליל גז נוזלי למצתים,
קופסאות גפרורים, מחזיקי גפרורים, טבק למקטרת, טבק ללא
עשן, כלי עישון, הרחה, תיבות הרחה, מנפק הרחה, צנצנות
טבק, מרקקת טבק, תחליפי טבק, פחי טבק; הנכללים כולם

בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Playboy Enterprises International, Inc.

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

Identification No.: 44750

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PLAYBOY

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213006 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 48529/10/2009



U.S.A. , 20/03/2008 ארה"ב , 20/03/2008

Priority Date דין קדימה

Footwear; all included in class 25. הנעלה; הנכללים כולם 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: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213013 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 48629/10/2009



Priority is claimed for the following goods: Electrical 
connectors.  Priority is not claimed for the following 
goods: apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; calculating 
machines, data processing equipment and 
computers, included in Class 9.

דין קדימה נתבע לגבי: מחברים חשמליים.   דין קדימה לא
נתבע לגבי: התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה,

וויסות או בקרה על חשמל; התקנים להקלטה, העברה או
שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה;
מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים, הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMPHENOL CORPORATION

Address: Wallingford, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 2324

(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

Priority is claimed only for the goods: "Electrical 
connectors", underlined in the application form sent 
by mail.

דין הקדימה נתבע רק לגבי הטובין: "מחברים חשמליים",
המודגשים בגוף הבקשה הנשלחת בדואר.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213030 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 48729/10/2009



U.S.A. , 04/01/2008 ארה"ב , 04/01/2008

Priority Date דין קדימה

Paper, namely, groundwood paper; newsprint paper, 
newsprint, coated paper, printing paper, computer 
paper, recycled paper, fine paper, coated printing 
paper, coated and uncoated paper with recycled 
content, super-calendered grade paper, freesheet 
hybrid paper, blank directory paper, graphic arts 
converting paper, photocopy paper, and craft paper; 
absorbent paper tissues; corrugated containers; 
packaging made of plastic, namely bags, bottles, 
films, tubes, baskets, trays and tapes; all included in 
class 16.

נייר, דהיינו נייר עץ אדמה, נייר עבור נייר עיתונים, נייר עיתונים,
נייר מצופה, נייר הדפסה, נייר מחשב, נייר ממוחזר, נייר

באיכות גבוהה, נייר הדפסה מצופה, נייר מצופה ושאיננו מצופה
עם תוכן ממוחזר, נייר מעגילת הברקה, נייר מעורב גיליון

חופשי, נייר מדריך חלק, נייר המרק עבודות אומנות גראפיות,
נייר פורמה נמשך, נייר צילום, ונייר קרפט, ממחטות נייר סופג;
מיכלים מתקפלים; מארזים העשויים מפלסטיק, דהיינו שקיות,
בקבוקים, סרטים, שפורפרות, סלים, מגשים וסרטים; כולם

כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AbitibiBowater, Inc.

Address: Montreal, Quebec, Canada

Identification No.: 68826

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

ABIBOW

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213040 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 48829/10/2009



Benelux , 24/01/2008 בנלוקס , 24/01/2008

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages (except beers); included in class 
3.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הכלולים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GALLIANO B.V.

Address: Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 68899

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213052 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 48929/10/2009



Alcoholic beverages (except beers); included in class 
3.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); הכלולים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GALLIANO B.V.

Address: Amsterdam, The Netherlands

Identification No.: 68899

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

GALLIANO

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213053 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 49029/10/2009



Elastomeric materials for thermal and acoustic 
insulation; coated elastomeric materials for thermal 
and acoustic insulation; coating materials for thermal 
and acoustic insulation; all included in class 17.

חומרים אלסטיים עבור בידוד תרמי ואקוסטי; חומרים אקוסטיים
מצופים עבור בידוד תרמי ואקוסטי; חומרים מצופים עבור בידוד

תרמי ואקוסטי; כולם כלולים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Armacell Enterprise GmbH

Address: Muenster, Germany

Identification No.: 51277

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

Arma-Chek

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213059 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 49129/10/2009



Pharmaceutical preparation for the treatment of 
metabolic adn cardiovascular diseasses; all inclued 
in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות מטבוליות וקרדיוואסקולריות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: UNIPHARM LTD. שם: אוניפארם בע"מ

Address: 145 Bialik Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב ביאליק 145  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 510457666מספר זיהוי: 510457666

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Unipharm Ltd.

Address: Legal Department, Tel Aviv, P.O.B 21429, 
Israel

שם: אוניפארם בע"מ

כתובת : מחלקת המשפטית, תל אביב, ת.ד.21429, ישראל

LERCAPRESS

לרקפרס

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213080 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 49229/10/2009



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

GLASSFISH

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213081 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 49329/10/2009



Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), lifesaving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin operated apparatus; cash registers; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images; magnetic data carriers; recording discs; 
calculating machines; data processing equipment 
and computers; computer hardware; computer 
software; computer peripherals; computer software 
and firmware for the management, transmission and 
storage of data and information; microprocessors; 
microcomputers; minicomputers; hand-held 
computers; blank smart cards, encoded smart cards 
containing programming used to access computer 
networks; programmable smart cards; magnetic 
encoded smart card readers; calculators; consumer 
electronic devices, video cassette players, video tape 
players, digital video players, photographic 
projectors, stereo tuners, stereo amplifiers, stereo 
receivers, microphones, audio mixers, microscopes, 
telescopes, compasses, radar detectors, radon 
detectors, robots, scales, multi media players, multi 
media recorders, stereos, speakers; personal digital 
assistants; cable, satellite and terrestrial digital set-
top boxes; DVD players and recorders; digital VHS 
players and recorders; cable boxes; televisions; 
television monitors; television set-top boxes; internet 
television hardware; audio cassette recorders; audio 
cassette players; compact disc players; compact disc 
recorders; digital cameras; digital video recorders; 
facsimile machines; global positioning system 
transmitters and receivers; internet appliances; 
photographic cameras; motion picture cameras; 
optical scanners; photocopying machines; 
photographic projectors; slide projectors; radio 
pagers; radios; scanners; telephone answering 
machines; video cameras; video cassette recorders; 
video monitors; video tape recorders; voice 
messaging systems; radio, analog, digital and 
electronic pagers; audio and video recorders and 
players; laser disc recorders and players; MP3 
recorders and players; stereos; tuners; video game 
players; hand-held electronic devices, portable audio, 
video, multimedia and digital devices; electronic input 
devices,  electronic touch pads; hybrid set-top boxes; 
gaming in set-top boxes; game consoles; 
downloadable electronic publications in the nature of 
user manuals, white papers, users manuals and 
technical documentation, in the field of computer 
hardware, software, digital and electronic 
technologies and services for use in the 
management, transmission and storage of data and 
information; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר,
בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה
(פיקוח) בהצלת נפשות ובהוראה. התקנים ומכשירים להולכה,
מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל. מכונות

מכירה אוטומטיות ומנגנונים עבור  מכשירים המופעלים על ידי
מטבע; קופות רושמות. התקנים להקלטה, העברה או שיחזור
של קול וחוזי; נושאי נתונים מגנטיים. דיסקות להקלטה. מכונות
חישוב. ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים. חומרת מחשב. תוכנת
מחשב. ציוד היקפי למחשבים. תוכנת וקושחת מחשב לניהול,

תמסורת ואחסון מידע ונתונים. מיקרו-מעבדים. מיקרו-
מחשבים. מיני-מחשבים. מחשבי כף-יד. כרטיסים חכמים
ריקים, כרטיסים חכמים מקודדים המכילים תכנות המשמש
לגישה לרשתות מחשבים. כרטיסים חכמים הניתנים לתכנות.
קוראי כרטיסים חכמים מקודדים מגנטית. מחשבונים. מכשירי
צריכה אלקטרוניים, נגני קלטות וידיאו, מקרני סרטי וידיאו, נגני
וידיאו דיגיטליים, מקרנים פוטוגרפיים, טונרי סטריאו, מגברי

סטריאו, מקלטי סטריאו, מיקרופונים, מערבלי שמע,
מיקרוסקופים, טלסקופים, מצפנים, גלאי מכ"מ, גלאי ראדון,
רובוטים, משקלים, נגני מולטי-מדיה, מקלטי, סטריאו ומגברי
personal digital) מולטי-מדיה. עוזרים אישיים דיגיטליים

assistants). קופסאות כבלים, לוויין ויבשה דיגיטליות-ממעל.
digital) נגני ומקלטי די.וי.די. נגני ומקלטי וי. אייץ'. אס דיגיטלי
VHS). קופסאות כבלים. טלויזיות. משגוחי טלויזיה. קופסאות-
ממעל לטלויזיה. חומרת טלויזית-אינטרנט. מקלטי קלטות שמע.
נגני קלטות שמע. נגני קומפקט דיסק. מקלטי קומפקט דיסק.

