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GENERAL INFORMATION

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

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

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

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

CE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKSNOTI
ORDINANCE

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

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

CORRIGENDA תיקון טעויות

בש 212431 פרטת הסחורות בסימן : תוקנה כדלקמן 11/2009יומן פורסם
.42הנכללים בסוג; שרותי מלון ומסעדה

י"ד טבת תש"ע - 231/12/2009



Shoes included in class 25. נעליים הנכללות בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ronen Asher שם: רונן אשר

Address: 3 Alexander Zeid Str.  , Hod Hasharon, 45287, 
Israel

כתובת : רח' אלכסנדר זייד 3 , הוד השרון, 45287, ישראל

Identification No.: 23625726מספר זיהוי: 23625726

Name: Yosef Asher שם: יוסף אשר

Address: 29 Yair Shtern St., Hod Hasharon, 45287, Israel כתובת : רח' יאיר שטרן 29, הוד השרון, 45287, ישראל

Identification No.: 24419251מספר זיהוי: 24419251

Application Date 14/06/1991 תאריך הגשה

Trade Mark No. 80037 מספר סימן

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

י"ד טבת תש"ע - 331/12/2009



Clothing, footwear and headgear. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ronen Asher שם: רונן אשר

Address: 3 Alexander Zeid Str.  , Hod Hasharon, 45287, 
Israel

כתובת : רח' אלכסנדר זייד 3 , הוד השרון, 45287, ישראל

Identification No.: 23625726מספר זיהוי: 23625726

Name: Yosef Asher שם: יוסף אשר

Address: 29 Yair Shtern St., Hod Hasharon, 45287, Israel כתובת : רח' יאיר שטרן 29, הוד השרון, 45287, ישראל

Identification No.: 24419251מספר זיהוי: 24419251

Application Date 28/07/2004 תאריך הגשה

Trade Mark No. 173740 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 431/12/2009



Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; after-shave 
lotions; antiperspirants; aromatherapy oils; artificial 
eyelashes and fingernails; bath powder; beauty 
masks; blush; body lotions and powders; breath 
freshener; cologne; cosmetics; dentifrices; 
deodorants; dusting powder; essential oils for 
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; 
facial masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks 
for room fragrance; fragrances for personal use; hair 
gel; hair conditioners; hair shampoo; hair mousse; 
hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; 
hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; 
nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; nail 
polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving 
cream; skin soap; talcum powders; toilet water; skin 
creams; sun block; sun screen; all included in class 
3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים

אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשער; משחות שיניים;
תחליבים לאחר גילוח; תכשירים נגד הזעה; שמנים

ארומתרפיים; ריסים וציפורניים מלאכותיים; אבקת אמבט;
מסיכות יופי; סומק; תחליבים ואבקות לגוף; מרענן נשימה; מי
קולון; קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקת פידור;
שמנים אתרים לשימוש אישי;  עיפרון לעיניים; צלליות לעיניים;
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב פנים;
מסיכות לפנים; גרגירים לפנים; פתילים פולטי ניחוחות לניחוח
בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער;  מרככי שיער;

תחפיף לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס לשיער;
קרם ידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתון; אודם;

מחזיקי אודם; ברק לשפתיים; סבונים נוזליים; איפור; מסקרה;
שטיפת פה; תכשירים לטיפוח הציפורניים; לק נוצץ לציפורניים;
מחזקי ציפורניים; לק לציפורניים; בושם; תערובת מבשמת;
ניחוחות לחדר; קרם לגילוח; סבון לעור; אבקות טלק; מי

טואלט; קרמים לעור; קרם הגנה; תכשיר מסנן קרינה; הנכללים
כולם 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

BELLE

Application Date 08/08/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 192647 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 531/12/2009



Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; production, 
presentations, distribution, and rental of motion 
picture films; production, presentations, distribution, 
and rental of television and radio programs; 
production, presentations, distribution, and rental of 
sound and video recordings; entertainment 
information; production of entertainment shows and 
interactive programs for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; 
prodution and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rended in or 
relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41.

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות; הפקה,
הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, הפצה
והשכרה של תוכניות טלוויזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה
והשכרה של הקלטות קול ווידיאו; מידע בידורי; הפקה של
תוכניות בידור ותוכניות אינטראקטיביות עבור הפצה דרך
טלויזיה, כבלים,ליווין, תקשורת אודיו ווידאו, מחסניות,

תקליטורי לייזר, תקליטורי מחשב ואמצעים אלקטרוניים; הפקה
ואספקה של בידור, חדשות ומידע דרך רשתות תקשורת
ומחשבים; שירותים לפארק שעשועים פארק נושא; שירותי

חינוך ובידור העשויים או הקשורים לפארקי נושא; מופעי במה
חיים; הצגה של הופעות חיות; הפקות תאטרון; שירותי בדרן;

הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

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 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

BELLE

Application Date 08/08/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 192655 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 631/12/2009



Clothing, footwear (except orthopaedic footwear), 
headgear, all aforesaid products being of cotton; all 
included in class 25.

הלבשה, הנעלה (למעט הנעלה אורטופדית), כיסויי ראש; כל
הסחורות האלה שהינם מכותנה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JPL CAFE COTON

Address: 25 Cite Saint Chaumont  , Paris, France

Identification No.: 64134

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/11/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 195261 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 731/12/2009



Detergents; preparations and substances for car uce; 
cleaning, scouring, and abrasive preparations; all 
icnluded inc lass 3.

תכשירי ניקוי, תכשירים וחומרים המשמשים למכונית; צחצוח,
מירוק, הברקה ושפשוף; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CLEAN HOME LTD. שם: קלין הום בע"מ

Address: Jerusalem, P.O.B 44226, 91440, Israel כתובת : ירושלים, ת.ד.44226, 91440, ישראל

Identification No.: 512900044מספר זיהוי: 512900044

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words AUTO, CLEAN 
separately, but in the form appearing in the mark.

,AUTO רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CLEAN בנפרד, אלא בצורה המופיעה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/11/2006 תאריך הגשה

Trade Mark No. 195516 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 831/12/2009



Alcoholic beverages, included in class 33. משקאות כוהליים, הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Derech Hateva Laaretz Ltd. שם: דרך הטבע הארץ בע"מ

Address: D.N. Hamovil, Hosha'aya, P.O.B 295, 17915, 
Israel

כתובת : ד.נ. המוביל, הושעיה, ת.ד.295, 17915, ישראל

Identification No.: 513591610מספר זיהוי: 513591610

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshuva-Genezya, Adv.

Address: 7 Gibborei Israel St., Netanya, P.O.B 8822, 
42504, Industrial Zone , Israel

שם: תשובה-גנזיה, עו"ד

כתובת : רחוב גיבורי ישראל 7, נתניה, ת.ד.8822, 42504, אזור
התעשיה החדש, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/02/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 197971 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 931/12/2009



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

Owners

Name: SCOTCH & SODA B.V.

Address: Jacobus Spijkerdreef 20-24, Hoofddorp 2132 
PZ, The Netherlands

Identification No.: 65279

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

SCOTCH & SODA

Application Date 16/04/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 199378 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 1031/12/2009



Alcoholic beverages and wines; all included in class 
33.

משקאות כוהליים ויינות; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Carmei Zvi - Segal Bros. Ltd. שם: כרמי צבי - אחים סגל בע"מ

Address: Kibbutz Hulda, D.N. Sorek, P.O.B 140, Israel כתובת : קיבוץ חולדה, ד.נ. שורק, ת.ד.140, ישראל

Identification No.: 510201106מספר זיהוי: 510201106

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Shafir

Address: Elrov Tower 46 Rothscild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: שלמה שפיר ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אלרוב שד' רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase 66% מרלו, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף 66% מרלו,
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/05/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 200069 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 1131/12/2009



Provision of food and drinks services; restaurants; 
fast food and non-stop restaurant services; 
restaurant services and food takeaway services; 
pubs; bar; bistro; wine bar; coffee shop services and 
coffee-house services; catering and social clubs 
services in which food and drinks are provided, night 
club services providing food and drinks, club services 
for the provision of food and drinks; included in class 
43.

שרותי אספקת מזון ומשקאות; מסעדות; שרותי מזון מהיר
ומסעדות ללא הפסקה; שרותי מסעדנות ומזון לקחת; פאבים;
ברים; ביסטרו; בר יינות; שרותי חנות קפה ובתי קפה; קייטרינג
ושרותי מועדונים חברתיים בהם מוגשים מזון ומשקאות, שרותי
מועדון לילה המספקים מזון ומשקאות, שרותי מועדון המספקים

מזון ומשקאות; הנכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Karnaf Franchises Ltd.

Address: 7 Jabotinsky Street  , Ramat Gan, Israel

Identification No.: 65790

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ONE IS NOT ENOUGH 
separately, but in the combination of the mark.

ONE IS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
NOT ENOUGH בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201252 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 1231/12/2009



Spa services; massage services; cosmetic 
consultation services; manicures, pedicures, hair 
styling; all included in class 44.

שירותי ספא; שירותי עיסוי; שירותי ייעוץ קוסמטי; שירותי מיקור
ופדיקור, עיצוב שיער; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bliss World LLC

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

Identification No.: 65806

(Delaware 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 give no right to the 
exclusive use of the words REMEDE, 
LABORATOIRE separately, but in the combination of 
the mark.

,REMEDE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LABORATOIRE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LABORATOIRE REMEDE

Application Date 17/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201299 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 1331/12/2009



Cosmetics for the face and body; creams, lotions, 
gels, toners, cleansers, soap, scrubs, serums for the 
face and body; anti-aging creams, lotions, gels, 
toners and serums for the face and body; perfumes; 
nail polish, manicure and pedicure sets; razors; 
shampoos, conditioners, styling gels and mousse for 
the hair; wax for removing hair; all included in class 
3,

תמרוקים לפנים ולגוף, קרמים, תחליב, ג'לים, נוזלי חיזוק, סבון,
חומרי קרצוף, נסיובים לפנים ולגוף; קרמים, תחליבים, ג'לים,
נוזלי חיזוק ונסיובים מונעי הזדקנות לפנים ולגוף; בשמים; לקה

לציפרניים, ערכות למניקור ולפדיקור; סכיני גילוח; שמפו,
קונדישינר, ג'לים לעצוב וקצף לשיער; שעווה להרחקת שיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Bliss World LLC

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

Identification No.: 65806

(Delaware 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 give no right to the 
exclusive use of the words REMEDE, SPA 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
REMEDE, SPAבנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/06/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 201300 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 1431/12/2009



Coffee, ices with a coffee additive, all included in 
class 30.

קפה, קרח עם תוספי קפה, הכל כלול בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Emmi AG

Address: Luzern, Switzerland

Identification No.: 66016

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 three-dimensional cup does not constitute a part 
of the mark.

דמות הכוס התלת מימדית אינה מהווה חלק מן הסימן.

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

CAFFEE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LATTE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202200 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 1531/12/2009



Milk based beverage containing coffee additive, all 
included in class 29.

שתיה המבוססת על חלב המכילה תוספות קפה, הכל כלול
בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Emmi AG

Address: Luzern, Switzerland

Identification No.: 66016

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 CAFFE LATTE 
separately, but in the combination of the mark.

CAFFE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
LATTE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

The three-dimensional cup does not constitute a part 
of the mark.

דמות הכוס התלת מימדית אינה מהווה חלק מן הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202201 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 1631/12/2009



Apparatus for cooking, toaster oven, microwave 
ovens, kettles, espresso machines, frying pots, slow 
cockers, electric pans, air conditioners, blow heaters, 
convector heaters, radiator heaters, halogen heaters; 
all included in class 11.

התקנים לבישול, טוסטרים, מצנם, טוסטר אובן, מיקרוגלים,
קומקומים, מכונות אספרסו, סירי טיגון, סירי בישול איטי,
מחבתות חשמליות, מזגנים, מפזרי חום, קונבקטורים,

רדיאטורים, תנורי הלוגן; כולם נכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Sarig Electric Ltd. שם: שריג אלקטריק בע"מ

Address: Ramle, P.O.B 841, Israel כתובת : רמלה, ת.ד.841, ישראל

Identification No.: 511447013מספר זיהוי: 511447013

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 words TOP STANDARD and
but in the combination of ,מותג באיכות, מצויינות בשירות
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מותג
באיכות, מצוינות בשירות ו-TOP STANDARD, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202557 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 1731/12/2009



Passenger, off-road and sport utility land vehicles 
designed for travel at speeds in excess of thirty five 
miles per hour; baby strollers; bicycles; bicycle 
trailers; but not including motorized commercial, 
industrial, passenger, off-road and sport utility land 
vehicles, designed for travel at speeds not in excess 
of thirty five miles per hour; all included in class 12.

כלי רכב יבשתיים להסעת נוסעים, לנסיעה מחוץ לכביש,
לשימוש ספורטיבי, המיועדים לנסיעה מעל מהירויות העולות על
35 מיילים לשעה; עגלות תינוק; אופניים; נגררים לאופניים; הכל
למעט כלי רכב ממונעים לשימוש מסחרי, לשימוש תעשייתי,
להסעת נוסעים, לנסיעה מחוץ לכביש או לשימוש ספורטיבי,
המיועדים לנסיעה במהירויות שאינן עולות על 35 מיילים

לשעה; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Columbia Sportswear Company

Address: Portland, Oregon, U.S.A.

Identification No.: 35160

(Oregon Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SPORTSWEAR, COMPANY 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 23/07/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202642 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 1831/12/2009



Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to store, manage, track, analyze, and report 
data in the field of marketing, promotion, sales, 
customer information, customer relationship 
management, sales support and employee efficiency; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to facilitate communicating among peer 
professionals in the advertising, marketing and 
business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces; computer 
services, namely, designing,  developing and 
maintaining computer software applications for others 
and consulting services related thereto, all included 
in class 42.

הספקת שימוש זמני של תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה
לשם אחסון, ניהול, מעקב, ניתוח, ודיווח של נתונים בתחום של
שיווק, קידום, מכירות, מידע צרכני, ניהול קשרי לקוח, תמיכת
מכירות ויעילות עובד; הספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת

שאינה ניתנת להורדה לשם הקלה בהתקשרות בין חברי מקצוע
בפרסום, בשיווק ובתחומי שירותי עסקים, ולשם התאמה אישית
של  יישום מחשב של ממשקי משתמש; שירותי מחשב, בעיקר,
תכנון, פיתוח ותחזוקה של יישומים של תוכנת מחשב עבור
אחרים ושירותי ייעוץ הקשורים בכך, הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: salesforce.com, inc.

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

Identification No.: 66268

(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

SALESFORCE

Application Date 13/08/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 202996 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 1931/12/2009



Vodka; included in class 33. וודקה; הנכללת בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PREMIER LIQUEUR GROUP LIMITED

Address: 21 Regent Street, 2nd Floor  , Belize City, 
Belize

Identification No.: 66425

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 COLLECTION separately, 
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

IMPERIAL COLLECTION

Application Date 02/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 203551 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 2031/12/2009



Mattresses and Beds; all included in class 20. מזרנים ומיטות; כולם נכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HAMERKAZ HABRIUTY D.O. LTD. שם: המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ

Address: 20 Eliahu Eitan St. New Industrial Zone, Rishon 
Le Zion, 75703, Israel

כתובת : אליהו איתן 20 א אזור התעשיה החדש, ראשון לציון,
75703, ישראל

Identification No.: 511363582מספר זיהוי: 511363582

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rafi Weinberger, Adv.