מצלמות דיגיטליות. מקלטי וידאו דיגיטליים. מכונות פקסימיליה.
global positioning) משדרי וקולטי מערכת מיקום גלובלית
system). התקני אינטרנט.  מצלמות צילומיות. מצלמות לסרטי
קולנוע. סורקים אופטיים. מכונות צילום. מקרנים פוטוגרפיים.
מקרני שקופיות. זימוניות רדיו. מכשירי רדיו. סורקים. מכונות
מענה אוטומטי לטלפון. מצלמות וידיאו. מקלטי קלטות וידיאו.
משגוחי וידיאו. מקלטי קלטת וידיאו. מערכות הודעות קוליות.
זימוניות רדיו, אנלוגיות ודיגיטליות אלקטרוניות. מקלטי ונגני
.MP3 חוזי ּווידיאו. מקלטי ונגני לייזר-דיסק. מקלטי ונגני
מערכות סטריאו. טונרים. נגני משחקי וידיאו. התקנים

אלקטרוניים לכף היד, התקנים דיגיטליים ניידים לחוזי, וידיאו
touch) ומולטימדיה. התקני קלט אלקטרוניים, רפידות מגע
pads) אלקטרוניות. קופסאות-ממעל היברידיות . משחק
במשחקים בקופסאות-ממעל. קונסולות משחק. פרסומים

אלקטרוניים הניתנים להורדה בדמות מדריכים למשתמש, דפים
לבנים, מדריכים למשתמשים ותיעוד טכני, בתחומי חומרה,
תוכנה, טכנולוגיות דיגיטליות ואלקטרוניות למחשב ושירותים
לשימוש בניהול, תמסורת ואחסון מידע ונתונים. כלול בסוג 9.

י"א חשון תש"ע - 49429/10/2009



Owners

Name: Sun Microsystems, Inc.

Address: 4150 Network Circle  , Santa Clara, California, 
U.S.A.

Identification No.: 17242

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

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

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

י"א חשון תש"ע - 49529/10/2009



Washing, bleaching preparations and other 
substances for laundry and household purposes; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי שטיפה, הלבנה וחומרים אחרים למטרות כביסה
ותחזוקת הבית; תכשירי ניקוי, הברקה, מירוק ושפשוף; סבונים;
בשמים, תמציות שמנים, קוסמטיקה, תחליבי שיער; משחות

שיניים; 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ECODOSE

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213082 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 49629/10/2009



Business consultancy, professional business 
consultancy in the field of data processing; data 
processing, for others, including management of 
contractual supplies, including in particular via 
networks, including the Internet; included in class 35.

ייעוץ עסקי, ייעוץ עסקי מקצועי בתחום עיבוד מידע; עיבוד
מידע, לאחרים, לרבות ניהול אספקות  חוזיות, לרבות ובעיקר
באמצעות רשתות, לרבות האינטרנט; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FJA  AG

Address: Elsenheimerstrasse 65  , Munchen, 80687, 
Germany

Identification No.: 68908

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

FJA

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213086 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 49729/10/2009



Actuarial services; included in class 36. שירותים אקטוארים; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FJA  AG

Address: Elsenheimerstrasse 65  , Munchen, 80687, 
Germany

Identification No.: 68908

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

FJA

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213087 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 49829/10/2009



Training in the field of data processing; included in 
class 41.

הכשרה בתחום עיבוד מידע; הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FJA  AG

Address: Elsenheimerstrasse 65  , Munchen, 80687, 
Germany

Identification No.: 68908

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

FJA

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213088 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 49929/10/2009



Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles, 
wicks; wax emulsions for treating fishing nets; all 
included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; חומרי סיכה; תרכובות סופגות
אבק, מלחלחות ומקשרות; דלקים (כולל ספירט למנוע)

ומאירים; נרות, פתילים; תחליבי שעווה לטיפול ברשתות דיג;
הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sasol Wax GmbH

Address: Worthdamm 13-27  , Hamburg, 20457, 
Germany

Identification No.: 68910

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

NETREX

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213090 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 50029/10/2009



U.S.A. , 18/01/2008 ארה"ב , 18/01/2008

Priority Date דין קדימה

Medical devices for use in mitral valve repair, 
namely, implants consisting of artificial matter, 
anchors, cables, catheters, sleeves, and surgical 
apparatuses used to deliver cardiac implants during 
surgery, all included in class 10.

מתקנים רפואיים לשימוש בתיקון שסתום מצנפתי, בעיקר,
שתלים המכילים חומר מלאכותי, עוגנים, כבלים, צנתרים,
תותבים, והתקן כירורגי המשמשים להעברת שתלים
קרדיולוגיים תוך כדי ניתוח; הכל כלול בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Guided Delivery Systems Inc.

Address: Santa Clara, CA, U.S.A.

Identification No.: 63753

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

GDS

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213119 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 50129/10/2009



Sweden , 21/01/2008 שבדיה , 21/01/2008

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.

לגבי רכבי קרקע מנועיים, בעיקר מכוניות, רכבי ספורט שטח,
משאיות, רכבים מסחריים, מנועים עבור כך וחלקים מבניים

לכך; הכל כלול בסוג  12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Saab Automobile AB

Address: Trollhattan, Sweden

Identification No.: 17796

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

93X

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213121 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 50229/10/2009



Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213122 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 50329/10/2009



Data processing equipment; computers, computer 
peripherals; computer hardware; computer software; 
computer games; electronic games; gaming 
apparatus for use with television receivers and/or 
monitors; computer games software; computer 
games cartridges; interactive educational games for 
use with television receivers and/or monitors; 
electronic handheld devices for the wireless receipt, 
storage and/or transmission of data and messages; 
digital music players; MP3 players; personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic 
notepads; telecommunications apparatus; 
telephones; mobile telephones; apparatus, 
instruments, software and media for recording, 
reproducing, carrying, organising, storing, 
processing, editing, extracting, encoding, decoding, 
encrypting, playing, manipulating, downloading, 
uploading, streaming, transmitting, broadcasting, 
receiving, retrieving and reproducing music, sound, 
images, text, signals, software, information, data 
and/or code; music, sounds, ringtones, images, 
games, text, signals, software, information, data and 
code provided by telecommunications networks, by 
online delivery and/or by way of the Internet and the 
world wide web; computer software to enable peer-to
-peer networking and file sharing; database 
management software, character recognition 
software, telephony management software, electronic 
mail and messaging software, paging software, 
mobile telephone software; data synchronization 
programs and application development tool programs 
for personal and handheld computers; search engine 
software; computer software for conducting and 
coordinating real-time and asynchronous 
communications among computer users sharing 
information and audio/video data via electronic 
communications networks; electronic publications 
(downloadable); screensavers; electronic card; digital 
photographic images; sound and/or video recordings; 
downloadable digital sound and /or video recordings; 
computer software facilitating the licensing and/or 
exploitation of intellectual property; computer 
software for payment of licence fees; computer 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via the Internet; computer 
software for supply chain management; data carriers; 
magnetic and/or optical data carriers, recording 
discs; CDs, CD-ROMs, SACDs (Super Audio CDs); 
DVDs, DVD-ROMs; DVD-audio; DVD-video; UMDs 
(Universal Media Discs); memory cards, random 
access memory, read only memory; solid state 
memory apparatus; batteries; rechargeable batteries; 
chargers; chargers for electric batteries; headphones; 
stereo headphones; in-ear headphones; 
loudspeakers; amplifiers; printers; cameras; video 
cameras; bags and cases adapted or shaped to 
contain any of the aforementioned goods; parts and 
fittings for all the aforementioned goods; all included 
in class 9.

מכשירים לעיבוד מידע; מחשבים, ציוד עזר למחשבים; חומרה
למחשבים; תוכנות למחשבים; משחקי מחשב, משחקים

אלקטרוניים; מערכות משחקים לשימוש בעזרת מקלטי טלוויזיה
ו/או מוניטורים; תוכנות למשחקי מחשב; מחסניות למשחקי
מחשב; משחקי לימוד אינטראקטיביים לשימוש עם מקלטי
טלויזיה ו/או מוניטורים; מכשירי יד אלקטרוניים ואלחוטיים
לקליטה, איכסון ו/או שידור של מידע והודעות; מנגני מוזיקה

דיגיטאליים; מכשירי MP 3; עוזרים אישיים ודיגיטאליים, יומנים
אלקטרוניים, פנקסים אלקטרוניים; מערכות טלקומיוניקציה;
טלפונים; טלפונים סלולאריים; מערכות, כלים, תוכנה ומדיה

להקלטה, שכפול, נשיאה, ארגון, אכסון, עיבוד, עריכה, שליפה,
קידוד, פיצוח, הצפנה, משחק, מניפולציה, הורדת קבצים,
העלאת קבצים, הזרמה, העברה, שידור, קליטה, איחזור
ושכפול מוסיקה, שמע, תמונות, טסטים, סיגנאלים, תוכנה,
אינפורמציה, מידע ו/או קודים; מוסיקה, סאונד, רינגטונים,

תמונות, משחקים, טקסטים, סיגנאלים, תוכנות, אינפורמציה,
מידע וקודים המסופקים ע"י מערכות טלקומיוניקציה, ע"י

משלוחים און ליין ו/או באמצעות האינטרנט; חומרות מחשב
המאפשרות נטוורקינג ושיתוף קבצים; תוכנות ניהול למאגרי
מידע, תוכנות לזיהוי תוים, תוכנות ניהול טלפוני, תוכנות למייל

אלקטרוני והודעות, תוכנות לזימוניות, תוכנות לטלפונים
סלולאריים, תוכניות לסינכרון מידע ואפליקציות לפיתוח תוכניות
כלים לשימוש אישי ומחשבי יד; חומרות למנועי חיפוש; תוכנות
מחשב לניהול ותאום תקשורת בזמן אמת ולא סימולטני בין
משתמשי מחשב החולקים אינפורמציה ומידע וידיאו/ אודיו
באמצעות מערכות תקשורת אלקטרוניות; רשתות; פירסומים

אלקטרוניים (הניתנים להורדה); שומרי מסך; כרטיסים
אלקטרוניים; תמונות פוטוגרפיות ודיגיטאליות; הקלטות סאונד

ו/או וידאו; הקלטות שמע ו/או וידאו דיגיטאליות הניתנות
להורדה; תוכנות מחשב המסייעות לרישיון ו/או ניצול של קיניין
רוחני; תוכנות מחשב לתשלום עמלות רישוי; תוכנות מחשב
המאפשרות למשתמשים ביצוע פעולות עסקיות באמצעות
האינטרנט; תוכנות מחשב להנהלת רשתות הספקה; נשאי
מידע; נשאי מידע מגנטי ו/או אופטי, דיסקים להקלטה;

תקליטורים, סי די רומים,SACDs (Super Audio CDs), די וי
UMDs ;די, די וי די רום; די וי די אודיו; די וי די וידאו

[Universal Media Discs],כרטיסי זיכרון, זיכרונות גישה
רנדומאלית, זיכרונות לקריאה בלבד, מערכות זיכרון מוצקות
מצב; בטריות; בטריות נטענות; מטענים; מטענים לבטריות
אלקטרוניות; אוזניות; אוזניות סטריאו; אוזניות תוך אוזן;

רמקולים; מגברים; מידפסות; מצלמות; מצלמות וידאו; תיקים
ונרתיקים מותאמים או מעוצבים לנשיאת כל הסחורות לעיל;
חלקים ואביזרים לכל הסחורות לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"א חשון תש"ע - 50429/10/2009



Owners

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

Address: Milano, Italy

Identification No.: 56082

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

י"א חשון תש"ע - 50529/10/2009



Clothing,footwear, headgear; included in class 25. ביגוד, הנעלה, כיסוי ראש; הנכללים 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: 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 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213123 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 50629/10/2009



Toys, games puzzles and playthings; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
electronic games, handheld electronic games; 
gaming apparatus [other than adapted for use with 
television receivers]; bags and cases adapted or 
shaped to contain any of the aforementioned goods; 
parts and fittings for all the aforementioned goods; 
play and modelling components (including in the form 
of kits, construction kits or sets containing the 
aforesaid components) for building models of land, 
water and air vehicles, space vehicles, space 
stations and other large industrial equipment, and 
figures; toy cars and toy land, water and air vehicles, 
toy space vehicles, toy space stations; included in 
class 28.

צעצועים, משחקים, פזלים ופרטי משחק; פירטי ספורט
והתעמלות שאינם נכללים בסוגים אחרים; משחקים

אלקטרוניים, משחקי יד אלקטרונים; מערכות מחשב (למעט
המותאמים לשימוש באמצעות מקלטי טלוויזיה); תיקים

ונרתיקים מותאמים או מעוצבים לנשיאת כל הסחורות לעיל;
חלקים ואביזרים לכל הסחורות לעיל; מרכיבי משחק ועיצוב
(לרבות בצורת ערכות או סטים המחילים את הרכיבים שצוינו
לעיל) לבניית מודלים של כלי רכב יבשתיים, ימיים, ולתעופה,
רכבי חלל, תחנות חלל וציוד תעשייתי גדול נוסף, וצורות;

מכוניות צעצוע ו- טוי לנד, רכבים ימיים ורכבי תעופה, צעצועי
רכבי חלל, צעצועי תחנות חלל; הנכללים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

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

Address: Milano, Italy

Identification No.: 56082

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 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213124 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 50729/10/2009



Education, cultural activities; all included in class 41. חינוך, פעילות תרבות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Stars-Juewish Education שם: עמותת סטארס-חינוך יהודי

Address: 8 Harav Kook Street, Jerusalem, P.O.B 33, 
94226, Israel

כתובת : רח' הרב קוק 8, ירושלים, ת.ד.33, 94226, ישראל

Identification No.: 580482743מספר זיהוי: 580482743

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213150 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 50829/10/2009



Mineral and aerated waters, fruit flavoured water, fruit 
drinks and fruit juices, included in Class 32.

מים מינרליים, מים בטעמי פירות, משקאות פירות ומיצי פירות,
הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aqua Nova Waters Ltd. שם: אקווה נובה ווטרס בע"מ

Address: Netanya, Israel כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 513754895מספר זיהוי: 513754895

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The mark is limited to the colours: pink & red as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: ורוד ואדום הנראים בסימן.

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

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213161 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 50929/10/2009



Mineral and aerated waters, fruit flavoured water, fruit 
drinks and fruit juices, included in Class 32.

מים מינרליים, מים בטעמי פירות, משקאות פירות ומיצי פירות,
הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aqua Nova Waters Ltd. שם: אקווה נובה ווטרס בע"מ

Address: Netanya, Israel כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 513754895מספר זיהוי: 513754895

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The mark is limited to the colours: green & red as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: ירוק ואדום הנראים בסימן.

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

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213162 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 51029/10/2009



Mineral and aerated waters, fruit flavoured water, fruit 
drinks and fruit juices, included in Class 32

מים מינרליים, מים בטעמי פירות, משקאות פירות ומיצי פירות,
הנכללים בסוג 32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aqua Nova Waters Ltd. שם: אקווה נובה ווטרס בע"מ

Address: Netanya, Israel כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 513754895מספר זיהוי: 513754895

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

The mark is limited to the green colours as shown in 
the mark.

הסימן מוגבל לצבעי ירוק הנראים בסימן.

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

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213163 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 51129/10/2009



Mineral and aerated waters, fruit flavoured water, fruit 
drinks and fruit juices, included in Class 32.

מים מינרליים, מים בטעמי פירות, משקאות פירות ומיצי פירות,
הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aqua Nova Waters Ltd. שם: אקווה נובה ווטרס בע"מ

Address: Netanya, Israel כתובת : נתניה, ישראל

Identification No.: 513754895מספר זיהוי: 513754895

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.

The mark is limited to the yellow colours as shown in 
the mark.

הסימן מוגבל לצבעי צהוב הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213164 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 51229/10/2009



Blood treatment preparations, namely, chemical 
compounds for mixing solutions for use in artificial 
kidney machines; included in class 5.

תכשירים לטיפול בדם, דהיינו, תרכובות כימיים לערבוב
תמיסות לשימוש במכשירי כליות מלאכותיות; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Advanced Renal Technologies Inc.

Address: 40 Lake Bellevue, Suite 100  , Bellevue, 
Washington, U.S.A.

Identification No.: 68936

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

DRYALYSATE

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213165 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 51329/10/2009



Blood treatment preparations, namely, chemical 
compounds for mixing solutions for use in artificial 
kidney machines; included in class 5.

תכשירים לטיפול בדם, דהיינו, תרכובות כימיים לערבוב
תמיסות לשימוש במכשירי כליות מלאכותיות; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Advanced Renal Technologies Inc.

Address: 40 Lake Bellevue, Suite 100  , Bellevue, 
Washington, U.S.A.

Identification No.: 68936

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

CITRASATE

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213166 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 51429/10/2009



Mobile telephones; electronic game software for 
mobile phone; downloadable ring tones, graphics and 
music via a global computer network and wireless 
devices; headsets; electric battery chargers; electric 
rechargeable batteries; computers; printers for 
computers; monitors for computers; Personal Digital 
Assistants; semiconductors; television sets; 
camcorders; digital cameras; digital set-top boxes; 
optical cables; telephones; DVD players; MP3 
players; Computer network hubs, switches and 
routers; included in class 9.

טלפונים ניידים; תוכנת משחק אלקטרוני לטלפון נייד; רינג
טונים, גרפיקה ומוזיקה הניתנים להורדה באמצעות רשת

מחשב גלובלית ומכשירים אלחוטיים; אוזניות; מטעני סוללות
חשמליות; סוללות חשמליות נטענות; מחשבים; מדפסות
למחשבים; מוניטורים למחשבים; עזרים דיגיטליים אישיים;
מוליכים למחצה; מערכות טלוויזיה; מצלמות וידאו;  מצלמות
דיגיטליות; ממירים; קבלים אופטיים; טלפונים;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

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 OMNIA

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213167 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 51529/10/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Patex International Trade Agency Ltd. שם: פטקס סוכנות סחר בינ"ל בע"מ

Address: 12 Hachoma St.  , Rishon LeZion, Israel כתובת : החומה  12  , ראשון לציון, 75655, ישראל

Identification No.: 68937מספר זיהוי: 68937

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

TOTEM

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213168 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 51629/10/2009



Non-medical preparations and substances for 
cleansing, treatment, care and protection of skin and 
hair, for the use in various skin disorders; soaps, 
soapless preparations, bath and shower additives, 
non-medical preparations and substances for the 
rehabilitation and calming of the skin; cosmetics; 
toiletries; perfumeries; massaging oils; essential oils; 
all included in class 3.