Address: 216 Jaffa Street  , Jerusalem, 94383, Israel

שם: רפי וינברגר, עו"ד

כתובת : רחוב יפו 216  , ירושלים, 94383, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/09/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204255 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 2131/12/2009



Machine and machine tools, namely, screw 
compressors; gas compressors; compressors for 
refrigerators; air compressors; valves for pumps; 
brushes for dynamo-brushes; dynamos;  
electromotors; magnetic and electric winches; electric 
motors and propellers for magnetic and electric 
winches; machine coupling and transmission 
components not for land vehicles, namely, belts and 
bearings; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות, דהיינו, מדחסי הברגה; מדחסי גז; מדחסים
עבור התקני קירור; מדחסי אוויר; שסתומים עבור משאבות;

מברשות עבור מברשות - דינמו; התקני דינמו; מנועים
חשמליים; כננות מגנטיות וחשמליות; מנועים חשמליים

ומדחסים עבור כננות מגנטיות וחשמליות; מצמדי מכונה ורכיבי
תמסורת שאינם עבור כלי רכב יבשתיים, דהיינו, חגורות

ומסבים; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY

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

Identification No.: 65501

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JOHNSON CONTROLS

Application Date 08/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204422 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 2231/12/2009



Automotive interior trim modular system, sold as a 
unit, composed of interchangeable trim models which 
attach or connect to a base unit for doors, floors, 
seats, cargo areas and instrument panels; vehicle 
storage systems comprised of partitioning dividers, 
floors with dividers, baskets, compartments and bins 
for creating storage areas in vehicles for storing 
items; interior vehicle seating and parts therefor, 
namely, back-rests, head rests, and mechanical, 
mechanical-pneumatical and electromechanical 
devices mounted in vehicle seats and parts therefor, 
namely back-rests, head-rests; armrests and tables 
for vehicle interiors; sun visors for vehicles; all 
included in class 12.

מערכת מודולרית אוטומטית בעלת קיזוז פנימי, הנמכרת
כיחידה, הכוללת מודולות קיזוז בין תווכיות הנתנות להחלפה

אשר מוצמדות או מחוברות ליחידת בסיס עבור דלתות, רפצות,
מושבים, אזורי מטען ופנלי מכשיר; מערכות אכסון לכלי רכב
הכוללות התקני הפרדה מחיצתיים, רצפות הכוללות התקני

הפרדה, תיבות, תאים ומגירות ליצירת איזורי אכסון בכלי רכב
עבור אכסון פריטים; מושבים פנימיים של כלי רכב וחלקים
עבורם, דהיינו משענות גב, משענות ראש, ומתקנים מכניים,
מכניים - פנאומטיים ואלקטרומכניים המורכבים במושבי כלי
רכב וחלקים עבורם, דהיינו, משענות גב, משענות ראש;

משענות יד ושולחנות עבור פנים כלי רכב; מסכי שמש עבור כלי
רכב; כולם כלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY

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

Identification No.: 65501

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JOHNSON CONTROLS

Application Date 08/10/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 204424 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 2331/12/2009



Computerized neuropychological assessment 
software for diagnosis and monitoring of cognitive 
impairments; included in class 9.

תוכנה ממוחשבת המאפשרת הערכה נוירופסיכולוגית לאבחון
וניטור ליקויים קוגנטיביים; הנכלל בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: NexSig Neurological Examination 
Technologies Ltd.

שם: נקסיג טכנולוגיות אבחון נוירולוגי בע"מ

Address: 7 Yad Harutzim Street Suite 411, Herziliya 
Pituach, 46730, Israel

כתובת : רח' יד חרוצים 7 משרד 411, הרצליה פיתוח, 46730,
ישראל

Identification No.: 513557579מספר זיהוי: 513557579

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lapidot, Melchior, Abramovich & Co.

Address: 11 Kiryat Hamada Har Hozvim, Jerusalem, 
P.O.B 45134, 91451, Israel

שם: לפידות, מלכיאור, אברמוביץ ושות', עו"ד

כתובת : קרית המדע 11 הר חוצבים, ירושלים, ת.ד.45134,
91451, ישראל

NexAde

Application Date 13/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 205755 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 2431/12/2009



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

בירות; מים מינרלים ומוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ומיני תמציות אחרים

להכנת משקאות; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PLZENSKY PRAZDROJ, A.S.

Address: Plzen, Czech Republic

Identification No.: 36228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VELKOPOPOVICKY KOZEL

Application Date 27/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206048 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 2531/12/2009



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

בירות; מים מינרלים ומוגזים ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; סירופים ומיני תמציות אחרים

להכנת משקאות; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PLZENSKY PRAZDROJ, A.S.

Address: Plzen, Czech Republic

Identification No.: 36228

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206049 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 2631/12/2009



Marketing and public relations services; except 
advertising services; all included in class 35.

שירותי שיווק ויחסי ציבור; למעט שרותי פרסומת; הנכללים
כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yafit Asher שם: יפית אשר

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

Identification No.: 27147610מספר זיהוי: 27147610

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Vargon, Longo, Danon, Adv.

Address: 50 Dizingof St.  , Tel Aviv, 64332, Israel

שם: ורגון, לונגו, דנון- עו"ד

כתובת : רח' דיזינגוף 50  , תל אביב, 64332, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/11/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206063 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 2731/12/2009



Switzerland , 09/07/2007 שוויץ , 09/07/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia and other sleep related diseases; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בנדודי שינה ובמחלות אחרות
הקשורות לשינה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16  , Allschwil, 4123, 
Switzerland

Identification No.: 50539

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

RESTANA

Application Date 03/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 206215 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 2831/12/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pedro Garcia Brands, S.L.

Address: Elda, Alicante, Spain

Identification No.: 67631

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

Application Date 27/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207057 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 2931/12/2009



Metal fittings and accessories for building: rivets, 
anchors, concrete nails, screws, locking devices; all 
included in class 6.

חומרי בנייה ממתכת: מסמרות, עוגנים, מסמרי פלדה, ברגים,
מוצרי נעילה; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Graziani Industries (1992) Ltd. שם: גרציאני תעשיות (1992) בע"מ

Address: כתובת : קרית ביאליק, ת.ד.1260, ישראל

Identification No.: 511673485מספר זיהוי: 511673485

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dov Gutterman, Adv.

Address: 63/15 Ben Gurion Avenue, Qiriat Bialik, P.O.B 
5510, 27154, Israel

שם: דב גוטרמן, עו"ד

כתובת : שד' בן גוריון 63/15, קרית ביאליק, ת.ד.5510, 27154,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207105 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 3031/12/2009



Hand tools for buildings, car-garages, agriculture, 
metal factories, electricity, aluminum and for 
domestic use; all included in class 8.

כלי עבודה ידניים לבניה, מוסכים, חקלאות, מפעלי מתכת,
חשמל, ענף האלומיניום ולשימוש ביתי; הנכללים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Graziani Industries (1992) Ltd. שם: גרציאני תעשיות (1992) בע"מ

Address: כתובת : קרית ביאליק, ת.ד.1260, ישראל

Identification No.: 511673485מספר זיהוי: 511673485

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dov Gutterman, Adv.

Address: 63/15 Ben Gurion Avenue, Qiriat Bialik, P.O.B 
5510, 27154, Israel

שם: דב גוטרמן, עו"ד

כתובת : שד' בן גוריון 63/15, קרית ביאליק, ת.ד.5510, 27154,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/12/2007 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207106 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 3131/12/2009



Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair and 
body lotions; bath foams; shampoos; hair 
conditioners; creams; gels; milks; moisturizers; 
powders; toiletries; aftershaves; make-up 
preparations; deodorants for personal use; 
preparations for the treatment and care of the face 
and body; dentifrices; all included in class 3.

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

ולטיפוח של הפנים והגוף; משחות שיניים; כולם לכולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CARELINE (PHARMAGIS) LTD. שם: קרליין (פרמאגיס) בע"מ

Address: 29 Lehi Street  , Bnei Brak, Israel כתובת : רחוב לח"י 29  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 520036492מספר זיהוי: 520036492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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 combination ISRAELI 
INNOVATION INSIDE separately, but in the 
combination of the mark.

ISRAELI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
INNOVATION INSIDE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CARELINE ISRAELI INNOVATION INSIDE

Application Date 09/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207443 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 3231/12/2009



Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair and 
body lotions; bath foams; shampoos; hair 
conditioners; creams; gels; milks; moisturizers; 
powders; toiletries; aftershaves; make-up 
preparations; deodorants for personal use; 
preparations for the treatment and care of the face 
and body; dentifrices; all included in class 3.

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

ולטיפוח של הפנים והגוף; משחות שיניים; כולם לכולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CARELINE (PHARMAGIS) LTD. שם: קרליין (פרמאגיס) בע"מ

Address: 29 Lehi Street  , Bnei Brak, Israel כתובת : רחוב לח"י 29  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 520036492מספר זיהוי: 520036492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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 ISRAELI INNOVATION 
INSIDE separately, but in the combination of the 
mark.

ISRAELI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INNOVATION INSIDE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207444 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 3331/12/2009



India , 16/07/2007 הודו , 16/07/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

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

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

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Barry Callebaut AG

Address: Zurich, Switzerland

Identification No.: 42336

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

CARMA

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207546 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 3431/12/2009



India , 16/07/2007 הודו , 16/07/2007

Priority Date דין קדימה

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

CARMA

Application Date 16/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207547 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 3531/12/2009



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"ד טבת תש"ע - 3631/12/2009



Furniture of any kind and any materials; Children and 
babies' furniture of any kind and materials; all 
included in class 20.

ריהוט מכל סוג וחומר; רהיטי ילדים ותינוקות מכל סוג וחומר;
הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bar Levi Marketing Productions and 
Advertising LTD

שם: בר לוי שיווק הפקות ופרסום בע"מ

Address: 42 Hahagana Street New Industrial Zone, 
Reshon LeZion, Israel

כתובת : רחוב ההגנה 42 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון,
ישראל

Identification No.: 513098053מספר זיהוי: 513098053

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מיטה - לי

Application Date 22/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207682 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 3731/12/2009



Furniture of any kind and any materials; Children and 
babies' furniture of any kind and materials; all 
included in class 20.

ריהוט מכל סוג וחומר; רהיטי ילדים ותינוקות מכל סוג וחומר;
הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Bar Levi Marketing Productions and 
Advertising LTD

שם: בר לוי שיווק הפקות ופרסום בע"מ

Address: 42 Hahagana Street New Industrial Zone, 
Reshon LeZion, Israel

כתובת : רחוב ההגנה 42 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון,
ישראל

Identification No.: 513098053מספר זיהוי: 513098053

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MITA - LI

Application Date 22/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 207684 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 3831/12/2009



Women clothing and accessories therefor; all goods 
included in class 25.

בגדי נשים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PASHUT IMPORT & EXPORT LTD. שם: פשוט יבוא ושיווק בע"מ

Address: 28 Bnei Binyamin Street  , Even Yehuda, Israel כתובת : רחוב בני בנימין 28  , אבן יהודה, ישראל

Identification No.: 513023333מספר זיהוי: 513023333

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronen Asher Adv.

Address: 3 Gordon St.  , Natanya, 42288, Israel

שם: רונן אשר, עו"ד

כתובת : רח' גורדון 3  , נתניה, 42288, ישראל

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208043 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 3931/12/2009



חטיף אנרגיה על בסיס תמרים וגרנולה.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ZEMAH HATIFEI ENERGIA LTD. שם: צמח חטיפי אנרגיה בע"מ

Address: Hamoaza Haezorit Zemah Building Mifalim 
Ezoriyim, D.N. Emek Hayarden, Israel

כתובת : בניין המועצה האזורית צמח מפעלים אזוריים, ד.נ. עמק
הירדן, ישראל

Identification No.: 513839035מספר זיהוי: 513839035

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Cohen & Co.

Address: 50 Bar Yehuda Rd., Nesher, P.O.B 444, 36620, 
Israel

שם: שלמה כהן ושות', עו"ד

כתובת : דרך בר יהודה 50, נשר, ת.ד.444, 36620, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חטיף
אנרגיה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/01/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208044 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 4031/12/2009



Liechtenstein , 10/08/2007 ליכטנשטיין , 10/08/2007

Priority Date דין קדימה

Treatment of materials; consulting services relating to 
all the aforesaid services; all in relation with 
diamonds; all included in class 40.

טיפול בחומרים; שירותי יעוץ עבור השירותים הנזכרים לעיל;
כולם בקשר ליהלומים; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cullinan Anstalt

Address: Zollstrasse 9  , Vaduz, Liechtenstein

Identification No.: 54492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208228 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 4131/12/2009



Liechtenstein , 10/08/2007 ליכטנשטיין , 10/08/2007

Priority Date דין קדימה

Design services; services of a geologer; all in relation 
with diamonds; all included in class 42.

שירותי עיצוב; שירותים של גאולוגר; כולם בקשר ליהלומים;
הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cullinan Anstalt

Address: Zollstrasse 9  , Vaduz, Liechtenstein

Identification No.: 54492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 11/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208229 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 4231/12/2009



Advertising, business management, business 
administration, retrieval and storage services of on-
line information, sales promotion provided on-line on 
the internet or through similar mass media networks; 
all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; שירותי אחזור ואחסנה
של מידע מקוון; קידום מכירות באמצעות מאגרי מידע מקוונים
באינטרנט או ברשתות תקשורת המוניות דומות; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

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. 208314 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 4331/12/2009



Advertising, business management, business 
administration, retrieval and storage services of on-
line information, sales promotion provided on-line on 
the internet or through similar mass media networks; 
all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; שירותי אחזור ואחסנה
של מידע מקוון; קידום מכירות באמצעות מאגרי מידע מקוונים
באינטרנט או ברשתות תקשורת המוניות דומות; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

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. 208317 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 4431/12/2009



Development  of publishing systems; development, 
erection and hosting of internet web sites; all 
included in class 42.

פיתוח מערכות הוצאה לאור; פיתוח, בנייה ואירוח של אתרי
אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

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

Identification No.: 512854951מספר זיהוי: 512854951

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Liond & Co., Adv.

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

שם: זאב ליאונד ושות', עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word 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. 208325 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 4531/12/2009



Advertising and marketing systems for management 
of advertisement of web sites, commerce and sales 
through advertising space and media, retrieval and 
storage services of on-line information; all included in 
class 35.

פרסום ושיווק מערכות לניהול פרסומים של אתרים, מסחר
ומכירות בשטחי פרסום ומדיה; שירותי אחזור ואחסנה של מידע

מקוון; 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 CAFE separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208326 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 4631/12/2009



Sweden , 10/08/2007 שבדיה , 10/08/2007

Priority Date דין קדימה

Hydrated and distilled fatty acids, glycerol; oils for the 
preservation of food; oil-based analysis preparations 
for laboratory purposes; oil-based softening 
preparations; all goods included in class 1.

חומצת שומן מורכבות עם מים ומזוקקות, גליצרול; שמנים עבור
שימור של מזון; אנליזת תכשירים על בסיס שמן עבור מטרות
מעבדה; תכשירים לריכוך על בסיס שמן; כל הסחורות נכללות

בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Advanced Lipids AB

Address: Karlshamn, Sweden

Identification No.: 67670

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ADVANCED ו-LIPIDS 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

ADVANCED LIPIDS

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208511 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 4731/12/2009



Sweden , 10/08/2007 שבדיה , 10/08/2007

Priority Date דין קדימה

Dietetic substances containing lipids adapted for 
medical use; food for babies containing lipids and 
mixtures of lipids; fats for medical purposes for use in 
medical formulations, lipids and mixtures of lipids for 
use in infant food and dietetic food products, lipids for 
dietetic food preparations and substances for medical 
purposes; biological preparations containing lipids 
and enzymes for medical purposes for use in medical 
formulations, infant food and dietetic products; lipids 
for feed additives for medical purposes; all included 
in class 5.

חומרים דיאטטיים המכילים ליפידים מותאמים עבור שימוש
רפואי; מזון לתינוקות המכילים ליפידים ותערובות של ליפידים;
שומנים עבור מטרות רפואיות לשימוש בפורמולציות רפואיות,
ליפידים ותערובות של ליפידים לשימוש במזון תינוקות ומוצרי
מזון דיאטטי, ליפידים עבור תכשירי מזון דיאטטי וחומרים עבור
מטרות רפואיות; תכשירים ביולוגיים המכילים ליפידים ואנזימים
עבור מטרות רפואיות לשימוש בפורמולציות רפואיות, מזון
תינוקות ומוצרים דיאטטיים; ליפידים עבור תוספי הזנה עבור

מטרות רפואיות; כל הסחורות נכללות בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Advanced Lipids AB

Address: Karlshamn, Sweden

Identification No.: 67670

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ADVANCED ו-LIPIDS 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

ADVANCED LIPIDS

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208512 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 4831/12/2009



Sweden , 10/08/2007 שבדיה , 10/08/2007

Priority Date דין קדימה

Edible oils and fats; fatty substances for the 
manufacture of edible fats; fatty mixtures for food; 
edible organic substances insoluble in water but 
soluble in organic substances; all goods included in 
class 29.

שמנים ושומנים אכילים; חומרים שומניים עבור הייצור של
שומנים אכילים; תערובות שומניות עבור מזון; חומרים אורגניים
אכילים שאינם נמסים במים אך נמסים בחומרים אורגניים; כל

הסחורות נכללות בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Advanced Lipids AB

Address: Karlshamn, Sweden

Identification No.: 67670

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ADVANCED ו-LIPIDS 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

ADVANCED LIPIDS

Application Date 10/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208513 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 4931/12/2009



Encyclopedia on Jewish subjects; included in class 
16.

אנציקלופדיה בנושאים יהודיים; הנכללת בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KETER PUBLISHING HOUSE LTD. שם: כתר הוצאה לאור בע"מ

Address: 16 Beit Hadfus Street, Jerusalem, P.O.B 7145, 
95483, Israel

כתובת : רחוב בית הדפוס 16, ירושלים, ת.ד.7145, 95483,
ישראל

Identification No.: 16655מספר זיהוי: 16655

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reshef and Shiff, Advs.

Address: Malha Technological Park, Jerusalem, P.O.B 
2319, 91022, Israel

שם: רשף את שיף, עו"ד

כתובת : גן טכנולוגי מלחה (בניין 2), ירושלים, ת.ד.2319,
91022, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
אינציקלופדיה, יודאיקה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Encyclopedia Judaica

אנציקלופדיה יודאיקה

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208620 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 5031/12/2009



Electronic publishing of an encyclopedia on Jewish 
subjects; included in class 41.

הוצאה לאור אלקטרונית של אנציקלופדיה בנושאים יהודיים;
הנכללת בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KETER PUBLISHING HOUSE LTD. שם: כתר הוצאה לאור בע"מ

Address: 16 Beit Hadfus Street, Jerusalem, P.O.B 7145, 
95483, Israel

כתובת : רחוב בית הדפוס 16, ירושלים, ת.ד.7145, 95483,
ישראל

Identification No.: 16655מספר זיהוי: 16655

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reshef and Shiff, Advs.

Address: Malha Technological Park, Jerusalem, P.O.B 
2319, 91022, Israel

שם: רשף את שיף, עו"ד

כתובת : גן טכנולוגי מלחה (בניין 2), ירושלים, ת.ד.2319,
91022, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
אינציקלופדיה, יודאיקה בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Encyclopedia Judaica

אנציקלופדיה יודאיקה

Application Date 13/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208621 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 5131/12/2009



Precious metals and their alloys and goods made of 
or coated with these materials not included in other 
classes; jewellery, precious stones; jewelled watches 
and other time pieces made of precious metals (gold, 
platinum and sterling silver) and set with or without 
precious metals or natural stones; all included in 
class 14.

מתכות יקרות וסגסוגות וטובין עשויים ממתכות יקרות או
מצופים בהן, שאינם כלולים בסוגים אחרים; תכשיטים, אבנים
יקרות; שעונים משובצים באבני חן ושעונים אחרים העשויים
ממתכות יקרות הכוללים או שאינם כוללים מתכות יקרות או

אבנים טבעיות; כולם הכלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CARRERA Y CARRERA S.A.

Address: Ctra. Nac. I (Madrid-Burgos) Km-31,600, San 
Agustin de Guadalix, Spain

Identification No.: 67790

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 21 Herzog Street  , Jerusalem, 92387, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רחוב הרצוג 21  , ירושלים, 92387, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208651 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 5231/12/2009



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

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

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

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

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

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lancome Parfums et Beaute & Cie

Address: Paris, France

Identification No.: 1259

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ABSOLUE, ULTIMATE ו-NIGHT בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208670 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 5331/12/2009



U.S.A. , 07/11/2007 ארה"ב , 07/11/2007

Priority Date דין קדימה

Personal computers; notebook computers; software 
for accessing e-mail, calendar, task and contact 
information while computer is on standby, hibernation 
or off, all included in class 9.

מחשבים אישיים, מחשבים ניידים,תוכנות גישה ל: דואר
אלקטרוני,לוח שנה,מטלות ורשימת קשר בזמן שהמחשב על

מצב כוננות,תרדמת או כבוי,  הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P.

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

Identification No.: 54644

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

QUICKLOOK

Application Date 28/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208916 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 5431/12/2009



Printed matter, particularly newspapers, periodicals, 
magazines, cards, catalogues, pamphlets, 
handbooks, prospectuses, placards and 
photographs; instructional and teaching material 
(except apparatus); included in class 16.

חומר מודפס, בפרט עיתונים, כתבי עת, מגזינים, כרטיסים,
קטלוגים, עלונים, מדריכים, פרוספקטים, כרזות ותמונות; חומר

חינוכי ולימודי (חוץ ממערכת; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Address: Ludwig-Erhard-Ankage 1  , Frankfurt am Main, 
60327, Germany

Identification No.: 59979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

decorate life

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208949 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 5531/12/2009



Advertising; marketing research; telemarketing; 
personnel management consultancy, employment 
agencies; organization and conducting of trade fairs, 
exhibitions, special shows and selling events for 
commercial or advertising purposes; business 
management, particularly in respect of organizing 
and conducting trade fairs, exhibitions, special shows 
and selling events; presentation of business 
companies and their products and services, also via 
the Internet; sales promotion for others; 
merchandising; demonstration of goods; arranging 
contacts between commercial partners in trade and 
industry, also via the Internet; providing and rental of 
advertising space and advertising material; providing 
and rental of booths and areas for setting up booths 
including the corresponding equipment (included in 
class 35); management consultancy, particularly in 
respect of organizing and conducting trade fairs, 
exhibitions, special shows and selling events; 
compilation and servicing of information in computer 
databases; included in class 35.

פרסום, מחקר שיווק; טלמרקטינג; יעוץ ניהול צוות, סוכנות
תעסוקה; ארגון וניהול ירידי סחר, תערוכות, הופעות מיוחדות
ומאורעות מכירה לצרכים מסחריים או פרסומיים; ניהול עסקים,
במיוחד בנוגע לארגון וניהול ירידי סחר, תערוכות, הופעות
מיוחדות ומאורעות מכירה; הצגת חברות עסקיות והמוצרים
ושירותים שלהן, גם באמצעות האינטרנט; קידום מכירות
לאחרים; סחר; הדגמת סחורות; סידור קשרים בין שותפים

מסחריים במסחר ובעשייה, גם באמצעות האינטרנט; אספקת
והשכרת מקום לפרסום וחומרי פרסום; אספקת והשכרת

ביתנים ואזורים להרכבת ביתנים כולל הציוד המתאים (הכלול
בסוג 35); יעוץ ניהולי, במיוחד בנוגע לארגון וניהול ירידי סחר,
תערוכות, הופעות מיוחדות ומאורעות מכירה; איסוף מידע

ונתינת שירות לגבי מידע בבסיס נתונים של מחשבים; הנכללים
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 DECORATE and LIFE 
separately, but in the combination of the mark.

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

decorate life

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208950 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 5631/12/2009



Owners

Name: Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Address: Ludwig-Erhard-Ankage 1  , Frankfurt am Main, 
60327, Germany

Identification No.: 59979

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"ד טבת תש"ע - 5731/12/2009



Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; personnel consultancy 
with regard to education and training; vocational 
guidance; organization and conducting of exhibitions 
and special shows for cultural,  educational or 
tuitional purposes; organization and conducting of 
instructional shows, of congresses, seminars, 
conferences, symposia and workshops (education); 
arranging and conducting of colloquiums; production 
and organization of shows; organization and 
conducting of balls; organization and conducting of 
competitions (entertainment); presentation of live 
performances; orchestra services; party planning 
(entertainment); booking of seats for shows; included 
in class 41.

חינוך; אספקת הכשרה; בידור; פעילויות תרבותיות
וספורטיביות; יעוץ צוות בנוגע לחינוך והכשרה; הדרכת

מקצועית; ארגון וניהול של תערוכות והופעות מיוחדות לצרכים
תרבותיים, חינוכיים או לימודיים; ארגון וניהול של הצגות

חינוכיות, קונגרסים, סמינרים, ועידות, סימפוזיון וקבוצות דיון
(חינוך); סידור וניהול סמינרים; הפקת וארגון הצגות; ארגון
וניהול נשפים; ארגון וניהול תחרויות (בידור); הצגת הופעות

חיות; שירותי תזמורת; תכנון מסיבות (בידור); הזמנת מקומות
להצגות; הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Address: Ludwig-Erhard-Ankage 1  , Frankfurt am Main, 
60327, Germany

Identification No.: 59979

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

decorate life

Application Date 02/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 208951 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 5831/12/2009



Dermatological preparations, medical hair products 
and sanitary products; all included in class 5.

תכשירים דרמטולוגיים, תכשירים רפואיים לשיער ומוצרים
סניטריים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Il Makiage Ltd. שם: איל מקיאג' בע"מ

Address: 1 Yordei Hasira St., Tel Aviv, P.O.B 39, Israel כתובת : יורדי הסירה 1, תל אביב, ת.ד.39, ישראל

Identification No.: 513100693מספר זיהוי: 513100693

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Porath & Co., Adv.

Address: 23 Menachem Begin  , Tel Aviv, 66184, Israel

שם: מ. פורת ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

INSPIRATION LAB

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209009 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 5931/12/2009



Hygienic and beauty care for humans, beauty salons 
and all related servcies, rendering information and 
consultancy services on beauty; all included in class 
44.

טיפול יופי והגיינה לבני אדם, מכוני יופי וכל השירותים
הקשורים באלו, מתן שירותי מידע וייעוץ בוגע ליופי; הנכללים

וכלם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Il Makiage Ltd. שם: איל מקיאג' בע"מ

Address: 1 Yordei Hasira St., Tel Aviv, P.O.B 39, Israel כתובת : יורדי הסירה 1, תל אביב, ת.ד.39, ישראל

Identification No.: 513100693מספר זיהוי: 513100693

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Porath & Co., Adv.

Address: 23 Menachem Begin  , Tel Aviv, 66184, Israel

שם: מ. פורת ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

INSPIRATION LAB

Application Date 21/02/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209010 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 6031/12/2009



Personal lubricants and balms, all included in class 5. חומרי סיכה ומשחות, הכל כלול בסוג  5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kamsut, Inc.

Address: Thousand Oaks, CA, U.S.A.

Identification No.: 67897

(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

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209111 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 6131/12/2009



Retail store services, on-line retail store, wholesale 
store and wholesale distributorship services, 
featuring skin care items, personal care items, 
boudoir items, oils, lotions, cosmetics, massage oils, 
massage creams, bath gels, skin powder, body paint, 
perfumes, personal lubricants, analgesic balms, 
aromatic balms, skin moisturizers and conditioners, 
massage lotions, non-medicated skin care 
preparations, and clothing, all included in class 35.

שירות חנויות קמעונאיות, חנויות קמעונאיות מקוונות,חנויות
סיטונאיות ושירות מפיצים סיטומנאים  עבור  מוצרים לטיפוח
העור, מוצרי טיפוח אישיים,פריטים לחדרי נשים, שמנים,
משחות, קוסמטיקה, שמני עיסוי, משחות עיסוי, ג'ל אמבט,
אבקה לעור, צבעי גוף, בשמים,חומרי סיכה אישיים,משחות
אילחוש, משחות ארומטיות, לחות לעור ומרככים, משחות
עיסוי,תכשיר לא רפואי לטיפוח העור,ובגוד, הכל כלול בסיווג

מס' 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kamsut, Inc.

Address: Thousand Oaks, CA, U.S.A.

Identification No.: 67897

(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

Application Date 03/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209112 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 6231/12/2009



France , 09/01/2008 צרפת , 09/01/2008

Priority Date דין קדימה

Transport; travel arrangement; delivery of 
newspapers; vehicle and horse rental; car rental; taxi 
transport; booking of seats for travel and arranging of 
tours including those provided online or off-line from 
data processing systems, from computer databases 
or computer or telematic networks including the 
internet and the world-wide web network; transport 
and delivery provided via internet network; escorting 
of travellers; repatriation of overseas travellers; 
tourism agencies (except hotel reservations and 
boarding houses); arranging of cruises and of tours; 
sightseeing; transportation and travel information; all 
included in class 39.

תובלה; סידור נסיעה; משלוח של עיתונים; השכרת כלי רכב
וסוסים; השכרת אוטו; תובלה במונית; הזמנת מקומות ישיבה
לנסיעות וארגון סיורים כולל כאלה המסופקים בצורה מקוונת או
שאינה מקוונת ממערכות לעיבוד נתונים, מבסיסי נתוני מחשב
או רשתות מחשב או טלמטיות כולל האינטרנט והרשת הכלל-
עולמית; תובלה ומשלוח המסופקים באמצעות רשת אינטרנט;
ליווי של נוסעים; השבת נוסעים מעבר לים; סוכנויות תיירות

(מלבד הזמנת מקומות מראש למלון ואכסניות); ארגון הפלגות
וסיורים; ביקור באתרים תיירותיים; מידע על תובלה ונסיעות;

הנכללים כולם לסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CLUB MEDITERRANEE

Address: Paris, France

Identification No.: 2697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Pyjamas Club

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209180 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 6331/12/2009



France , 09/01/2008 צרפת , 09/01/2008

Priority Date דין קדימה

Services for providing food and drink; hotel 
reservations; hotels; temporary accommodation; bar 
services, discotheques; food and drink catering; 
canteens; cafeterias, self-service restaurants; rental 
of meeting rooms; providing campground facilities; 
rental of transportable buildings; holiday camp 
services (lodging); rental of tents, bedding rental; 
boarding for animals; tourist homes; day-nurseries; 
childcare services in an appropriate infrastructure; all 
included in class 43.