תכשירים וחומרים לא רפואיים לניקוי, טיפול, טיפוח והגנה של
עור ושיער, לשימוש בהפרעות עור שונות; סבונים, תכשירים
ללא סבון, תוספי אמבט ומקלחת, תכשירים וחומרים לא

רפואיים לשיקום והרגעת העור; תמרוקים; דברי קוסמטיקה;
פרפומריה; שמני עיסוי; שמנים אתריים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: AHAVA-DEAD SEA LABORATORIES LTD. שם: אהבה- מעבדות ים המלח בע"מ

Address: 1 Arava St. , Airport City, P.O.B 109, 70150, 
Israel

כתובת : רחוב ערבה 1,      , ת.ד.109, 70150, קרית שדה
התעופה, ישראל

Identification No.: 511334252מספר זיהוי: 511334252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

CLINERAL

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213169 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 51729/10/2009



U.S.A. , 28/01/2008 ארה"ב , 28/01/2008

Priority Date דין קדימה

Computer hardware and computer software; 
computer hardware; computer software for controlling 
the operation of or execution of programs and 
networks for server systems and workstations; and 
instruction manuals sold as a unit therewith; all 
included in class 9.

חומרת מחשב ותוכנת מחשב; חומרת מחשב; תוכנת מחשב
לשליטה על התפעול או על ביצוע של תכניות ורשתות למערכות
שרת ולעמדות עבודה; וחוברות הדרכה הנמכרות כיחידה עם

זאת; הנכללות כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Business Machines Corporation

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

Identification No.: 863

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

IDATAPLEX

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213170 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 51829/10/2009



U.S.A. , 28/01/2008 ארה"ב , 28/01/2008

Priority Date דין קדימה

Printed matter; printed matter, namely, books, 
brochures, and instructional manuals, all related to 
heat exchangers and thermal management; 
instruction manuals for computer hardware and 
computer software for server systems and 
workstations; all included in class 16.

דברי דפוס; דברי דפוס, דהיינו, ספרים, עלונים, וחוברות
הדרכה, הקשורים כולם  למחליפי חום וויסות תרמי; חוברות
הדרכה לחומרת מחשב ותוכנת מחשב למערכות שרת ועמדות

עבודה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Business Machines Corporation

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

Identification No.: 863

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

IDATAPLEX

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213171 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 51929/10/2009



U.S.A. , 28/01/2008 ארה"ב , 28/01/2008

Priority Date דין קדימה

Installation and maintenance of computer hardware; 
custom installation, repair and maintenance of 
electronic components for thermal management; all 
included in class 37.

התקנה  ואחזקה של חומרת מחשב; התקנה מותאמת לפי
הזמנה, תיקון ואחזקה של רכיבים אלקטרוניים לויסות תרמי;

הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Business Machines Corporation

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

Identification No.: 863

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

IDATAPLEX

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213172 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 52029/10/2009



U.S.A. , 28/01/2008 ארה"ב , 28/01/2008

Priority Date דין קדימה

Computer services; computer consultation services in 
the field of heat exchangers and thermal 
management; consultation services in the field of 
design, selection, implementation and use of heat 
exchangers and thermal management systems; 
technical support services, namely, troubleshooting 
of computer hardware and computer software 
problems via telephone, e-mail, and in person; 
design, installation, interconnection, testing and 
maintenance of computer hardware and computer 
software for use in network computing; all included in 
class 42.

שירותי מחשב; שירותי ייעוץ למחשב בתחום של מחליפי חום
וויסות תרמי; שירותי ייעוץ בתחום של עיצוב, בחירה, יישום
ושימוש במחליפי חום ובמערכות ויסות תרמי; שירותי תמיכה
טכנית, דהיינו, איתור וטיפול בבעיות של חומרת מחשב ותוכנת

מחשב דרך הטלפון, דוא"ל, ובאופן אישי; עיצוב, התקנה,
חברור, בחינה ואחזקה של חומרת מחשב ותוכנת מחשב

לשימוש במחשוב רשת; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: International Business Machines Corporation

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

Identification No.: 863

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

IDATAPLEX

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213173 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 52129/10/2009



U.S.A. , 04/02/2008 ארה"ב , 04/02/2008

Priority Date דין קדימה

Artificial sweetener; ingredients for use in sweetener 
blends and artificial sweetener ingredients for use in 
the manufacture of food and beverages; all included 
in class 1.

ממתיק מלאכותי; מרכיבים לשימוש בתערובת ממתיקים
ומרכיבי ממתיק מלאכותי לשימוש ביצור של מזון ומשקאות;

הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Corn Products International, Inc.

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

Identification No.: 56103

(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

ENLITEN

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213181 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 52229/10/2009



U.S.A. , 04/02/2008 ארה"ב , 04/02/2008

Priority Date דין קדימה

Natural sweetener; ingredients for use in sweetener 
blends and natural sweetener ingredients for use in 
the manufacture of food and beverages; all included 
in class 30.

ממתיק טבעי; מרכיבים לשימוש בתערובת ממתיקים ומרכיבי
ממתיק טבעי לשימוש ביצור של מזון ומשקאות; הנכללים כולם

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Corn Products International, Inc.

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

Identification No.: 56103

(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

ENLITEN

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213182 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 52329/10/2009



U.S.A. , 06/03/2008 ארה"ב , 06/03/2008

Priority Date דין קדימה

Artificial sweetener; ingredients for use in sweetener 
blends and artificial sweetener ingredients for use in 
the manufacture of food and beverages; all included 
in class 1.

ממתיק מלאכותי; מרכיבים לשימוש בתערובת ממתיקים
ומרכיבי ממתיק מלאכותי לשימוש ביצור של מזון ומשקאות;

הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Corn Products International, Inc.

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

Identification No.: 56103

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213183 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 52429/10/2009



U.S.A. , 06/03/2008 ארה"ב , 06/03/2008

Priority Date דין קדימה

Natural sweetener; ingredients for use in sweetener 
blends and natural sweetener ingredients for use in 
the manufacture of food and beverages; all included 
in class 30.

ממתיק טבעי; מרכיבים לשימוש בתערובת ממתיקים ומרכיבי
ממתיק טבעי לשימוש ביצור של מזון ומשקאות; הנכללים כולם

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Corn Products International, Inc.

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

Identification No.: 56103

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 14/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213184 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 52529/10/2009



Accountancy services; accounting, auditing and 
reporting, bookkeeping, and data processing 
services; business and management consultancy 
services; business information, research, and 
analysis services; business valuation services, 
business risk management services; forensic 
accountancy investigation services; business support 
services; economic budgeting and forecasting; 
remuneration and payroll preparation and 
consultancy services, advertising, marketing and 
market research services; tax preparation and 
consultancy services; personnel planning and 
consultancy services; recruitment services; arranging 
exhibitions; included in class 35.

שירותי ראיית חשבון; שירותי חשבונאות, ביקורת ודיווח,
הנהלת חשבונות ועיבוד נתונים; שרותי ייעוץ עסקי וניהולי;

שירותי מידע, מחקר וניתוח עסקי; שירותי אומדן עסקי, שירותי
ניהול סיכונים עסקיים;  שירותי חקירה חשבונאית משפטית;
שירותי תמיכה עסקית; תיקצוב וחיזוי כלכליים; שירותי הכנה
וייעוץ בנוגע לתיגמול ולשכר, שירותי פרסום, שיווק ומחקר
שווקים; שירותי הכנה וייעוץ מס; שירותי תכנון וייעוץ בנוגע
לצוות עובדים; שירותי גיוס עובדים; ארגון תערוכות; הנכללים

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Moore Stephens International Licensing 
Limited

Address: St Pail's House, 8/12 Warwick Lane, London, 
47, United Kingdom

Identification No.: 68938

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

MOORE STEPHENS

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213185 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 52629/10/2009



Financial advisory services; corporate finance 
services, financing services, financial investment and 
capital investment services; insurance and pension 
services; trustee services; financial management; 
financial analysis and the preparation of financial 
reports; financial information and research; financial 
valuation services; asset management services; 
financial planning, tax planning and investment 
planning services; corporate recovery services, 
insolvency services; included in class 36.

שירותי ייעוץ פיננסי; שירותים כספיים, שירותי מימון, שירותי
השקעות כספיות והשקעות הון תאגידיים; שירותי ביטוח
ופנסיה; שירותי נאמנות; ניהול פיננסי; ניתוח פיננסי והכנת

דו"חות פיננסיים; מידע ומחקר פיננסיים; שירותי אומדן פיננסי;
שירותי ניהול נכסים; שירותי תכנון פיננסי, תכנון מס ותכנון
השקעות; שירותי הבראה לתאגידים, שירותי פשיטת רגל

לתאגידים; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Moore Stephens International Licensing 
Limited

Address: St Pail's House, 8/12 Warwick Lane, London, 
47, United Kingdom

Identification No.: 68938

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

MOORE STEPHENS

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213186 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 52729/10/2009



Educational services; providing of training; arranging 
and conducting of seminars, courses, conferences, 
symposia and workshops; providing on-line electronic 
publications (not downloadable); publication of books 
and texts; all the aforementioned services relating to 
business, technology, financial, legal or management 
matters; included in class 41.

שירותי חינוך; אספקת הכשרה; ארגון וניהול סמינרים, קורסים,
ועידות, סימפוזיונים וסדנאות; אספקת פרסומים אלקטרוניים
מקוונים (שאינם ניתנים להורדה); פרסום ספרים וטקסטים; כל
השירותים לעיל בנוגע לעניינים עסקיים, טכנולוגיים, פיננסיים,

משפטיים או ניהוליים; הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Moore Stephens International Licensing 
Limited

Address: St Pail's House, 8/12 Warwick Lane, London, 
47, United Kingdom

Identification No.: 68938

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

MOORE STEPHENS

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213187 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 52829/10/2009



Consultancy services relating to computers and 
computer software; provision of information 
technology, account systems and management 
systems advisory and support services; legal 
services, litigation and dispute resolution support 
services, dispute analysis and investigation services; 
included in class 42.

שירותי ייעוץ בנוגע למחשבים ולתוכנות מחשב; אספקת שירותי
ייעוץ ותמיכה בנוגע לטכנולוגית מידע, למערכות חשבון (גישה)
ולמערכות ניהול; שירותים משפטיים, שירותי תמיכה להתדיינות

משפטית ויישוב סכסוכים, שירותי ניתוח וחקירת סכסוכים;
הנכללים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Moore Stephens International Licensing 
Limited

Address: St Pail's House, 8/12 Warwick Lane, London, 
47, United Kingdom

Identification No.: 68938

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

MOORE STEPHENS

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213188 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 52929/10/2009



Luggage, duffel bags, garment bags, toiletry bags 
sold empty, backpacks, umbrellas, messenger bags, 
briefcases, dog collars, dog leashes, tote bags, 
handbags, purses, diaper bags, bags, travel bags, 
personal organizers, lunch bags, wallets, child and 
infant carries; all included in class 18.

מזוודות, תיקי "דאפל", תיקים לחליפות, תיקי תמרוקים
הנמכרים ריקים, תרמילים, מטריות, תיקי גב לנסיעה, תיקי

מסמכים, קולר לכלבים, רצועות לכלבים, תיקי נשיאה, תיקי יד,
ארנקים, תיקי החתלה, תיקים, תיקי נסיעה, יומנים אישיים,

תיקי אוכל, ארנקי כסף, מנשא לילדים ותינוקות; הנכללים כולם
בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eddie Bauer Licensing Services LLC

Address: 10401 Northest 8th Street, Bellevue, 
Washington, 98004, U.S.A.

Identification No.: 70644

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EDDIE BAUER

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213189 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 53029/10/2009



U.S.A. , 16/01/2008 ארה"ב , 16/01/2008

Priority Date דין קדימה

Medical devices for electronic application of heat for 
the treatment of bacterial, viral and fungal infections 
and assoicated diseases; all included in class 10.

מתקנים רפואיים לאפליקציה אלקטרונית של חום לטיפול
בזיהומים בקטריאליים, ויראליים ופטרייתיים ובמחלות

הקשורות אליהם; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Tyrell, Incorporated

Address: 515 West Greens Road  , Houston, Texas, 
U.S.A.

Identification No.: 63861

(Texas 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

ZENO

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213196 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 53129/10/2009



Germany , 20/02/2008 גרמניה , 20/02/2008

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהינו תכשירים הורמונאליים; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bayer Aktiengesellschaft

Address: Leverkusen-Bayerwerk, 51368, Germany

Identification No.: 190

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

FLEXYESS

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213200 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 53229/10/2009



U.S.A. , 03/03/2008 ארה"ב , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Electronic test and measurement instruments, 
namely handheld cable and antenna tester with 
optional spectrum analyzer, network analyzer, and 
power meter; all goods included in class 9.

מכשירי בדיקה ומדידה אלקטרוניים, במיוחד כבל מוחזק ידנית
ובודק אנטנה עם מאבחן ספקטרום בחירתי, מאבחן רשת,

ומונה כוח; כל הסחורות נכללות בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Agilent Technologies, Inc.

Address: 5301 Stevens Creek Blvd.  , Santa Clara, 
California, 95051, U.S.A.

Identification No.: 45452

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FIELDFOX

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213218 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 53329/10/2009



Pharmaceutical preparations excl. vaccines, for the 
treatment of disorder of the cardiovascular  system 
and the treatment of diabetes; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למעט חיסונים, לטיפול במחלות במערכת הלב
וכלי הדם ולטיפול בסוכרת; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, Switzerland

Identification No.: 38909

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

XILIARX

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213226 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 53429/10/2009



U.S.A. , 17/01/2008 ארה"ב , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

Lasers not for medical use; included in class 9. לייזר לא לשימוש רפואי; הנכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coherent, Inc.

Address: 5100 Patrick Henry Drive  , Santa Clara, CA,, 
U.S.A.

Identification No.: 61171

(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

TALISKER

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213227 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 53529/10/2009



Leather and imitation leather, goods made thereof 
included in this class, including fine leather goods; 
trunks and suitcases; handbags, bags for campers, 
traveling bags, all purpose sport bags, all purpose 
athletic bags, all purpose carrying bags, athletic 
bags, baby backpacks, baby carrying bags, 
backpacks, bags and holdalls for sports clothing, 
bags for carrying babies' accessories, bags for 
sports, barrel bags, beach bags, belt bags, book 
bags, bumbags, carryalls, carry-all bags, carry-on 
bags, daypacks, diaper bags, duffel bags, duffel bags 
for travel, fanny packs, garment bags for travel, 
harness fittings, harness straps, hiking bags, hiking 
rucksacks, hunting bags, infant carriers worn on the 
body, knapsacks, luggage, pommel bags, roll bags, 
rucksacks, rucksacks for mountaineers, saddle horn 
bags, saddlebags, saddlery, in particular horn bags, 
school bags, school book bags, school knapsacks, 
school children's backpacks, shoulder bags, shoulder 
straps, sling bags, slings for carrying infant, small 
backpacks, small bags for men, small rucksacks, 
sports bags, sports packs, sportsmen's hunting bags, 
straps for holdalls, straps for luggage, tool pouches, 
tool pouches sold empty, tote bags, travel bags, 
traveling bags, waist bags, waist packs and related 
accessories; umbrellas; all included in class 18.

עור וחיקוי עור, סחורה העשויה מהם שנכללת בסוג זה, כולל
סחורה מעור מובחרת; תיבות ומזוודות; תיקי יד, תיקים
למחנאים, תיקי נסיעות, תיקי ספורט לכל מטרה, תיקי

אתלטיקה לכל מטרה, תיקי נשיאה לכל מטרה, תיקי אתלטיקה,
תרמילי תינוקות, תיקי נשיאה לתינוקות, תרמילים, תיקים ותיקי
כלבו לבגדי ספורט, תיקים לנשיאת אביזרי תינוקות, תיקים
לספורט, תיקי גליל, תיקים לים, תיקי חגורה, תיקי ספרים,
פאוצ'ים, תרמילי כלבו, צ'ימידנים, תיק לנסיעה, תרמילי יום,
תיקים לטיטולים, תיקי ציוד, תיקי ציוד לנסיעות, תיקים קטנים
למותן, תיקי ביגוד לנסיעות, מתאמי רתמה, רצועות רתמה,
תיקי טיולים, תרמילי גב לטיולים, תיקי צייד, נשאי פעוטות
שמתלבשים על הגוף, צקלונים, מטען, תיקי בליטת האוכף,

תיקי גלגלים, תרמילי גב, תרמילי גב למטפסי הרים,  תיקי קרן
האוכף, תיקי אוכף, ציוד לרכיבה על סוסים, בייחוד תיקי קרן,
תיקי בית ספר, תיקי ספרי בית ספר, צקלוני בית ספר, תרמילי

בית ספר לילדים, תיקי כתף, רצועות לכתף, תיקי מנשא,
מנשאים לנשיאת פעוטות, תרמילים קטנים, תיקים קטנים

לגברים, תרמילי גב קטנים, תיקי ספורט, חבילות ספורט, תיקי
צייד של ספורטאים, רצועות לתיקי כולבו, רצועות למטענים,

פאוצ'ים לכלים, פאוצ'ים לכלים הנמכרים ריקים, תיקי סל, תיקי
טיול, תיקי טיולים, תיקי מותן, חבילות מותן ואביזרים קשורים;

מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

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

WENGER

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213241 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 53629/10/2009



Owners

Name: Wenger S.A.

Address: Route de Bale 63  , Delemont, 2800, 
Switzerland

Identification No.: 64585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 חשון תש"ע - 53729/10/2009



Computerised laundry systems, including 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.

מערכת כביסה ממוחשבת הכוללת 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ATLANTIS ACTIVATOR

Application Date 20/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214388 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 53829/10/2009



Two-way electronic monitoring units for motor 
vehicles and motor cycles; all included in class 9.

מכשיר ניטור דו כיווניים אלקטרוניים לרכב ואופנועים הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shagrir Systems Ltd. שם: שגריר מערכות בע"מ

Address: Hanapah 8, Holon, P.O.B 1715, 58117, Israel כתובת : הנפח 8, חולון, ת.ד.1715, 58117, איזור תעשייה,
ישראל

Identification No.: 511767832מספר זיהוי: 511767832

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lamay, Sider, Rahat, Tsiddon, Fink, Adv.