שירותים לאספקת מזון ושתייה; הזמנת מקומות מראש למלון;
מלונות; אירוח זמני; שירותי בר, דיסקוטקים; קייטרינג למזון
ומשקאות; קנטינות; קפטריות, מסעדות בשירות עצמית;

השכרה של חדרי ישיבות; אספקת מתקנים לאתרי מחנאות;
השכרת מבנים הניתנים להעברה; שירותים למחנות נופש
(מגורים); השכרת אוהלים, השכרת מצעים; פנסיונים לבעלי
חיים; בתי תיירות; מעונות יום; שרותי טיפול בילדים בתשתית

מותאמת; הנכללים כולם לסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CLUB MEDITERRANEE

Address: Paris, France

Identification No.: 2697

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Pyjamas Club

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209182 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 6431/12/2009



jewelry; precious stones; diamonds; included in class 
14.

תכשיטים; אבנים יקרות; יהלומים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HEARTS ON FIRE COMPANY

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

Identification No.: 49247

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the 'word HEARTS and the phrase 
THE WORLD'S MOST PERFECTLY CUT 
DIAMOND, but in the combination of the mark.

HEARTS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
THE WORLDS MOST PERFECTLY ובצירוף המילים

CUT DIAMOND, אלא בהרכב הסימן.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HEARTS ON FIRE THE WORLD'S MOST PERFECTLY CUT DIAMOND

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209189 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 6531/12/2009



jewelry; precious stones; diamonds; included in class 
14.

תכשיטים; אבנים יקרות; יהלומים; הנכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HEARTS ON FIRE COMPANY

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

Identification No.: 49247

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word HEARTS and the phrase 
THE MOST PERFECTLY CUT DIAMOND IN THE 
WORLD, but in the combination of the mark.

HEARTS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
THE MOST PERFECTLY CUT ובצירוף המילים
DIAMOND IN THE WORLD, אלא בהרכב הסימן.

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HEARTS ON FIRE THE MOST PERFECTLY CUT DIAMOND IN THE WORLD

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209190 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 6631/12/2009



Mine carts; underground mining hauling apparatus 
for hauling rock and ore, namely, mining carts; parts 
and components for the aforesaid goods; all included 
in class 12.

רכבי מכרה; התקני גרירת מכרה תת קרקעיים עבור סלע
ומחצב, דהיינו, קרונות כרייה; חלקים ורכיבים עבור הטובין

הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

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. 209202 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 6731/12/2009



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

Priority Date דין קדימה

Arranging, promoting and conducting trade shows, 
expositions and conferences in the field of 
microprocessor and microcontroller based systems 
development, Radio Frequency Identifier (RFID) 
industry; promoting the goods and services of 
computer technology companies by preparing and 
placing advertisements accessed through a global 
computer network; business market analysis 
services; intellectual property management; all 
included in Class 35.

ארגון, קידום וניהול  תערוכות מסחריות, ירידים וכנסים בתחום
של פיתוח מערכות מבוססות על מיקרו-מעבד ומיקרו-בקר,
תעשייה מזהה תדירות רדיו (RFID); קידום הסחורות

והשירותים של חברות טכנולוגית מחשב ע"י הכנה והכנסה של
פרסומות נגישות באמצעות רשת מחשבים עולמית; שירותי
שוק וניתוח עסקיים; שירותי ניהול קניין רוחני; הנכללים כולם

בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: UNITED BUSINESS MEDIA LLC

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

Identification No.: 41898

(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. 209309 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 6831/12/2009



Teas for medicinal purposes, medicinal drinks, 
medicinal herbs, infusions of herbs steeped in 
alcohol for medicinal purposes, herb extracts for 
medicinal purposes, herbal teas, herb mixtures for 
medicinal purposes; included in class 5.

תה למטרות רפואיות, משקאות תרופתיים, צמחים רפואיים,
חליטות צמחים מושרות באלכוהול למטרות רפואיות, תמציות

צמחים למטרות רפואיות, תה צמחים, תערובות צמחים
למטרות רפואיות; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wojciech Fabisiak "Malwa" Tea

Address: UI. Dworcowa 30E, 66433 Lubiszyn , Poland

Identification No.: 67944

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
65784, ישראל

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

NATURA 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 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209343 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 6931/12/2009



Teas for medicinal purposes, medicinal drinks, 
medicinal herbs, infusions of herbs steeped in 
alcohol for medicinal purposes, herb extracts for 
medicinal purposes, herbal teas, herb mixtures for 
medicinal purposes; included in class 5.

תה למטרות רפואיות, משקאות תרופתיים, צמחים רפואיים,
חליטות צמחים מושרות באלכוהול למטרות רפואיות, תמציות

צמחים למטרות רפואיות, תה צמחים, תערובות צמחים
למטרות רפואיות; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wojciech Fabisiak "Malwa" Tea

Address: UI. Dworcowa 30E, 66433 Lubiszyn , Poland

Identification No.: 67944

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
65784, ישראל

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209344 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 7031/12/2009



hats and caps. כובעים ומגבעות.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Itzhak Meir Frester שם: יצחק מאיר פרסטר

Address: 16/8 Minchat Itzhak Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב מנחת יצחק 16/8  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 4220364מספר זיהוי: 4220364

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words HUNGARY, QUALITA 
ORGENT separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
HUNGARY, QUALITA ORGENT בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209415 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 7131/12/2009



Bone cement mixing and delivery system, namely, 
medical apparatus and instruments for the 
preparation, mixing and application of bone cement; 
all included in class 10.

מערכת ערבוב והעברת מילוי עצם, שהם התקנים ומכשירים
רפואיים להכנה, ערבוב והדבקת מילוי עצם; הנכללים כולם

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DePuy, Inc.

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

Identification No.: 48625

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

SPINAL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
CEMENT SYSTEM 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

CONFIDENCE SPINAL CEMENT SYSTEM

Application Date 13/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209582 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 7231/12/2009



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

סיגריות, טבק, מוצרי טבק, מצתים, אביזרי עישון, הכל כלול
בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
INC.

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

Identification No.: 38481

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Application Date 16/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209690 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 7331/12/2009



Switzerland , 29/01/2008 שוויץ , 29/01/2008

Priority Date דין קדימה

Mattresses; beds and parts thereof (not inlcuded 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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase LUXURY SLEEP 
SYSTEM, but in the combination of the mark.

LUXURY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
SLEEP SYSTEM, 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

MEMORY LUXURY SLEEP SYSTEM

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209788 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 7431/12/2009



Switzerland , 29/01/2008 שוויץ , 29/01/2008

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase LUXURY SLEEP 
SYSTEM, but in the combination of the mark.

LUXURY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
SLEEP SYSTEM, 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

MEMORY LUXURY SLEEP SYSTEM

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209789 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 7531/12/2009



Switzerland , 29/01/2008 שוויץ , 29/01/2008

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the phrase LUXURY SLEEP 
SYSTEM, but in the combination of the mark.

LUXURY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
SLEEP SYSTEM, 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

MEMORY LUXURY SLEEP SYSTEM

Application Date 17/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209790 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 7631/12/2009



Ales; included in class 32. שיכר; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brouwerij VAN HONSEBROUCK

Address: Oostrozebekestraat 43  , Ingelmunster, 8770, 
Belgium

Identification No.: 68066

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

KASTEEL

Application Date 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209832 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 7731/12/2009



Ales; included in class 32. שיכר; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Brouwerij VAN HONSEBROUCK

Address: Oostrozebekestraat 43  , Ingelmunster, 8770, 
Belgium

Identification No.: 68066

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 20/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209833 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 7831/12/2009



Eye glasses; sunglasses; frames for glasses; optimal 
lenses; contact lenses; accessories for poor visibility; 
all included in class 9/

משקפי ראייה; משקפי שמש; מסגרות למשקפיים; עדשות
אופטלמיות; עדשות מגע;  אביזרים לראייה ירודה; הכל נכלל

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Narkiss Arad - Healthcare Services Ltd. (1988) שם: נרקיס ערד- שירותי בריאות (1988) בע"מ

Address: כתובת : רחוב קויפמן 2  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511263444מספר זיהוי: 511263444

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 מבט, ראשון and the
combination הרשת המקצוענית בישראל לאופטומטריה
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מבט,
ראשון, ובצרוף הרשת המקצוענית בישראל לאופטומטריה

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 209948 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 7931/12/2009



Nutritional complement and dietetic substances with 
medical use and mineral food supplement; all 
included in class 5.

משלימים תזונתיים וחומרים דיאטטיים עם שימוש רפואי ותוספי
מזון מינראליים; הנכללים כולם לסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PRONUTRI

Address: 5eme  , CARROS, 06510, France

Identification No.: 68118

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 NUTRI and the 
combination YIN YANG separately, but in the 
combination of the mark.

NUTRI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובצירוף YIN YANG בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NUTRI YIN NUTRI YANG

Application Date 26/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210010 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 8031/12/2009



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

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

אחרים להכנת משקאות; כולם בטעם לימון; הנכללים כולם בסוג
.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Carlsberg Breweries A/S

Address: Ny Carlsberg Vej 100  ,  Copenhagen V, 1760, 
Denmark

Identification No.: 58717

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan ENJOYED AROUND 
THE WORLD and the word LEMON separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
LEMON ובמילה ENJOYED AROUND THE WORLD

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210053 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 8131/12/2009



Alcoholic beverages (except beers); all being lemon 
flavoured; all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים (חוץ מבירות); כולם בטעם לימון;
הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Carlsberg Breweries A/S

Address: Ny Carlsberg Vej 100  ,  Copenhagen V, 1760, 
Denmark

Identification No.: 58717

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the slogan ENJOYED AROUND 
THE WORLD and the word LEMON separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא
LEMON ובמילה ENJOYED AROUND THE WORLD

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/03/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210054 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 8231/12/2009



U.S.A. , 08/02/2008 ארה"ב , 08/02/2008

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 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 קולנועיים 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 מגוונים; דיסקים דיגיטאליים מגוונים ריקים
להקלטת ושיכפול תכני אודיו, וידיאו אור-קולי, טקסטואלי,

מולטימדיה, פוטוגראפי ומאויר ולביצוע תוכנות 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: 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

REDRAY

Application Date 01/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210127 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 8331/12/2009



Collection of software tools, methodology and 
knowledge enabling a quick and effiicietn 
implementation fo a PMO (Project Management 
Office) function at both the organization adn the 
project levels; all included in class 9.

אסופת כלי תוכנה, מתודולוגיה וידע המאפשרים יישום יעיל
ומהיר לפונקציית PMO (מרכז ניהול פרויקטים) הן ברמה
הארגונית והן ברמת הפרויקט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Methoda Computers Ltd. שם: מתודה מחשבים בע"מ

Address: 7 Abba Hillel Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב אבא הילל 7  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 51107593מספר זיהוי: 51107593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Frenkel, Shukri, Giveon & Co., Adv.

Address: 25 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 51992, 67132, 
Israel

שם: פרנקל, שוקרי, גבעון ושות', עו"ד

כתובת : רח' קרליבך 25, תל אביב, ת.ד.51992, 67132, ישראל

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

,METHOD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PMO בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MethodPMO

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210276 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 8431/12/2009



Collection of software tools, methodology and 
knowledge enabling a quick and efficient 
implementation of comany prcedure systems; all 
included in class 9.

אסופת כלי תוכנה, מתודולוגיה וידע המאפשרים יישום יעיל
ומהיר למערכות נוהלי חברה; הנכלים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Methoda Computers Ltd. שם: מתודה מחשבים בע"מ

Address: 7 Abba Hillel Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב אבא הילל 7  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 51107593מספר זיהוי: 51107593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Frenkel, Shukri, Giveon & Co., Adv.

Address: 25 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 51992, 67132, 
Israel

שם: פרנקל, שוקרי, גבעון ושות', עו"ד

כתובת : רח' קרליבך 25, תל אביב, ת.ד.51992, 67132, ישראל

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

,METHOD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PROC בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MethodProc

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210277 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 8531/12/2009



Collection of software tools, methodology and 
knowledge enabling a quick and efficient 
implementation of quality management system at 
both the organization and the project levels; 
MethodQMS answers most standards and 
regulations for quality, e.g. ISO9000, IQnet, CMMI, 
ISO14000, ISO 18000 and others as well as 
QMS4SMB designated for the SMB market; all 
included in class 9.

אסופת כלי תוכנה, מתודולוגיה וידע המאפשרים יישום יעיל
ומהיר למערכות איכות ברמה האירגונית וברמת הפרוייקט,
,ISO9000, Iqnet העונה למרבית התקנים לאיכות כגון

QMS4SMB ואחרים כמו גם תקן ISO14000, ISO18000
המיועד לשוק העסקים הקטנים ובינוניים; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Methoda Computers Ltd. שם: מתודה מחשבים בע"מ

Address: 7 Abba Hillel Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב אבא הילל 7  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 51107593מספר זיהוי: 51107593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Frenkel, Shukri, Giveon & Co., Adv.

Address: 25 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 51992, 67132, 
Israel

שם: פרנקל, שוקרי, גבעון ושות', עו"ד

כתובת : רח' קרליבך 25, תל אביב, ת.ד.51992, 67132, ישראל

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

,METHOD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
QMS בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MethodQMS

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210278 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 8631/12/2009



Collection of software tools methodology and 
knowledge for conducting the RFP (tender) process, 
intended for use by both the request for and the 
bidder in an RFP process and covering inter-alia 
SOW (statement of work) completion and 
management throughout the entire project life-style; 
all included in class 9.

אסופת כלי תוכנה, מתודולוגיה וידע לניהול תהליך המכרז,
המיועדת לשימוש למציעים ולעורכי מכרזים במכרזים המכסה,
בין היתר, ניהול והשלמת SOW במהלך כל מחזור החיים של

הפרוייקט; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Methoda Computers Ltd. שם: מתודה מחשבים בע"מ

Address: 7 Abba Hillel Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב אבא הילל 7  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 51107593מספר זיהוי: 51107593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Frenkel, Shukri, Giveon & Co., Adv.

Address: 25 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 51992, 67132, 
Israel

שם: פרנקל, שוקרי, גבעון ושות', עו"ד

כתובת : רח' קרליבך 25, תל אביב, ת.ד.51992, 67132, ישראל

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

,METHOD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
REP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MethodRFP

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210279 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 8731/12/2009



Collection of software tools methodology and 
knowledge facilitating the analysis and management 
of business, project and operational risk 
management and including safety and security 
(privacy) risks; all included in class 9.

תוכנה, מתודולוגיה וידע לניתוח ולניהול סיכונים עסקיים,
סיכונים פרוייקט וסיכונים תפעוליים ובכללם סיכוני בטיחות

ואבטחה (פרטיות); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Methoda Computers Ltd. שם: מתודה מחשבים בע"מ

Address: 7 Abba Hillel Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב אבא הילל 7  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 51107593מספר זיהוי: 51107593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Frenkel, Shukri, Giveon & Co., Adv.

Address: 25 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 51992, 67132, 
Israel

שם: פרנקל, שוקרי, גבעון ושות', עו"ד

כתובת : רח' קרליבך 25, תל אביב, ת.ד.51992, 67132, ישראל

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

,RISK רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
METHOD בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MethodRisk

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210280 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 8831/12/2009



Collection of sotware tools, methodology and 
knowledge enabling the implementation of a testing 
environment and infrastructure (testing center), 
including the icorporation of top market testing tools 
at the organizational level and addressing all system 
testing aspects throughout the entire project life cycle 
(covering all types of prject life cycles, serial, 
iteractive, etc.) at the project level; alll included in 
class 9..