Address: Vered Tower 53 Hashalom Road, Givatayim, 
53454, Israel

שם: לאמעי, סידר, רהט, צידון, פינק, עו"ד

כתובת : מגדל ורד דרך השלום 53, גבעתיים, 53454, ישראל

Application Date 02/02/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 218966 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 53929/10/2009



Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair and 
body lotions; bath foam; shampoos; hair conditioners; 
creams; gels; milks; moisurizers; powders; toiletries; 
aftershaves; make-up preparations, preparations for 
solar radiation protection; deodorants for personal 
use; dentifrices, all included in class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים
לגוף ולשיער; קצף אמבט; שמפו; מעצבי שיער; קרמים; ג'לים;
תחליבים; מלחלחים; אבקות; תכשירי טואלטיקה; אפטר-שייב,

תכשירי איפור; תכשירים להגנה בפני קרינת השמש;
דאודורנטים לשימוש אישי; משחות שיניים; כולם כלולים בסוג

.3

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Raanan Hemed שם: רענן חמד

Address: 23A Mizan Street  , Tel Aviv, 69018, Israel כתובת : רחוב מזאן 23 א' , תל אביב, 69018, ישראל

Identification No.: 8345מספר זיהוי: 8345

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 CLUBS separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222104 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 54029/10/2009



Paper, carton and goods made of those materials 
which are not included in other classes, print 
materials, stationery supplies, glues for paper or 
home use, materials for artists, office supplies 
(excluding furniture), didactic materials, plastic 
wrapping materials (which are not other classes), all 
sorts of binders, notepads and notebooks; all 
included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים אחרים; דברי דפוס; צרכי כתיבה; דבקים לנייר

או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; וצרכי משרד (למעט
רהיטים); חומרי לימוד והוראה; חומרים פלסטיים לאריזה
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); כל סוגי קלסרים דפדפות

ומחברות; כולם נכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KAL-GAV LTD. שם: קל-גב בע"מ

Address: Kannot - industrial area, Israel כתובת : א.ת. כנות, ישראל

Identification No.: 510891591מספר זיהוי: 510891591

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shulman & Medina, Adv.

Address: 12 Hatsanhainim St., Rishon Lezion, Israel

שם: שולמן & מדינה, עו"ד

כתובת : חיל הצנחנים 12, ראשון לציון, ישראל

Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222164 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 54129/10/2009



Clothing, footwear, headwear all included in class 25 
including all sorts of pants, trousers, socks, long 
underwear, all kind of shoes, all kinds of sandles, all 
kinds of slippers, caps, sock hats, all kinds of hats, all 
kind of coats, windbreakers, one-piece snowsuit all 
kinds of shirts, blouses, undershirts, vests, all kinds 
of underwear, brassiere, gloves, all kind of belts, 
pouch, pajams, scarves and all which might be 
included as a dressing garment included in this class.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש כולם כלולים בסוג 25
ביניהם; כל סוגי המכנסיים, גרביים, גטקס, כל סוגי הנעליים
ביניהם אך לא רק סנדלים, נעלי בית. כל סוגי הכובעים, כובע
גרב מגבעות ועוד, כל סוגי המעילים ביניהם אך לא רק מעילי
רוח, מעילי גשם, חרמונית, כל סוגי החולצות, טי שירט, חולצה
מכופתרת, ווסט, גופיות, הלבשה תחתונה ביניהם אך לא רק
תחתונים גופיות, צעיפים וכל מה שנחשב כפריט הלבשה/לבוש

הנכלל בסוג זה.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KAL-GAV LTD. שם: קל-גב בע"מ

Address: א.ת. כנות, ישראל כתובת : א.ת. כנות, ישראל

Identification No.: 510891591מספר זיהוי: 510891591

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shulman & Medina, Adv.

Address: 12 Hatsanhainim St., Rishon Lezion, Israel

שם: שולמן & מדינה, עו"ד

כתובת : חיל הצנחנים 12, ראשון לציון, ישראל

Application Date 14/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222166 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 54229/10/2009



Beads and beads for haindicraft work; all included in 
class 26.

חרוזים וחרוזים ליצירה; הנכללים כולם בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Haruz Cazze Ltd. שם: חרוז כזה בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב בוגרשוב 84  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 46702מספר זיהוי: 46702

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bodner, Flom & Co., Advs.

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

שם: בדנר, פלום ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

חרוז כזה

Application Date 19/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222233 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 54329/10/2009



Backpacks, sidepacks, back bags, side bags, sport 
bags, tote bags, beach bags, book bags, school 
bags, food bags, pencil cases sold empty, wallets, 
waist packs, briefcases, bike bags, toiletry, cases 
sold empty, fanny packs, suitcases, umbrellas, 
umbrella covers.

תרמילי גב, תרמילי צד, תיקי גב, תיקי צד, תיקי ספורט, תיקי
משא, תיקי חוף, תיקי ספרים, ילקוטים, תיקי אוכל, קלמרים
הנמכרים ריקים, ארנקים, תיקי מותניים, תיקי מסמכים, תיקי
אופניים, תיקי רחצה הנמכרים ריקים, פאוצ'ים, מזוודות,

מטריות וכיסויים למטריות.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Telbar Pop Ltd. שם: טלבר פופ בע"מ

Address: 18 Hayitzira Street  , Ramle, Israel כתובת : רחוב היצירה 10  , רמלה, ישראל

Identification No.: 512307646מספר זיהוי: 512307646

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Plom, Adv.

Address: 65 Ygal Alon Toyota Tower, Tel Aviv, 67443, 
Israel

שם: איל פלום, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 65 מגדל טויוטה, תל אביב, 67443, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PINK BY TELBAR

Application Date 27/07/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 222518 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 54429/10/2009



Apartments and building construction services, all 
included in class 37.

שירותי הקמת מבנים, דירות ובניינים, למגורים ו/או מסחר,
הכלולים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shuli Ltd. שם: שולי בע"מ

Address: 55 Igal Alon St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' יגאל אלון 55, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510696990מספר זיהוי: 510696990

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: YEHOSHUA DIAMANT, ADV.

Address: 5 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52520, Avgad 
House, Israel

שם: יהושע דיאמנט, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 5, רמת גן, 52520, בית אבגד, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ORDEA TOWER

אורדע טאוור

Application Date 22/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223819 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 54529/10/2009



Apartments and building construction services, all 
included in class 37.

שירותי הקמת מבנים, דירות ובניינים, למגורים ו/או מסחר,
הכלולים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shuli Ltd. שם: שולי בע"מ

Address:  תל אביב, ישראל55רח' יגאל אלון , כתובת : רח' יגאל אלון 55, תל אביב, ישראל

Identification No.: 510696990מספר זיהוי: 510696990

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: YEHOSHUA DIAMANT, ADV.

Address: 5 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52520, Avgad 
House, Israel

שם: יהושע דיאמנט, עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 5, רמת גן, 52520, בית אבגד, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/09/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 223822 מספר סימן

י"א חשון תש"ע - 54629/10/2009



.Journal" No")("יומן" מס' 05/2009

194328

176223 180574 187523 192445 192446 192717 194109 194110 
194111 194112 194113 194406 194921 195239 195917 196281 
196971 197320 197322 197502 197553 197953 198258 198570 
198722 198981 199312 199371 199446 199447 199448 199449 
199450 199451 199452 199453 199454 199455 199487 199488 
199489 199521 199522 199523 199524 199525 199526 199527 
199528 199529 199530 199532 199534 199748 199749 199750 
199751 199752 201264 201422 201423 201751 201755 201756 
201757 201758 201759 201779 201780 201781 201782 201783 
201784 202031 202032 202033 202350 202430 202542 202543 
202652 202828 202829 202830 202849 202933 203310 203428 
203476 203508 203509 203555 203610 203668 203752 203835 
203842 203844 204079 204127 204130 204131 204136 204147 
204204 204205 204218 204220 204480 204501 204657 204768 
204808 204884 204885 204962 205022 205023 205066 205172 
205173 205174 205175 205222 205223 205224 205245 205246 
205247 205248 205249 205250 205327 205328 205329 205330 
205361 205421 205481 205482 205488 205500 205501 205502 
205503 205504 205505 205515 205535 205538 205576 205666 
205676 205750 205901 205906 205910 206011 206012 206025 
206026 206059 206060 206061 206062 206110 206120 206126 
206130 206132 206159 206161 206176 206218 206230 206231 
206235 206237 206241 206256 206257 206258 206259 206260 
206261 206262 206263 206264 206265 206266 206267 206323 
206325 206343 206351 206352 206353 206354 206355 206356 
206357 206361 206362 206363 206367 206368 206420 206424 
206425 206426 206442 206447 206449 206453 206454 206455 
206483 206494 206497 206498 206499 206500 206501 206531 
206594 206595 206596 206597 206598 206599 206600 206601 
206602 206603 206604 206605 206606 206607 206608 206612 
206613 206622 206623 206637 206657 206707 206708 206709 
206710 206730 206792 206793 206794 206800 206801 206802 
206848 206851 206852 206862 206872 206877 206878 206882 
206886 206887 206888 206889 206890 206891 206894 206898 
206899 206912 206913 206955 206959 206961 206962 206963 
206965 206966 206967 206968 206970 206989 206990 206991 
206995 206998 206999 207000 207008 207009 207011 207012

.Journal" No")("יומן" מס' 08/2008

197836

.Journal" No")("יומן" מס' 06/2005

170851

.Journal" No")("יומן" מס' 06/2006

179115

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

י"א חשון תש"ע - 54729/10/2009



207013 207014 207015 207016 207037 207040 207041 207062 
207063 207064 207065 207070 207074 207078 207118 207120 
207130 207132 207133 207134 207146 207150 207198 207199 
207238 207241 207243 207283 207289 207290 207292 207295 
207296 207297 207298 207300 207301 207310 207311 207312 
207313 207314 207315 207316 207317 207318 207328 207329 
207330 207331 207341 207342 207343 207361 207366 207367 
207372 207374 207377 207378 207379 207380 207383 207384 
207385 207396 207398 207399 207400 207401 207402 207416 
207417 207418 207419 207420 207442 207445 207446 207447 
207465 207468 207469 207471 207472 207482 207486 207487 
207488 207490 207512 207513 207514 207515 207527 207528 
207530 207536 207537 207539 207540 207541 207542 207543 
207550 207551 207552 207553 207554 207555 207556 207557 
207572 207574 207576 207577 207578 207582 207583 207584 
207585 207586 207587 207590 207591 207604 207608 207609 
207612 207613 207619 207620 207621 207640 207646 207651 
207656 207657 207658 207659 207660 207662 207711 207736 
207738 207754 207755 207756 207757 207800 207801 207802 
207803 207804 207805 207806 207815 207822 207823 207833 
207838 207839 207840 207841 207842 207856 207861 207863 
207864 207866 207879 207900 207901 207902 207903 207904 
207919 207965 207966 207972 207976 207977 207994 207995 
207996 207997 207998 208001 208002 208018 208029 208077 
208079 208080 208081 208082 208083 208084 208085 208086 
208106 208107 208108 208109 208110 208140 208151 208152 
208153 208154 208155 208156 208157 208163 208183 208184 
208190 208204 208213 208231 208232 208233 208266 208303 
208305 208337 208338 208339 208418 208455 208459 208463 
208663 208800 208806 208809 209036 209194 209195 209272 
209274 209292 209297 209300 209312 209314 209315 209316 
209326 209327 209329 209332 209333 209335 209336 209337 
209338 209339 209340 209345 209349 209353 209355 209425 
209426 209427 209428 209438 209440 209467 209468 209471 
209498 209546 209547 209548 209549 209550 209551 209561 
209562 209563 209564 209565 209566 209569 209571 209572 
209573 209574 209575 209576 209577 209578 209580 209581 
209583 209584 209585 209586 209590 209591 209592 209603 
209607 209609 209610 209613 209614 209615 209617 209618 
209619 209620 209621 209622 209623 209624 209629 209630 
209631 209639 209640 209641 209642 209643 209644 209645 
209687 209688 209689 209691 209692 209693 209694 209697 
209698 209699 209700 209701 209711 209712 209714 209715 
209717 209718 209729 209730 209731 209732 209733 209734 
209735 209747 209748 209749 209751 209752 209753 209755 
209756 209757 209759 209760 209761 209770 209774 209775 
209779 209797 209798 209804 209805 209808 209809 209811 
209812 209816 209822 209823 209824 209825 209826 209827 
209828 209834 209835 209836 209837 209838 209839 209840 
209842 209843 209844 209845 209847 209848 209849 209854 
209855 209856 209857 209858 209860 209861 209870 209880 
209881 209882 209883 209884 209889 209890 209894 209895 
209896 209897 209898 209899 209901 209902 209903 209907 
209910 209913 209914 209915 209916 209918 209919 209920 
209921 209923 209924 209925 209926 209927 209928 209976 
209977 210012 210015 210016 210019 210020 210021 210044 
210045 210046 210047 210048 210049 210050 210052 210056 
210057 210058 210059 210060 210061 210062 210063 210064 
210065 210066 210068 210069 210070 210071 210072 210102 
210103 210105 210106 210107 210110 210120 210154 210162 
210163 210164 210165 210166 210169 210170 210173 210175 
210187 210195 210196 210199 210201 210202 210203 210211 
210214 210218 210219 210226 210227 210228 210657 211137 
212879 213141 213765 213766 214652 214889 214890 217816

י"א חשון תש"ע - 54829/10/2009



213522

שטראוס גרופ בע"מ

רח' הסיבים 49, הלשכה המשפטית ,   פתח תקוה

Strauss Group Ltd.

STRAUSS COFFEE B.V.

Amstelveen, The Netherlands

, Hasivim Street, The legal Department 49
Petach Tikva

213515

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

STRAUSS COFFEE B.V.

Amstelveen, The Netherlands

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

183044

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Asian Home Gourmet (CPL) PTE LTD.

Singapore, Singapore

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

.Journal" No")("יומן" מס' 06/2009

207013 207014 207015 207016 207037 207040 207041 207062 207

י"א חשון תש"ע - 54929/10/2009



120154 137392 165246 171621

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Unilever PLC

Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United Kingdom

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

101696 101697 101698

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Dadier

Paris, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

110479

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Swiss International Air Lines AG

Basel, Switzerland

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

113892 145839 154171 154173 154174 154175 154177 154178 154179

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

TechnoMarine S.A., Succursale Luxembourg

Luxembourg, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

י"א חשון תש"ע - 55029/10/2009



130758

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Michelin Recherche et Technique S.A.

Granges-Paccot, Switzerland

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

13124

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Rooster Holding AG

Meggen, Switzerland

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

138463 138464 196815 196816 196817 201754 201871 202710 204325 204326

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ACE Limited

Zurich, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

142479

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

NUTREXPA S.L.

Barcelona, Spain

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"א חשון תש"ע - 55129/10/2009



166797 166798 166799

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Rodan & Fields, LLC

San Francisco, California, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

169597

Margo Pharma Ltd.

מרגו פארמה בע"מ

הרצליה פיתוח, ישראל

,

170438 170439

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ISTITUTO GANASSINI S.p.A. di Ricerche Biochimiche

Milano, Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

144537 144538 164293 167507 167508 167509 167512 167513

אריאל דובינסקי, עו"ד

משה שרת 36 ,   תל אביב

Ariel Dubinsky, Adv.

Arsaban Import Ltd.

ארסבן ייבוא בע"מ

תל אביב, ישראל

Moshe Sharet St. , Tel Aviv 36

י"א חשון תש"ע - 55229/10/2009



188465 188466

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Sportswear Management B.V.

Willemstad, Curacao, Netherlands Antilles

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

196704

צור-פישמן ושות', עו"ד

מנחם בגין 7 , בית גיבור ספורט  רמת גן

Zur-Fishman & Co.,  Advs.

Sugardaddy Ltd.

שוגרדדי בע"מ

תל אביב, ישראל

Menachem Begin , Gibor Sport Tower 7
Ramat Gan

201740

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Carlson Hospitality Group, Inc.

Minneapolis, Minnesota, U.S.A.

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

172028 172029 172030

יוסיפוף, כהן, קורן, גרודברג ושות', עו"ד

ת.ד. 33026 ,   תל אביב

Yossifoff, Cohen, Koren, Grodberg & Co., 
Adv.

שח"ל ראשל"צ - רחובות שרותי רפואה ב"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 33026 ,   Tel Aviv

י"א חשון תש"ע - 55329/10/2009



203786 208201

גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל
אביב

Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

D.R.I.P BRANDS LIMITED

Staffordshire, United Kingdom

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th
Floor , Tel Aviv

20733 96033 96034

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB

Vasby, Sweden

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

232 38637

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Barry Callebaut AG

Zurich, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

25723 25724 25725 25726 25736 25737 25738 25739 59147 59148 81589 81590 81591 
81592 152795 173411 173412 173413 173414 173506 173507 173508 173509

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

LRC Products Limited

London, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"א חשון תש"ע - 55429/10/2009



61537

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Printronix, Inc.

Irvine, California, U.S.A.

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya
Pituach

78137 110657 116862

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

רחוב ויצמן 4   ,   תל אביב

Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Sisco Textiles N.V.

Curacao, Netherlands Antilles

Weizman Street , Tel Aviv 4

32783 62857 97169 112440 131562 155283 155284

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

GlaxoSmithkline Trading Services Limited

Cork, Ireland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

42648 79389

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Tiger Food Brands Intellectual Property Holding 
Company (Proprietary) Limited

Sandown, Sandton, Gauteng, Republic of South Africa

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"א חשון תש"ע - 55529/10/2009



7831 114540 114541 114542

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Kraft Foods Europe GmbH

Glattpark, Switzerland

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

י"א חשון תש"ע - 55629/10/2009



שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

149227 149228 149229 208457 221546

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

אורות העמקים חברה לשיווק ויבוא חומרי חשמל בע"מ

Light of the Plains Company for Import & Marketing Electric Products Ltd.

16426

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sta-Rite Industries, LLC (Wisconsin Limited liability company)

127117 127118

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

שגריר מערכות בע"מ חברה פרטית

Shagrir Systems Ltd.

109744 109745 129750 149743 196973

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.

119832

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Kraft Foods France Intellectual Property S.A.S

י"א חשון תש"ע - 55729/10/2009



169713 195426 195427

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Think Schuhwerk GmbH

212176

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tankoa Yachts S.p.A.

210621 210622 210623 210624

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

COSMOS Industry Solutions GmbH

17274 18854 70196 70197

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Rheinmetall Waffe Munition GmbH

180339 203599

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Patron Spirits International AG (Anguilla Corporation)

י"א חשון תש"ע - 55829/10/2009



49160

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GE Sensing &Inspection Technologies GmbH

39853

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

YANMAR CO., LTD.