אסופת כלי תוכנה, מתודולוגיה וידע המאפשרת יישום סביבת
בדיקה ותשתית (מרכז בדיקות), לרבות שילוב כלי בדיקה

מובילים בשוק ברמת הארגון, והמתייחסת ברמת הפרויקט לכל
היבטי בדיקת המערכות במסגרת מחזור החיים של פרויקט

(המכסה את כל סוגי מחזורי החיים של פרויקטים, סדרתי, שוי
וכו'); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Methoda Computers Ltd. שם: מתודה מחשבים בע"מ

Address: 7 Abba Hillel Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב אבא הילל 7  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 51107593מספר זיהוי: 51107593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Frenkel, Shukri, Giveon & Co., Adv.

Address: 25 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 51992, 67132, 
Israel

שם: פרנקל, שוקרי, גבעון ושות', עו"ד

כתובת : רח' קרליבך 25, תל אביב, ת.ד.51992, 67132, ישראל

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

,METHOD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
TESTING בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MethodTesting

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210281 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 8931/12/2009



Collection of software tools, methodology and 
knowledge facilitating technical writing and smart 
documentation at both the organization and the 
project levels; uses simple and structured templates 
for clear composition and verification of all types of 
documents (content objects); all included in class 9.

אסופת כלי תוכנה, מתודולוגיה וידע המאפשרים כתיבה טכנית
ותיעוד חכם ברמת הארגון והפרויקט  העושה שימוש בתכניות
פשוטות ומובנות לכתיבה ברורה ווידוא של כל סוגי המסמכים;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Methoda Computers Ltd. שם: מתודה מחשבים בע"מ

Address: 7 Abba Hillel Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב אבא הילל 7  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 51107593מספר זיהוי: 51107593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Frenkel, Shukri, Giveon & Co., Adv.

Address: 25 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 51992, 67132, 
Israel

שם: פרנקל, שוקרי, גבעון ושות', עו"ד

כתובת : רח' קרליבך 25, תל אביב, ת.ד.51992, 67132, ישראל

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

,METHOD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DOC  בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MethodDoc

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210282 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 9031/12/2009



A designated consulting toolbox for conducting 
proper QM (quality management) and OPMO 
process in ERP projects; all included in class 9.

אסופת כלי ייעוץ לביצוע בקרת איכות ותהליכי מרכז ניהול
פרויקטים בפרוייקטי ERP (תכנון משאבי הארגון); הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Methoda Computers Ltd. שם: מתודה מחשבים בע"מ

Address: 7 Abba Hillel Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב אבא הילל 7  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 51107593מספר זיהוי: 51107593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Frenkel, Shukri, Giveon & Co., Adv.

Address: 25 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 51992, 67132, 
Israel

שם: פרנקל, שוקרי, גבעון ושות', עו"ד

כתובת : רח' קרליבך 25, תל אביב, ת.ד.51992, 67132, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MRTHOD, ERP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MethodERP

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210283 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 9131/12/2009



A consulting software package which assists in 
establishing and approving validation prcesses for 
the pharmaceutical and medical devices industris 
(FDA regulated); all included in class 9.

חבילת תוכנות ייעוץ המסייעת בהקמת ואישור תהליכי אישור
בתעשיות התרופות והמכשירם הרפואיים (תחת פיקוח

-FDCA); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Methoda Computers Ltd. שם: מתודה מחשבים בע"מ

Address: 7 Abba Hillel Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב אבא הילל 7  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 51107593מספר זיהוי: 51107593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Frenkel, Shukri, Giveon & Co., Adv.

Address: 25 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 51992, 67132, 
Israel

שם: פרנקל, שוקרי, גבעון ושות', עו"ד

כתובת : רח' קרליבך 25, תל אביב, ת.ד.51992, 67132, ישראל

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

,METHOD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
GXP בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MethodGxP

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210284 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 9231/12/2009



Collection of software tools, methodology and 
knowledge providing full suport for the outsourcing 
process and covering the entire outsourcing life-
cycle' assets managemen, feasibility study, 
cost/venefit (saving) analysis, RFP. vendor 
contracting, vendor control (SLA managemetn), 
vendor retirement (back to insourdcing); all included 
in calss 9.

אסופה של תוכנות תמיכה, מתודולוגיה וידע המספקת תמיכה
מלאה בתהליך מיקוד החוץ והמקיפה את כל מחזור החיים של

תהליך מיקוד החוץ, ניהול נכסים, מחקר כדאיות, ניתוחי
עלות/תועלת, תהליכי RFP, התקשרות עם ספקים, בקרת

ספקים (ניהול הסכמי רמת שירות), ביטול הסכמי ספקים (חזרה
לפעילות פנים); הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Methoda Computers Ltd. שם: מתודה מחשבים בע"מ

Address: 7 Abba Hillel Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב אבא הילל 7  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 51107593מספר זיהוי: 51107593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Frenkel, Shukri, Giveon & Co., Adv.

Address: 25 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 51992, 67132, 
Israel

שם: פרנקל, שוקרי, גבעון ושות', עו"ד

כתובת : רח' קרליבך 25, תל אביב, ת.ד.51992, 67132, ישראל

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

,METHOD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
OUTSOURCING בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MethodOutsourcing

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210285 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 9331/12/2009



Collection of software tools, methodology and 
knowledge facilitating PLC (project life cycle) 
implementation in SMB organizations including a 
project portal (folder) and project portfolio; all 
included in lass 9.

אסופת של תוכנה, מתודולוגיה וידע המאפשרים יישום תהליכי
מחזור חיים לפרוייקטים בארגונים קטנים ובינוניים הכוללות

פורטל פרוייקט (תיק) ופורטפוליו לפרוייקט; הנכללים כולם בסוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Methoda Computers Ltd. שם: מתודה מחשבים בע"מ

Address: 7 Abba Hillel Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב אבא הילל 7  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 51107593מספר זיהוי: 51107593

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Frenkel, Shukri, Giveon & Co., Adv.

Address: 25 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 51992, 67132, 
Israel

שם: פרנקל, שוקרי, גבעון ושות', עו"ד

כתובת : רח' קרליבך 25, תל אביב, ת.ד.51992, 67132, ישראל

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

,METHOD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PLC בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MethodPLC

Application Date 02/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210286 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 9431/12/2009



Adhesives used for industrial purposes; all included 
in class 1.

דבקים לשימוש בתעשיה; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Forbo Financial Services AG

Address: Baar, Switzerland

Identification No.: 68178

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

SWIFT

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210306 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 9531/12/2009



Adhesives for stationery or household purposes; all 
included inc lss 16.

דבקים עבור צרכי כתיבה או למטרות ביתיות; הנכללים כולם
בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Forbo Financial Services AG

Address: Baar, Switzerland

Identification No.: 68178

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

SWIFT

Application Date 03/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210307 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 9631/12/2009



י"ד טבת תש"ע - 9731/12/2009



Aromatics (essential oils), flavourings for beverages 
(essential oils), scented water, javelle water, lavender 
water, toilet water, perfumes, perfumery, after-shave 
lotions, hair lotions, lotions for cosmetic purposes, 
oils for perfumes and scents, oils for cosmetic 
purposes, oils for toilet purposes, essential oils, 
essential oils of cedarwood, essential oils of citron, 
bergamot oil, gaultheria oil, jasmine oil, lavender oil, 
almond oil, rose oil, almond milk for cosmetic 
purposes, cleansing milk for toilet purposes, musk 
(perfumery), eau de Cologne, mouth washes, not for 
medical purposes, cosmetic preparations for skin 
care, cosmetics, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes, 
bleaching preparations (decolorants) for cosmetic 
purposes, terpenes (essential oils), shampoos, 
extracts of flowers (perfumes), ethereal essences, 
badian essence, mint essence (essential oil); all 
included in class 3.

מוצרים ארומתיים (שמנים אתרים); בשמים עבור משקאות
(שמנים אתריים); מים מבושמים; מי זיאוול; מי לבנדר; מי
טואלט; בשמנים; מוצרי בישום; תרחיצי אפטר שייב; תרחיצי
שיער; תרחיצים למטרות קוסמטיות; שמנים עבור בשמים
ונחוחות; שמנים למטרות קוסמטיות; שמנים למטרות

טואלטיקה; שמנים אתריים; שמנים אתריים מעץ דיקר; שמנים
אתריים מאתרוג, שמן ברגמוט, שמן גולתריה, שמן יסמין, שמן
לבנדר, שמן שקד, שמן ורד, חלב שקד עבור מטרות קוסמטיות,
חלב ניקוי למטרות טואלט, מושק (בישום), מי קולון, תרחיצי
פה, שאינם למטרות רפואיות, תכשירי קוסמטיקה לטיפול

ושמירת העור,  תכשירי קוסמטיקה, דטרגנטים שאינם לשימוש
בפעולות יצור ועבור מטרות רפואיות, תכשירי הלבנה (נוטלי
צבע) למטרות קוסמטיות, טרפנים (שמנים אתריים), תכשירי
שמפו, תמציות של פרחים (מוצרי בישום), תמציות עסיס, עסיס

בדיאן, עסיס מנתה (שמן אתרי); כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu "VL Enterprises"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 54130

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

The shape of the bottle appearing in the mark does 
not costitute a part of the mark.

דמות הבקבוק המופיעה בסימן אינה מהווה חלק מן הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210383 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 9831/12/2009



י"ד טבת תש"ע - 9931/12/2009



Aromatics (essential oils), flavourings for beverages 
(essential oils), scented water, javelle water, lavender 
water, toilet water, perfumes, perfumery, after-shave 
lotions, hair lotions, lotions for cosmetic purposes, 
oils for perfumes and scents, oils for cosmetic 
purposes, oils for toilet purposes, essential oils, 
essential oils of cedarwood, essential oils of citron, 
bergamot oil, gaultheria oil, jasmine oil, lavender oil, 
almond oil, rose oil, almond milk for cosmetic 
purposes, cleansing milk for toilet purposes, musk 
(perfumery), eau de Cologne, mouth washes, not for 
medical purposes, cosmetic preparations for skin 
care, cosmetics, detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes, 
bleaching preparations (decolorants) for cosmetic 
purposes, terpenes (essential oils), shampoos, 
extracts of flowers (perfumes), ethereal essences, 
badian essence, mint essence (essential oil); all 
included in class 3.

מוצרים ארומתיים (שמנים אתרים); בשמים עבור משקאות
(שמנים אתריים); מים מבושמים; מי זיאוול; מי לבנדר; מי
טואלט; בשמנים; מוצרי בישום; תרחיצי אפטר שייב; תרחיצי
שיער; תרחיצים למטרות קוסמטיות; שמנים עבור בשמים
ונחוחות; שמנים למטרות קוסמטיות; שמנים למטרות

טואלטיקה; שמנים אתריים; שמנים אתריים מעץ דיקר; שמנים
אתריים מאתרוג, שמן ברגמוט, שמן גולתריה, שמן יסמין, שמן
לבנדר, שמן שקד, שמן ורד, חלב שקד עבור מטרות קוסמטיות,
חלב ניקוי למטרות טואלט, מושק (בישום), מי קולון, תרחיצי
פה, שאינם למטרות רפואיות, תכשירי קוסמטיקה לטיפול

ושמירת העור,  תכשירי קוסמטיקה, דטרגנטים שאינם לשימוש
בפעולות יצור ועבור מטרות רפואיות, תכשירי הלבנה (נוטלי
צבע) למטרות קוסמטיות, טרפנים (שמנים אתריים), תכשירי
שמפו, תמציות של פרחים (מוצרי בישום), תמציות עסיס, עסיס

בדיאן, עסיס מנתה (שמן אתרי); כולם כלולים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu "VL Enterprises"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 54130

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

The shape of the bottle appearing in the mark does 
not costitute a part of the mark.

דמות הבקבוק המופיעה בסימן אינה מהווה חלק מן הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210384 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 10031/12/2009



Aperitifs, non-alcoholic; waters; cocktails, non-
alcoholic; lemonades; peanut milk (soft drink); non-
alcoholic beverages; isotonic beverages; whey 
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; milk 
of almonds (beverage); fruit nectars, non-alcoholic; 
orgeat; beer; sarasaparilla (soft drink); syrups for 
lemonade; syrups for beverages; tomato juice 
(beverage); cider, non-alcoholic; vegetable juices 
(beverages); fruit juices; non-alcoholic fruit extracts; 
extracts of hops for making beer; essences for 
making beverages; all included in class 32.

אפרטיפים שאינם אלכוהוליים; משקאות מים; קוקטלים, שאינם
אלכוהוליים; משקאות לימונדה; משקאות חלב אגוזים (משקאות

קלים); משקאות שאינם אלכוהוליים; משקאות איזוטוניים;
משקאות מי גבינה; משקאות מיצי פירות שאינם אלכוהוליים;
חלב של שקדים (משקה); נקטרי פרי, שאינם אלכוהוליים; חלב

שקד; בירה; משקה קיסוסית (משקה קל); תרכיזים עבור
לימודה; תרכיזים עבור משקאות; מיץ עגבניות (משקה); סיידר,
שאיננו אלכוהול; מימי ירקות (משקאות); מיצי פירות; תמציות
פרי שאינן אלכוהוליות; תמציות של כשותים להכנת בירה;

עסיסיים להכנת משקאות; כולם כלולים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu "VL Enterprises"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 54130

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

The shape of the bottle appearing in the mark does 
not costitute a part of the mark.

דמות הבקבוק המופיעה בסימן אינה מהווה חלק מן הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210385 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 10131/12/2009



Aperitifs, non-alcoholic; waters; cocktails, non-
alcoholic; lemonades; peanut milk (soft drink); non-
alcoholic beverages; isotonic beverages; whey 
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; milk 
of almonds (beverage); fruit nectars, non-alcoholic; 
orgeat; beer; sarasaparilla (soft drink); syrups for 
lemonade; syrups for beverages; tomato juice 
(beverage); cider, non-alcoholic; vegetable juices 
(beverages); fruit juices; non-alcoholic fruit extracts; 
extracts of hops for making beer; essences for 
making beverages; all included in class 32.

אפרטיפים שאינם אלכוהוליים; משקאות מים; קוקטלים, שאינם
אלכוהוליים; משקאות לימונדה; משקאות חלב אגוזים (משקאות

קלים); משקאות שאינם אלכוהוליים; משקאות איזוטוניים;
משקאות מי גבינה; משקאות מיצי פירות שאינם אלכוהוליים;
חלב של שקדים (משקה); נקטרי פרי, שאינם אלכוהוליים; חלב

שקד; בירה; משקה קיסוסית (משקה קל); תרכיזים עבור
לימודה; תרכיזים עבור משקאות; מיץ עגבניות (משקה); סיידר,
שאיננו אלכוהול; מימי ירקות (משקאות); מיצי פירות; תמציות
פרי שאינן אלכוהוליות; תמציות של כשותים להכנת בירה;

עסיסיים להכנת משקאות; כולם כלולים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu "VL Enterprises"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 54130

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

The shape of the bottle appearing in the mark does 
not costitute a part of the mark.

דמות הבקבוק המופיעה בסימן אינה מהווה חלק מן הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210386 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 10231/12/2009



Electric motorized land vehicles; included in class 12. כלי רכב יבשתיים בעלי מנוע עזר חשמלי; הנכללים כולם בסוג
.12

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Avichai Shalom שם: אביחי שלום

Address: 21/9 Hashoftim Ave.  , Kiryat Gat, 82072, Israel כתובת : שד' השופטים 21/9  , קרית גת, 82072, ישראל

Identification No.: 37230778מספר זיהוי: 37230778

Name: David Mizrachi שם: דוד מזרחי

Address: 230/5 Dov Gruner St.  , Jerusalem, Israel כתובת : רח' דב גרונר 230/5  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 40720179מספר זיהוי: 40720179

GreenEbike

גרינאיבייק

Application Date 06/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210395 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 10331/12/2009



Mine carts; underground mining hauling apparatus 
for hauling rock and ore, namely, mining carts; parts 
and components for the aforesaid goods; all included 
in class 12.

רכבי מכרה; התקני גרירת מכרה תת קרקעיים עבור סלע
ומחצב, דהיינו, קרונות כרייה; חלקים ורכיבים עבור הטובין

הנזכרים לעיל; כולם כלולים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

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. 210460 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 10431/12/2009



travel agency. סוכנות נסיעות.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SALMA SUZI שם: סלמה סוזי

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב בן יהודה 166  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 326997780מספר זיהוי: 326997780

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 65231, Israel

שם: שרית לומברוזו-לוי, עו"ד

כתובת : רח' שינקין 22  , תל אביב, 65231, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210532 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 10531/12/2009



travel agency. סוכנות נסיעות.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Impact Voyages

Address: Paris, France

Identification No.: 68251

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 65231, Israel

שם: שרית לומברוזו-לוי, עו"ד

כתובת : רח' שינקין 22  , תל אביב, 65231, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 08/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210533 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 10631/12/2009



י"ד טבת תש"ע - 10731/12/2009



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

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

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

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

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

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

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

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kipp Foundation

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

Identification No.: 68252

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

KIPP

Application Date 14/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210538 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 10831/12/2009



Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; all included in class 3.

תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים
אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים;

כולם נכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DKR MEDICAL EQUIPMENT LTD. שם: ד.ק.ר ציוד רפואי בע"מ

Address: Tel Aviv, P.O.B 44032, 61440, Israel כתובת : תל אביב, ת.ד.44032, 61440, ישראל

Identification No.: 512573833מספר זיהוי: 512573833

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Almog, Lipper, Nagar, Law Office

Address: 100 Hachashmonaim St., Tel Aviv, 67133, 
Hachashmonaim Tower, Israel

שם: אלמוג, ליפר, נגר, משרד עו"ד

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, 67133, מגדל
החשמונאים, ישראל

Qrganic

קיורגניק

Application Date 13/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210654 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 10931/12/2009



Orthopaedic implants composed of artificial material; 
orthopaedic plates; all included in class 10.

שתלים אורתופדיים המורכבים מחומרים מלאכותיים; לוחות
אורתופדיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DePuy, Inc.

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

Identification No.: 48625

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

HCP

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210688 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 11031/12/2009



Perfumes included in class 3. בשמים הנכללים 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

JUST PLAY

Application Date 23/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210731 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 11131/12/2009



Toothbrushes; electrical toothbrushes; materials 
prepared for brush making; ultrasonic cleansing 
devices for dental prostheses; non-electrical 
instruments and material included in class 21, all for 
cleaning purposes; parts and fitting included in class 
21 for the aforesaid goods; brushes; holders and 
dispensers; all included in class 21.

מברשות שיניים; מברשות שיניים חשמליות; חומרים המוכנים
לצורך ייצור מברשות; מתקנים לניקוי אולטרה-סוני של שתלים
דנטליים; כלים וחומרים לא-חשמליים הנכללים בסוג 21, כולם

לצורכי ניקוי;  חלקים ומתאמים הנכללים בסוג 21 עבור
הסחורות הנ"ל; מברשות; מאחזים וכלי אחסון; הנכללים כולם

בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Procter & Gamble business Services Canada 
Company

Address: Halifax, Nova Scotia, Canada

Identification No.: 66420

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

EXPERT 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

ORAL-B EXPERT

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210751 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 11231/12/2009



Computer software for searching, indexing, locating, 
using, organizing, and managing electronic data 
located on local and network drives and on the 
Internet; computer software for computer network 
and application development, deployment and 
management; downloadable computer programs for 
use in database management, word processing and 
as a spreadsheet; computer search engine software; 
computer programs for accessing computer 
networks, wireless networks and the Internet; 
downloadable electronic newsletters in the fields of 
computer database management, computer data 
searching, and computer data integration; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב לחיפוש, מפתוח, איתור, שימוש, ארגון, וניהול
נתונים אלקטרוניים הממוקמים בכוננים מקומיים ושל רשת
ובאינטרנט; תוכנת מחשב לפיתוח, התפרסות וניהול רשת

ויישומי מחשב; תוכנות ניתנות להורדה לשימוש בניהול בסיס
נתונים, עיבוד תמלילים וכגיליון אלקטרוני; תוכנת מחשב למנועי

חיפוש; תוכנות מחשב לגישת רשתות, רשתות אלחוטיות
והאינטרנט; עלוני חדשות אלקטרוניים ניתנים להורדה

בתחומים של ניהול בסיס נתוני מחשב, חיפוש נתוני מחשב,
ואינטגרציית נתוני מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TigerLogic Corporation

Address: 25A Technology Drive  , Irvine, California, 
U.S.A.

Identification No.: 68306

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

TIGERLOGIC

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210757 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 11331/12/2009



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: V.Z.W.K. Racing Club Genk 322, in short KRC 
GENK

Address: Stadionplein 4  , Genk, 3600, Belgium

Identification No.: 68308

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

כתובת : רח' החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20651, 61201,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words WE'RE MAGIC 
separately, but in the combination of the mark.

WERE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
MAGIC 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.

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

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, לעניין הפרשנות הנוסח

האנגלי קובע.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210763 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 11431/12/2009



Glass goods made of crystal materials and/or crystal 
replacement materials, as far a listed in class 21; 
beverages glassware ; sculptures; figures; decorative 
glass (not for buildings) and decorative glass used as 
prism; all included in class 21.

סחורות מזכוכית העשויות מחומרי קריסטל ו/או חומרי תחליף
לקריסטל, כפי שרשום בסוג 21; כלי זכוכית למשקאות; פסלים;
סמלים; זכוכית מעוצבת (לא לבניין) וזכוכית מעוצבת המשמשת

כפריסמה; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Scholer & Co GmbH

Address: Gablonzerstrasse 54-61  , Kremsmunster, 
Austria

Identification No.: 68312

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210765 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 11531/12/2009



Office requisites (except furniture) made of crystal 
materials and/or crystal replacement materials, as far 
a listed in class 16; paperweights; window 
decorations;  all  included in class 16.

צרכי משרד (חוץ מריהוט)  עשויים מחומרי קריסטל ו/או חומרי
תחליף, כפי שרשום בסוג 16; משקולות נייר; קישוטי חלונות;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Scholer & Co GmbH

Address: Gablonzerstrasse 54-61  , Kremsmunster, 
Austria

Identification No.: 68312

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210766 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 11631/12/2009



Lamp parts made of crystal materials and/or crystal 
replacement materials, as far as listed in class 11;  
lamp bases, lamp holders, lamp reflectors and 
refractive glass or crystal trimmings, especially for 
chandeliers (cut and polished); all included in class 
11.

חלקי מנורה העשויים מחומרי קריסטל ו/או חומרי תחליף
לקריסטל, כפי שרשום בסוג 11; בסיסי מנורה, מחזיקי מנורה,
מנורות מחזירות אור וזכוכית שוברת אור או תוספות קריסטל,
בעיקר לנברשות (חתוכות ומלוטשות); הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Scholer & Co GmbH

Address: Gablonzerstrasse 54-61  , Kremsmunster, 
Austria

Identification No.: 68312

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210767 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 11731/12/2009



European Community Trade Mark , 
07/03/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Material for repairing teeth and for dental crowns and 
bridges, material for odontologal and dental implant 
systems; porcelain, titanium, metal alloys, ceramic 
materials, precious metal material for dental 
purposes and other material, including biocompatible 
material, for dental restorations and filling teeth; 
dental wax; all included in class 5.

חומרים לתיקון שיניים ועבור כתרים וגשרים, חומרים עבור
מערכות ריפוי שיניים ושתלים דנטליים; פורצלן, טיטניום,

מתכות וסגסוגותיהן, חומרים קרמיים, מתכות יקרות למטרות
דנטליות וחומרים אחרים, הכוללים חומרים תואמי ביו, לשיחזור
דנטלי ומילוי שיניים; שעוה דנטלית; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOBEL BIOCARE SERVICES AG

Address: Balt Zimmreman-Strasse 7  , Kloten, 
Switzerland

Identification No.: 63614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

ACTIVE 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

NobelActive

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210768 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 11831/12/2009



European Community Trade Mark , 
07/03/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 07/03/2008

Priority Date דין קדימה

Surgical, medical, orthopaedic and odontological 
implants; orthopaedic articles, dental crowns and 
bridges; instruments and apparatus for reconstruction 
and rehabilitation within the odontological, medical, 
orthopedic and surgical field; surgical, medical, and 
odontological instruments and apparatus; artificial 
joints, teeth, eyes, limbs and other prosthesis; parts 
and fittings for all aforesaid goods; all included in 
class 10.

שתלים לניתוח, רפואיים, אורטופדיים ואודונטולוגיים; פריטים
אורטופדיים, כתרים וגשרים דנטליים; מכשירים והתקנים

לשחזור וריהיביליטציה בתחום האודונטולוגי, רפואי, אורטופדי
וניתוחי; מכשירים והתקנים לניתוח רפואה ואודונטולוגיה;

מפרקים מלאכותיים, שיניים, עיניים, גפיים ופרותזות אחרות;
חלקים ומתאמים עבור כל הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם

בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOBEL BIOCARE SERVICES AG

Address: Balt Zimmreman-Strasse 7  , Kloten, 
Switzerland

Identification No.: 63614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

ACTIVE 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

NobelActive

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210769 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 11931/12/2009



Repair, rehabilitation, restoration, stimulation, 
refurbishment and cleaning of water, oil and gas 
wells; fracturing and cementation of oil, gas and 
water wells; cleaning of industrial facilities, pipelines 
and silos; solids flow stimulation in silos and other 
industrial facilities; all included in class 37.

תיקונים, שיקום, שיחזור, המרצה, חידוש וניקוי של בארות מים
גז ונפט; ביצוע סידוק וביטון בבארות נפט גז ומים; ניקוי של
מתקנים תעשייתיים, צנרת וסילואים; המרצה של זרימת

מוצקים בסילואים ומתקנים תעשייתיים אחרים; הנכללים כולם
בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ProWell Technologies  Ltd. שם: פרוול טכנולוגיות בע"מ

Address: Rotem Industrial Park Mishor Yamin, D.N 
Arava, 86800, Israel

כתובת : פארק תעשיות רותם מישור ימין, ד.נ.ערבה, 86800,
ישראל

Identification No.: 512492737מספר זיהוי: 512492737

חברה פרטית

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

AIRSHOCK

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210770 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 12031/12/2009



Machines and machine tools for repair, rehabilitation, 
restoration, stimulation, refurbishment and cleaning 
of water, oil and gas wells; machines and machine 
tools for fracturing and cementation of oil, gas and 
water wells; machines and machine tools for cleaning 
of industrial facilities, pipelines and silos; machines 
and machine tools for solids flow stimulation in silos 
and other industrial facilities; all included in class 7.

מכונות וכלי מכונות המשמשים לתיקון, שיקום, שיחזור,
המרצה, חידוש וניקוי של בארות מים, גז ונפט; מכונות וכלי

מכונות לביצוע סידוק וביטון בבארות נפט גז ומים; מכונות וכלי
מכונות המשמשים לניקוי של מתקנים תעשייתיים, צנרת,

וסילואים; מכונות וכלי מכונות המשמשים להמרצה של זרימת
מוצקים בסילואים ומתקנים תעשייתיים אחרים; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ProWell Technologies  Ltd. שם: פרוול טכנולוגיות בע"מ

Address: Rotem Industrial Park Mishor Yamin, D.N 
Arava, 86800, Israel

כתובת : פארק תעשיות רותם מישור ימין, ד.נ.ערבה, 86800,
ישראל

Identification No.: 512492737מספר זיהוי: 512492737

חברה פרטית

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AIRSHOCK

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210771 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 12131/12/2009



Portable plastic container, namely, a container used 
to hold brassieres, bikini tops, removable bra straps, 
demi-pads, pushup pads, shoulder pads, hosiery, 
panties, scarves and delicate clothing items during 
washing and laundering; all included in class 21.

מיכל פלסטי נייד, דהיינו, מיכל המשמש  לאחסון חזיות,
עליוניות ביקיני,רצועות חזיה הניתנות להסרה, כריות דמי,
כריות פושאפ, כריות כתפיים, גרביונים, תחתונים, צעיפים

ופרטי לבוש עדינים בזמן רחיצה וכביסה; הנכללים כולם בסוג
.21

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: K Collection Import & Export Ltd. שם: קיי קולקשן יבוא וייצוא בע"מ

Address: 2 Bustenai Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב בוסתנאי 2  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514103886מספר זיהוי: 514103886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

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

BRA 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. 210789 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 12231/12/2009



Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair and 
body lotions; bath foams; shampoos; hair 
conditioners; creams; gels; milks; moisturizers; 
powders; toiletries; aftershaves; make-up 
preparations; deodorants for personal use; 
preparations for the treatment and care of the face 
and body; dentirfrices; all included in class 3.

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

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

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: CARELINE (PHARMAGIS) LTD. שם: קרליין (פרמאגיס) בע"מ

Address: 29 Lehi Street  , Bnei Brak, Israel כתובת : רחוב לח"י 29  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 520036492מספר זיהוי: 520036492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD.

Address: 29 Lechi St.  , Beni Brak, 51200, Israel

שם: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ

כתובת : רחוב לח"י 29  , בני ברק, 51200, ישראל

SEMATRIX

סמטריקס

Application Date 16/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210802 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 12331/12/2009



Advice relating to investments in real estate, real 
estate related assets, and securities backed by real 
estate or real estate related assets, investment 
management relating to investments in real estate, 
real estate related assets, and securities backed by 
real estate, interests in real estate, or real estate 
related assets, managing mutual funds, real estate 
investment trusts (REITS), and other funds 
comprised of real estate, real estate related assets, 
or securities backed by real estate, interests in real 
estate, or real estate related assets; all included in 
class 36.

ייעוץ הקשור להשקעה בנדל"ן, נכסים הקשורים לנדל"ן,
ובטחונות מגובים בנדל"ן או בנכסים הקשורים לנדל"ן, ניהול
השקעות בנדל"ן, נכסים הקשורים לנדל"ן, ובטחונות מגובים
בנדל"ן, עסקי נדל|ן, או נכסים הקשורים בנדל"ן, ניהול חברות
השקעות, קרנות השקעה בנדל"ן (REITS), וקרנות אחרות

הכוללות נדל"ן, נכסים הקשורים לנדל"ן, או בטחונות מגובות על
ידי או נדל"ן, ריביות בנדל"ן, או נכסים הקשורים לנדל"ן;

הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jones Lang LaSalle IP, Inc.