47352 47353

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

ממתקי עלית מקבוצת שטראוס בע"מ

Elite Confectionery of Strauss Group Ltd.

2565 2566 13145 29512 43030 54306 76048 78088 78426 80088 
80704 81031 82249 82511 84316 84757 86165 91325 100473 

125418 161643

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sony  Music Entertainment (Delaware General Partnership)

23400 23606 139800

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Dr. Babor GmbH & Co. KG

י"א חשון תש"ע - 55929/10/2009



59484 59485 59486

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Toho Tenax Europe GmbH

5988 6171 9341 9952 15254 21968 25644 26920 38987 44826 
44827 59921 66816 68437 68438 68439 68440 68441 68442 
68443 68444 68445 68446 68447 68448 68449 68450 68451 

74778 82235 82236 82237 85729 91041 91373 108219 108220 
108221 108222 115045 115251 118201 118202 118203 118204 
118205 118206 118207 118208 118209 118210 118211 118212 
118213 118214 118215 121756 134057 143999 144000 145005 
152509 162751 164237 164886 166789 169320 171546 171547 
176731 176733 177413 177536 179521 179951 180129 181251 
193211 195951 197254 203380 203839 205263 209152 219986

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

CHRYSLER GROUP LLC (Delaware Limited Liability Company)

70050

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

HAGER-ELECTRO S.A.S. (Societe par actions simplifiee)

70130 70131 70132 92107

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Hamilton Beach Brands, Inc. (Delaware Corporation)

י"א חשון תש"ע - 56029/10/2009



81857

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Lalique Parfums SA

82501

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Naxos Rights International Limited

71476 71478 71479 71481

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

PADI Americas, Inc. (California Corporation)

70594

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (Societe Anonyme)

י"א חשון תש"ע - 56129/10/2009



שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

70130 70131 70132 92107

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

.Glen Allen, Virginia 06706  U.S.A

71476 71478 71479 71481

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Tomas  Rancho Santa, CA 92656 30151
.U.S.A

1428 1429 21292 24417 24420 24427 86217 118311 134600 141201 151896 162268 162269 
162745 163579 163580 163581 163582 163583 163706 163707 163708 163709 163710 

186026

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Chollerstrasse 4  Zug 6301  Switzerland

157926 171109

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

הקידמה 42, א.ת. צפוני  אשדוד 77521  ישראל

27824 8300 195668 216830 216831

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Prins Bernhardplein 200  Amsterdam JB
The Netherlands  1097

י"א חשון תש"ע - 56229/10/2009



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

8302 8308 8340 8342 19007 19010 19056 19074 39809 39810 39814 39815 39849 
39868 39869 39883 39884 39885 39895 39901 39902 39912 39913 39917 39918 
70531 70542 70543 70549 70558 70559 70560 70561 70562 70563 70567 70569 
70595 70608 70609 70610 70611 70612 70613 70614 70617 70618 70622 70637 
70640 70641 70643 70650 70651 70652 70664 70678 70679 70680 70681 70686 
70687 70705 70723 70751 70752 70753 70757 70758 70759 70764 70766 70785 
71050 131424 159573 159659 159793 159833 159900 159905 159906 159934 

159942 159969 159970 160157 160158

חידושים
RENEWALS

2732 8300 8338 8515 8554 8561 8563 19008 19009 19017 19034 19081 19109 
19203 19214 19227 19270 39807 39862 39863 39872 39880 39882 39894 39951 
39968 39969 39986 40078 40128 40179 40182 40183 40184 70381 70382 70388 
70389 70390 70539 70540 70564 70577 70583 70584 70585 70586 70587 70588 
70589 70590 70591 70592 70605 70635 70638 70700 70702 70707 70708 70713 
70716 70717 70718 70727 70729 70734 70735 70742 70746 70762 70773 70783 
70785 70857 70859 70860 70881 70946 71025 71034 71063 71064 71072 71178 
71184 71198 71199 71202 71204 71321 131059 131060 131425 132681 133364 
133368 152933 156342 156343 157521 157739 158107 158108 158304 158305 

159773 159967 159968 160142 160143 160144 160145

79596

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Carlson Parkway  Minneapolis, MN 55459
.P.O.B. 59159 U.S.A

י"א חשון תש"ע - 56329/10/2009



נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2306 7635 7746 7748 7755 18578 18589 18605 18610 18619 18654 18655 18656 
18657 38998 38999 39006 39007 39011 39017 39025 39027 39029 39037 39039 
39050 39056 39057 39059 39060 39061 39080 39082 39095 39109 39112 68886 
68892 68901 68902 68907 68909 68910 68911 68912 68913 68914 68917 68918 
68920 68921 68930 68939 68940 68943 68947 68952 68957 68960 68970 68972 
68979 68980 68992 68995 68996 69025 69027 69039 69041 69051 69052 69054 
69055 69056 69058 69073 69075 156132 156133 156134 156141 156142 156212 
156213 156214 156216 156217 156218 156220 156225 156226 156230 156231 
156232 156241 156242 156243 156250 156252 156256 156262 156263 156265 
156266 156267 156268 156271 156301 156302 156303 156304 156305 156306 
156313 156315 156320 156331 156332 156335 156336 156339 156340 156344 
156346 156389 156390 156392 156393 156394 156395 156396 156397 156398 
156399 156400 156401 156402 156403 156415 156417 156418 156419 156420 
156422 156423 156425 156426 156427 156428 156432 156433 156434 156435 
156438 156440 156448 156449 156451 156456 156460 156461 156462 156463 
156464 156465 156476 156491 156498 156505 156512 156513 156514 156534 
156535 156538 156545 156548 156556 156563 156565 156566 156567 156568 
156569 156585 156588 156589 156590 156592 156616 156618 156621 156624 
156625 156626 156627 156641 156642 156643 156644 156651 156655 156656 
156657 156658 156661 156662 156664 156689 156690 156698 156709 156710 
156711 156714 156715 156717 156718 156719 156721 156722 156725 156736 
156738 156740 156741 156742 156743 156744 156755 156756 156757 156758 

156781 156782 156783 156784 156795 156796 156797 156798 156828

י"א חשון תש"ע - 56429/10/2009



סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

207250

מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

210934 210935

Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited

218403

.XL Energy International Corp

71989

.RENAULT s.a.s

187218

XL Energy Distributions Limited

191279

.Tokyo Park Ltd

210471 210472

Unilever PLC

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

.Sobo Ltdסובו בע"מ 153312

י"א חשון תש"ע - 56529/10/2009



מחיקת עיקול
CANCELLATION OF ATTACHMENT

144537 144538 164293 167507 167508 167509 167510 167511 167512 167513

הוספת הודעה
ADDED DISCLAIMER

120368 120369

שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

Class: 5 סוג: 5

Non-pharmaceutical wound dressings, skin 
wound bandages, absorbent wound dressing 
pads, rolls of absorbent wound dressings, 
supports, medical plasters, packing for cavity 
wounds and/or coverings for use in non-
pharmaceutical treatment, management and 
prevention of damaged and intact skin, 
wounds, diaper rash, breast feeding 
complications and non-pharmaceutical relief 
and reduction of pain, inflammation, swelling 
and bruising, all included in class 5.

כסויי פצעים לא תרופתיים, תחבושות לפצעי עור, כריות
כסויי פצעים סופגות, גלילי כסויי פצעים סופגים,

תמיכות, פלסטרים רפואיים, חומר אטימה לפצעי חור
ו/או כיסויים לשימויש בטיפול לא תרופתי, ניהול, ומניעת
סיבוכים של עור שלם ופגום, פצעים, פריחת חיתולים,
הנקה, והקלה ומיעוט כאב, דלקת נפיחה ופציעה, הכל

כלול בסוג 5

194328

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

164293 167513

מחיקת משכון
CANCELLATION OF PLEDGE

122945 131337 158085 202737

י"א חשון תש"ע - 56629/10/2009



שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

172028 172029 172030

י"א חשון תש"ע - 56729/10/2009



Wine. יין.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba 
Langhe e Roero

Address: Corso Enotria, 2/c, 12051 Alba (Cuneo), Italy

Identification No.: 800573

Producing areaאזור יצור Delimited within the Province of Cuneo

BARBARESCO

Application Date 16/06/2009 תאריך הגשה

Appellation No. 888 מספר כינוי

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

י"א חשון תש"ע - 56829/10/2009



Vanlla. וניל.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THE MEXICAN STATE

Address: Mexico, Mexico

Identification No.: 70638

Producing areaאזור יצור The area of production is a territoty of approximately 7,751 km divided among 39 
municipalities of the State of Veracruz and Puebla, Mexico

Producing areaאזור יצור

VANILLA DE PAPANTLA

Application Date 14/06/2009 תאריך הגשה

Appellation No. 890 מספר כינוי

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

י"א חשון תש"ע - 56929/10/2009



Wine. יין.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Consorzio del Vino Brunello di Montalcino

Address: Costa del Minicipio, 1  , Montalcino (Siena), Italy

Identification No.: 60391

Producing areaאזור יצור Delimited territory within the Province of Siena

BRUNELLO DI MONTALCINO

Application Date 30/07/2009 תאריך הגשה

Appellation No. 891 מספר כינוי

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

י"א חשון תש"ע - 57029/10/2009



י"א חשון תש"ע - 57129/10/2009