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

Identification No.: 45505

(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 'words INVESTMENT 
MANAGEMENT, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INVESTMENT MANAGEMENT, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210808 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 12431/12/2009



Switzerland , 21/11/2007 שוויץ , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

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

סבונים, בשמים, תמציות שמנים, קוסמטיקה, קרמים לשיער,
תכשירים לניקוי, טיפוח ויפויי העור, הקרקפת והשיער, מוצרי
עיצוב לשיער, תכשירים לגיוון, הלבנה וצביעה של השיער;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BREAKAGE, CONTROL 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

BREAKAGE CONTROL

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210810 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 12531/12/2009



Management  services given to held companies by 
the holding company which holds entitties active in 
shipping, hi-tech, media and communication, real 
estate and aviation; all included in class 35.

שירותי ניהול הניתנים לחברות מוחזקות על ידי חברת אחזקות
המחזיקה בחברות הפעילות בתחום ההובלה הימית, ההיי- טק,

מדיה ותקשורת, נדל"ן ותעופה; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ofer Holdings Group Ltd. שם: עופר הולדינגס גרופ בע"מ

Address: 9 Andre Saharov St.  , Haifa, 31905, Israel כתובת : רח' אנדרי סחרוב 9  , חיפה, 31905, ישראל

Identification No.: 514048156מספר זיהוי: 514048156

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Wolfsthal, Adv.

Address: 9 Andre Saharov St., Haifa, 31905, Israel

שם: עו"ד אייל וולפסטל

כתובת : רח' אנדרי סחרוב 9, חיפה, 31905, ישראל

Application Date 17/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210855 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 12631/12/2009



Restaurants and coffee shop services specializing in 
the sale of coffee and tea for consumption on or off 
the premises; all included in class 43.

שירותי בית קפה ומסעדה המתמחים במכירה של קפה ותה
לצריכה במקום או מחוצה לו; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Second Cup Coffe Company Inc.

Address: Mississauga, Ontario, Canada

Identification No.: 68346

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CUP and the cup image, 
but in the form appearing in the mark.

CUP רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובדמות הספל, אלא בצורה המופיעה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210884 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 12731/12/2009



Coffe and tea; included in class 30. קפה ותה; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Second Cup Coffe Company Inc.

Address: Mississauga, Ontario, Canada

Identification No.: 68346

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word CUP and the cup image, 
but in the form appearing in the mark.

CUP רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
ובדמות הספל, אלא בצורה המופיעה בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 28/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210885 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 12831/12/2009



Ireland , 19/11/2007 אירלנד , 19/11/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceuticals; included in class 5. תכשירים רוקחיים; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gilead Sciences Limited

Address: Blackrock, Ireland

Identification No.: 58187

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

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

TRILEUS

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210893 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 12931/12/2009



Ireland , 19/11/2007 אירלנד , 19/11/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceuticals; included in class 5. תכשירים רוקחיים; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Gilead Sciences Limited

Address: Blackrock, Ireland

Identification No.: 58187

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

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

ZINIXIS

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210894 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 13031/12/2009



Germany , 05/11/2007 גרמניה , 05/11/2007

Priority Date דין קדימה

Digital printing and scanning devices and digital fax 
machines; all included in class 9.

התקני סריקה והדפסה דיגיטלים ומכונת פקס דיגיטליות;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Oce-Technologies B.V.

Address: St. Urbanusweg 43  , Venlo, 5900, The 
Netherlands

Identification No.: 68350

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

VarioLink

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210917 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 13131/12/2009



Tanning agents for use in the manufacture of leather; 
all included in class 1.

חומרים מניעים לעיבוד עורות לשימוש בייצור עורות; הנכללים
כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210936 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 13231/12/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Anti-rust preparations for preservation; paints, 
varnishes, lacquers; colorants; mordants; raw natural 
resins; metals in foil and powder form for painting, 
decorating, and printing; ink pigments; paint 
pigments; metallic ink pigments; metallic paint 
pigments; preservatives against deterioration of 
wood; wood preservatives; aluminium paints; 
aluminium powder for painting; anti-tarnishing 
preparations for metals; anti-corrosives; metal foil for 
painters, decorators, printers and artists; paints for 
ceramics; aluminum paint pigment; All included in 
class 2.

חומרים משמרים בפני חלודה; צבעים, ורנישים, לכות;
קולורנטים; מקבעי צבע; שרפים טבעיים גלמיים; מתכת בצורת
רדידים ואבקה לצביעה, קישוט והדפסה; פיגמנטים של דיו;

פגמנטים של צבע; פיגמנטים מטליים של דיו; פיגמנטים מטליים
של צבע; חומרים משמרים בפני קלקול עץ; משמרי עץ; צבעי
אלומיניום; אבקת אלומיניום לצבעים; תכשירים נגד כתמים
למתכות; תכשירים אנטי-קורוזיה; רדידי אלומיניום לצבעים,

מעצבים, דפסים ואמנים; צבעים לקרמיקה; אלומיניום כפיגמנט
צבע; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210937 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 13331/12/2009



Detergents; all included in class 3. דטרגנטים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210938 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 13431/12/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Grease compound; coal and other carbonaceous 
fuels for power generation and for metallurgical use; 
industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; candles and 
wicks for lighting; fuel gas; fuel; mineral fuel; 
kerosene; diesel oil; coke; charcoal (fuel); peat (fuel); 
All included in class 4.

תרכובת גריז; פחם ודלקים פחמניים אחרים לחילול כח
ולשימוש במדע החומרים; שמנים וגריז תעשייתיים; חומרי
סיכה; תרכובות סופגות אבק, מרטיבות ומחברות; דלקים
(לרבות כהל אתילי למנועים) ומפיצי אור; נרות ופתיליות

לתאורה; בנזין; דלק; דלק מינרלי; קרוסין (נפט מזוקק); סולר;
קוק; פחם (דלק); כבול (דלק); הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210939 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 13531/12/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Pesticides; larvicides; insecticides; fungicides; 
herbicides; preparations for destroying vermin; 
products containing boron compounds for use in the 
agricultural, horticultural and forestry industries; all 
included in class 5.

קוטלי מזיקים; קוטלי זחלים; קוטלי חרקים; קוטלי פטריות;
קוטלי עשבים; תכשירים להשמדת רמשים; תכשירים המכילים
תרכובות בורון לשימוש בתעשיות החקלאות, הגננות והיערנות;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210941 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 13631/12/2009



Metal key rings; all included in class 6. מחזיקי מפתחות ממתכת; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210942 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 13731/12/2009



aerators, namely aerators for use in the mining 
industry for aerating slurries of mineral particles; 
apparatus for drilling; controlled machine drills; drill 
cooling apparatus; drilling apparatus for mineral 
exploration; drills for the mining industry controlled 
remotely; All included in class 7.

מערבבי אויר, דהיינו, מערבבי אויר לשימוש בתעשיית הכרייה
לאוורור תערובות של חלקיקי מינרלים; התקנים לקידוח; מכונות
קידוח מבוקרות; התקנים לקירור מקדחים; התקני קידוח לגילוי
מינרלים; מקדחים נשלטים מרחוק לתעשיית הכרייה; הנכללים

כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210943 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 13831/12/2009



Gravity gradiometers; general purpose software 
platform and toolkit used by autonomous mining and 
transport equipment; monitoring and control 
equipment, interfaces for computers, operating and 
control panels; simulator for training personnel in the 
operation of, or remote operation of, land vehicles, 
motor vehicles and trains; computer software; 
computer software for use in controlling drilling 
machines; computer software for processing 
geophysical data and controlling gravity 
gradiometers; computer hardware and accessories; 
audio/visual equipment, products, and apparatus; 
manuals sold with software programs as a kit; all 
included in class 9.

גרדיומטרי כח משיכה, פלטפורמת תוכנה למטרות כלליות
ןערכת כלים לשימוש עצמאי על ידי ציוד כרייה והובלה; ציוד
בקרה וניטור, תשתיות למחשבים, פנלים להפעלה ושליטה;
סימוטור לאימון פרסונל בהפעלה או הפעלה מרחוק של כלי
רכב יבשתיים ורכבות; תוכנת מחשב; תוכנת מחשב לשימוש

בשליטה במכונות קידוח; תוכנת מחשב לעיבוד נתונים
גיאופיסיקליים ולשליטה בגרדיומטרי כבידה; חומרת מחשבים
ואבזרים; ציוד, מוצרים והתקנים קול/חוזי; מדריכים הנמכרים

ביחד עם תוכנות כערכות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210944 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 13931/12/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Mica, raw or partly processed; rubber, raw or semi-
worked; rings of rubber; synthetic rubber; rubber and 
plastic stuffing, packing materials and padding 
materials; semi-processed plastic substances; plastic 
substances; gutta-percha, gum, asbestos, and goods 
made from these materials and not included in other 
classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal; mica and goods made 
from these materials; plastics; packing materials; 
fibres (glass), for insulation; fibreglass fabrics for 
insulation; packing (cushioning, stuffing) materials of 
rubber or plastics; stuffing of rubber or plastic; 
padding materials of rubber or plastics; All included in 
class 17.

מיקה, גלמי או מעובד חלקית; גומי, גלמי או מעובד חלקית;
טבעות מגומי; גומי סינטטי; מילוי מפלסטיק ומגומי, חומרי

אריזה וחומרי ריפוד; חומרי פלסטיק מעובדים למחצה; חומרי
פלסטיק; גוטה פרקה, גומי טבעי, אסבסט, וטובין העשויים

מחומרים אלה שאינם נכללים בסוגים אחרים; פלסטיק בצורה
מוטבעת לשימוש בייצור; חומרי אטימה ובידוד; צינורות

גמישים, שאינם ממתכת, מיקה וטובין העשויים מחומרים אלה;
פלסטיק; חומרי אריזה; סיבים (זכוכית), לבידוד; מארגי

פיברגלס לבידוד; חומרי אריזה (ריכוך, מילוי) מגומי ומפלסטיק;
מילוי מגומי או מפלסטיק; חומרי ריפוד מגומי או פלסטיק;

הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210950 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 14031/12/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Asphalt, pitch and bitumen for use in industrial 
processes; plasterboard; plaster; alabaster; clay; 
fireclay; tangential fan rotors; gypsum; gypsum 
products; building materials (non-metallic); non-
metallic rigid pipes for building; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal; 
magnesia cement; wood and wood composite 
products; fire resisting wood and chemically treated 
wood for construction purposes; transportable 
buildings and manufactured housing; All included in 
class 19.

אספלט, זפת וביטומן לשימוש בתהליכים תעשייתיים; לוחות
טיח; טיח; אלבסטר; חימר; טיט עמיד בחום; משיקי מאווררי
רוטור; גבס; מוצרי גבס; חומרי בניין (לא מתכתיים); צינורות
קשיחים בלתי מתכתיים לבניה; מבנים ניידים שאינם ממתכת;
מונומנטים שאינם ממתכת; מלט מגנזיה; מוצרי עץ ותרכובות
עץ; עץ חסין אש ועץ מטופל כימית למטרות בנייה; מבנים

ניידים ודיור מיוצר; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210952 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 14131/12/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Construction and engineering services; mining 
extraction; repair and installation services, quarrying 
services; building construction; repair; installation 
services; pipeline construction and maintenance; 
machinery installation, maintenance and repair; 
heating equipment installation and repair; underwater 
construction and repair; mining of diamonds; mining 
and quarrying services; planning services for mining 
and quarrying operations; all included in class 37.

שירותי בנייה והנדסה; מיצוי כרייה; שירותי תיקון והתקנה,
שירותי חציבה; בניית מבנים; תיקון; שירותי התקנה; בנייה
ותחזוקה של קווי צנרת; התקנה, תחזוקה ותיקון מכונות;

התקנה ותיקון של ציוד חימום; בנייה ותיקון תת מימיים; כריית
יהלומים; שירותי כרייה וחציבה; שירותי תכנון למבצעי כרייה

וחציבה; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210958 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 14231/12/2009



Communications services with respect to the remote 
controlling of transport of materials by ship, rail and 
air; communications by electronic platforms, namely 
computer terminals, fiber-optics, networks; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת בקשר עם שליטה מרחוק בתעבורת חומרים
באמצעות אניות, מסילות ואויר; תקשורת באמצעות

פלטפורמות חשמליות, דהיינו, מסופי מחשבים, סיבים אופטיים,
רשתות; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210959 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 14331/12/2009



European Community Trade Mark , 
31/10/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

Transport, including marine, railway and air; transport 
of materials by ship, rail and air; transport; transport 
by pipeline; distributing diamonds, precious gems 
and gemstones, semi-precious gems and 
gemstones; transport of materials by ship, rail and 
air; packaging and storage of chemicals and metals; 
dross collection and recovery; electrical power 
transmission; transport of materials by trucks and 
land vehicles controlled remotely; All included in 
class 39.

הובלה, לרבות ימית, באמצעות מסילות ברזל ובאוויר; הובלה
של חומרים באמצעות אניות, מסילות ובאויר; הובלה; העברת
באמצעות קווי צנרת; הפצת יהלומים, אבנים ואבני חן יקרות,
אבנים ואבני חן יקרות למחצה; הובלה של חומרים באמצעות
אניות, מסילות ובאויר; אריזה ואחסון של כימיקלים ומתכות;
איסוף והחזרת פסולת; העברת כח חשמלי; העברת חומרים
באמצעות משאיות וכלי תחבורה יבשתיים הנשלטים מרחוק;

הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210960 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 14431/12/2009



Blending of minerals, ores, concentrates and mineral 
substances; treatment of wood, wood products, 
homes and other buildings with wood preservatives 
to resist rot, deterioration and wood destroying 
organisms; all included in class 40.

ערבוב של מינרלים, מחצבים, תרכיזים וחומרים מינרליים;
טיפול בעץ, מוצרי עץ, בתים ומבנים אחרים באמצעות משמרי
עץ להגנה מפני רקבון, שינויי צבע ואורגניזמים משמידי עץ;

הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210961 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 14531/12/2009



iIndustrial design of aerators and aeration systems, 
particularly aerators and aeration systems for 
aerating slurries of mineral particles; conducting 
geophysical surveys using gravity gradiometers to 
detect ores and other geophysical structures in the 
ground; remote operation in the field of mining and 
maintenance of mining equipment; research in the 
field of autonomous mining and transport equipment; 
design and development of computer hardware and 
software for other; scientific and technological 
consulting and research services relating to 
computers, autonomous mining and 
telecommunication equipment and design services 
relating thereto; environmental management, 
protection, conservation and care; all included in 
class 42.

עיצוב תעשייתי של מערבבי אויר ומערכות ערבוב אויר, בייחוד
מערבבי אויר ומערכות ערבוב אויר לתערובות של חלקיקים
מינרליים; עריכת סקרים גאופיזיים תוך שימוש בגרדיומטרי
כבידה לאיתור מחצבים ומבנים גאופיזיים אחרים באדמה;
הפעלה מרחוק בתחום הכרייה ותחזוקת ציוד כריה; מחקר

בתחום הכרייה האוטונומית וציוד תובלה; עיצוב ופיתוח מחשב,
חומרה ותוכנה לאחרים; שירותי ייעוץ ומחקר מדעי וטכנולוגי
הקשורים במחשבים, כריה אוטונומית, וציוד טלקומוניקציה
ושירותי מחקר הקשורים בהם; ניהול הגנה, שימור ופיקוח

סביבתי; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rio Tinto London Limited

Address: 2 Eastbourne Terrace  , London, 26, United 
Kingdom

Identification No.: 68363

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: 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

RIO TINTO

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210963 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 14631/12/2009



Switzerland , 02/11/2007 שוויץ , 02/11/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 1307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 210997 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 14731/12/2009



Switzerland , 31/10/2007 שוויץ , 31/10/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 1307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211003 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 14831/12/2009



Switzerland , 30/10/2007 שוויץ , 30/10/2007

Priority Date דין קדימה

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

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

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED

Address: Zug, Switzerland

Identification No.: 1307

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211005 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 14931/12/2009



Pharmaceutical preparations and medicines for the 
prevention and treatment of respiratory and 
pulmonary disorders and diseases including asthma, 
bronchitis and COPD, for the prevention and 
treatment of allergies and colds; dermatological 
preparations; pre-filled inhalers for the prevention 
and treatment of asthma; all goods included in class 
5.

תכשירי רוקחות ותרופות למניעה וטיפול בהפרעות ומחלות
נשימה והריאות כולל אסטמה, ברונכיט ו-COPD, למניעה
וטיפול של אלרגיות והצטננויות; תכשירים דרמטולוגיים;
משאפים שמולאו קודם לכן למניעה וטיפול באסטמה; כל

הסחורות נכללות בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: mibe GmbH Arzneimittel

Address: Brehna, Germany

Identification No.: 66165

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

Fludapp

Application Date 27/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211039 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 15031/12/2009



Machinery and machine tools; all included in class 7. מכונות וכלי מכונות; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TMC Italia S.p.A

Address: Bienate di Magnago, Italy

Identification No.: 68387

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Confino, Ben-Zvi, Luchtenstein, Shenkar, Adv.

Address: 5 Azrieli Center 35rd Floor, Tel Aviv, 67025, 
Israel

שם: קונפינו, בן-צבי, לוכטנשטיין, שנקר, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5 מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב,
67025, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211055 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 15131/12/2009



Equipment and instruments for the conduction, 
switching, transformation, accumulation, regulation 
and electricity control; all included in class 9.

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או
בקרה על חשמל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TMC Italia S.p.A

Address: Bienate di Magnago, Italy

Identification No.: 68387

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Confino, Ben-Zvi, Luchtenstein, Shenkar, Adv.

Address: 5 Azrieli Center 35rd Floor, Tel Aviv, 67025, 
Israel

שם: קונפינו, בן-צבי, לוכטנשטיין, שנקר, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5 מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב,
67025, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211056 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 15231/12/2009



Machinery and machine tools; all included in class 7. מכונות וכלי מכונות; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TMC Italia S.p.A

Address: Bienate di Magnago, Italy

Identification No.: 68387

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Confino, Ben-Zvi, Luchtenstein, Shenkar, Adv.

Address: 5 Azrieli Center 35rd Floor, Tel Aviv, 67025, 
Israel

שם: קונפינו, בן-צבי, לוכטנשטיין, שנקר, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5 מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב,
67025, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TMC TRANSFORMERS

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211057 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 15331/12/2009



Equipment and instruments for the conduction, 
switching, transformation, accumulation, regulation 
and electricity control; all included in class 9.

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או
בקרה על חשמל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TMC Italia S.p.A

Address: Bienate di Magnago, Italy

Identification No.: 68387

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Confino, Ben-Zvi, Luchtenstein, Shenkar, Adv.

Address: 5 Azrieli Center 35rd Floor, Tel Aviv, 67025, 
Israel

שם: קונפינו, בן-צבי, לוכטנשטיין, שנקר, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 5 מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב,
67025, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TMC TRANSFORMERS

Application Date 29/04/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211058 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 15431/12/2009



Optical lenses for spectacles and optical instruments; 
spectacles; containers for optical lenses, spectacles; 
cases, holders, parts and fittings for the 
aforementioned goods; computer software for 
production of optical lenses; included in class 9.

עדשות אופטיות למשקפיים ומכשירים אופטיים; משקפיים;
מיכלים לעדשות אופטיות ומשקפיים ; קופסאות, נשאים, חלקים
ואביזרים לטובין שלעיל; תוכנות מחשב לייצור עדשות אופטיות;

הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir  , Upper Galilee, 12135, Israel כתובת : קיבוץ שמיר  , גליל עליון, ישראל

Identification No.: 513659565מספר זיהוי: 513659565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

RELAX 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

Shamir Relax

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211087 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 15531/12/2009



U.S.A. , 21/11/2007 ארה"ב , 21/11/2007

Priority Date דין קדימה

Chemicals delivery agents consisting of compounds 
impregnated on delivery devices for aiding in blood 
coagulation for human medicinal use; all included in 
class 5.

גורמים למתן חומר כימי מורכבים מתרכובות מוספגות על
התקני נתינה לעזרה בקרישת דם לשימוש תרופתי לבני אדם;

הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Z-MEDICA CORPORATION

Address: Wallingford, CT, U.S.A.

Identification No.: 61802

(Connecticut 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 GAUZE separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

QUIKCLOT COMBAT GAUZE

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211088 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 15631/12/2009



Medical lasers; ophtalmological surgery systems 
comprised of a laser source and optics to deliver 
laser energy to the eye and parts therefore; 
ophthalmic diagnostic equipment and parts therefore; 
instructional manuals, data sheets and product 
folders sold together as a unit for all the 
aforementioned goods; all included in class 10.

לייזרים רפואיים; מערכות לניתוח אופטלמולוגי הכוללות מקור
לייזר ועדשות לאספקת אנרגיית לייזר לעין וחלקים עבורם; ציוד

דיאגנוסטי לעיניים וחלקים עבורם; ספרי הוראות שימוש,
גליונות מידע ותיקי מוצר הנמכרים יחד כיחידה עבור כל

הסחורות הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Advanced Medical Optics, Inc.

Address: 1700 East St. Andrew Place P.O. Box 25162, 
Santa Ana, California, U.S.A.

Identification No.: 53520

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
65784, ישראל

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211108 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 15731/12/2009



All services included in class 36 including finanacial 
affairs; monetary affairs;.

כל השירותים הנכללים בסוג 36 לרבות עסקי מימון; עסקי
כספים; השקעות; יעוץ.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ohad Zukerman שם: אוהד צוקרמן

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

Identification No.: 59065110מספר זיהוי: 59065110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oded Steiff & Co., Advs.

Address: Nif Tower 17 Yitzhak Sade Street, Tel Aviv, 
67775, Israel

שם: עודד שטייף ושות', עו"ד

כתובת : מגדל ניפ רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 67775,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ALTERNATIVE SYNERGY

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211169 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 15831/12/2009



Bone plates; orthopaedic anatomical plates; surgical 
instruments for orthopaedic use; all included in class 
10 .

לוחיות עצם; לוחיות אורטופדיות אנטומיות; מכשירים כירורגיים
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

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

TABS 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

F.A.S.T. TABS

Application Date 04/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211171 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 15931/12/2009



Printed matter; printed publications; books, leaflets 
and forms; instructioal and educational materials; 
user manuals and instruction guides; training guides 
and manuals; all included in class 16.

דברי דפוס; פרסומים מודפסים; ספרים, עלונים וטפסים; חומרי
לימוד, הדרכה והוראה; חוברות הדרכה; מדריכי אימון ותרגול;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kidum Lech Titztayen Ltd שם: קידום - לך תצטיין - הכנה לבחינות בע"מ

Address: 3 Azrieli Center  , Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עסריאלי 3  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511664930מספר זיהוי: 511664930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211205 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 16031/12/2009



Educational and instructional services; test 
preparation; preparations for psychometic exams; 
including on-line access to all of such services; 
publishing of instructional and educational books; all 
incuded in class 41.

שירותי חינוך והוראה; הכנה לבחינות; הכנה לבחינות
פסיכומטריות; לרבות מתן שירותים אלה בדרך מקוונת; הוצאה

לאור של ספרי הוראה ולימוד; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kidum Lech Titztayen Ltd שם: קידום - לך תצטיין - הכנה לבחינות בע"מ

Address: 3 Azrieli Center  , Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עסריאלי 3  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511664930מספר זיהוי: 511664930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211206 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 16131/12/2009



Printed matter; printed publications; books, leaflets 
and forms; instructioal and educational materials; 
user manuals and instruction guides; training guides 
and manuals; all included in class 16.

דברי דפוס; פרסומים מודפסים; ספרים, עלונים וטפסים; חומרי
לימוד, הדרכה והוראה; חוברות הדרכה; מדריכי אימון ותרגול;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kidum Lech Titztayen Ltd שם: קידום - לך תצטיין - הכנה לבחינות בע"מ

Address: 3 Azrieli Center  , Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עסריאלי 3  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511664930מספר זיהוי: 511664930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

קידום- לך תצטיין

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211207 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 16231/12/2009



Educational and instructional services; test 
preparation; preparations for psychometric exams; 
including on-line access to all of such services; 
publishing of instructional and educational books; all 
included in class 41.

שירותי חינוך והוראה; הכנה לבחינות; הכנה לבחינות
פסיכומטריות; לרבות מתן שירותים אלה בדרך מקוונת; הוצאה

לאור של ספרי הוראה ולימוד; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kidum Lech Titztayen Ltd שם: קידום - לך תצטיין - הכנה לבחינות בע"מ

Address: 3 Azrieli Center  , Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עסריאלי 3  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511664930מספר זיהוי: 511664930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

קידום- לך תצטיין

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211208 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 16331/12/2009



Printed matter; printed publications; books, leaflets 
and forms; instructioal and educational materials; 
user manuals and instruction guides; training guides 
and manuals; all included in class 16.

דברי דפוס; פרסומים מודפסים; ספרים, עלונים וטפסים; חומרי
לימוד, הדרכה והוראה; חוברות הדרכה; מדריכי אימון ותרגול;

הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kidum Lech Titztayen Ltd שם: קידום - לך תצטיין - הכנה לבחינות בע"מ

Address: 3 Azrieli Center  , Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עסריאלי 3  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511664930מספר זיהוי: 511664930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

לך תצטיין

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211209 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 16431/12/2009



Educational and instructional services; test 
preparation; preparations for psychometric exams; 
including on-line access to all of such services; 
publishing of instructional and educational books; all 
included in class 41.

שירותי חינוך והוראה; הכנה לבחינות; הכנה לבחינות
פסיכומטריות; לרבות מתן שירותים אלה בדרך מקוונת; הוצאה

לאור של ספרי הוראה ולימוד; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Kidum Lech Titztayen Ltd שם: קידום - לך תצטיין - הכנה לבחינות בע"מ

Address: 3 Azrieli Center  , Tel Aviv, Israel כתובת : מרכז עסריאלי 3  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 511664930מספר זיהוי: 511664930

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Europe Israel Tower 2 Weizman Street, Tel 
Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239,
ישראל

לך תצטיין

Application Date 01/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211210 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 16531/12/2009



Real estate services, namely, real estate 
management; rental; financing; research of history of 
real properties; appraisal; brokerage; leasing 
services; consulting and management regarding 
investments in real estate,  interests in real estate, 
and securities backed by real estate or real estate 
related assets; investment in real estate, and 
securities backed by real estate or real estate related 
assets; financial services, namely, investment 
products composed of securities backed by real 
estate or real estate related assets; all included in 
class 36.

שירותי נדל"ן, בעיקר, ניהול נדל"ן; השכרה; מימון; מחקר
הסטוריית נכסים ממשיים; הערכה; תיווך; שירותי ליסינג; ייעוץ
וניהול בנוגע להשקעות ב נדל"ן, עסקי נדל"ן, ובטחונות מגובות
נדל"ן או נכסים משוייכי נדל"ן; השקה ב נדל"ן, עסקי נדל"ן,
ובטחונות מגובות נדל"ן או נכסים משוייכי נדל"ן; שירוי מימון,
בעיקר, מוצרי השקעה המורכבים מבטחונות מגובות נדל"ן או

נכסים משוייכי נדל"ן; הכל כלול בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jones Lang LaSalle IP, Inc.

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

Identification No.: 45505

(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 surname JONES and the phrase 
REAL VALUE IN A CHANGING WORLD, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בשם המשפחה
REAL VALUE IN A CHANGING ובצירוף JONES

WORLD, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JONES LANG LASALLE REAL VALUE IN A CHANGING WORLD

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211229 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 16631/12/2009



Real estate development services, construction 
consultation, building construction supervision, 
building construction and  repair, building  inspection 
in the course of building construction; all included in 
class 37.

שירותי פיתוח נדל"ן, ייעוץ בנייה, פיקוח על בניית בניין, בניית
בניין ותיקון, השגחה על בנייה בנושא בניית בניין; הכל כלול

בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jones Lang LaSalle IP, Inc.

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

Identification No.: 45505

(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 surname JONES and the phrase 
REAL VALUE IN A CHANGING WORLD, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בשם המשפחה
REAL VALUE IN A CHANGING ובצירוף JONES

WORLD, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JONES LANG LASALLE REAL VALUE IN A CHANGING WORLD

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211230 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 16731/12/2009



Planning and layout for the interior space of retail 
business establishments, interior design services; all 
included in class 42.

תכנון וסידור לחלל פנים של מוסדות עסקים קמעונאיים, שירותי
עיצוב פנים; הכל כלול בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Jones Lang LaSalle IP, Inc.

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

Identification No.: 45505

(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 surname JONES and the phrase 
REAL VALUE IN A CHANGING WORLD, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בשם המשפחה
REAL VALUE IN A CHANGING ובצירוף JONES

WORLD, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JONES LANG LASALLE REAL VALUE IN A CHANGING WORLD

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211231 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 16831/12/2009



Mobile device software enabling provisioning, 
configuration, diagnostic and mobile device software 
managment for use by mobile operators and device 
manufacturers; all included in class 9.

תוכנות למכשירים ניידים המאפשרות אספקה, קונפיגורציה,
אחנה וניהול תוכנות מכירים ניידים לשימוש על ידי מפעילי

ניידים ויצרני מכשירים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Red Bend Ltd. שם: רד בנד בע"מ

Address: 8 HaNagar St. Neveh Ne'eman B - Ind. Zone, 
Hod Hasharon, 45240, Israel

כתובת : הוד השרון, ישראל

Identification No.: 512605064מספר זיהוי: 512605064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים DIRECT ו
-MOBILE 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

vDirect Mobile

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211232 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 16931/12/2009



Financial consultancy and management; investment 
advisory; fund investments, namely, managment of 
private funds and venture capital funds; all inclued in 
class 36.

ייעוץ וניהול פיננסי; ייעוץ בהשקעות; השקעה בקרנות, לאמור,
ניהול קרנות הון פרטיות וניהול קרנות הון סיכון; הנכללים כולם

בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Stage One Advisory Ltd. שם: סטייג וואן אדויסורי בע"מ

Address: 6 hanachoshet Street  , Tel Aviv, 69710, Israel כתובת : רחוב הנחושת 6  , תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 513019570מספר זיהוי: 513019570

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STAGE ONE VENTURES

Application Date 05/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211278 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 17031/12/2009



Clothing, footwear and headgear; all included inclass 
25.

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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ALMA COHEN BANKER LTD. שם: עלמה כהן בנקר בע"מ

Address: 9 Mercaz Baaley amelacha Stree  , Tel Aviv, 
Israel

כתובת : רחוב מרכז בעלי המלאכה 9  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513573337מספר זיהוי: 513573337

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liran - Marom, Adv.

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

שם: לירן - מרום, עו"ד

כתובת : רח' דרויאנוב 5  , תל אביב, 63143, ישראל

BANKER

בנקר

Application Date 06/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211311 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 17131/12/2009



Locks, security locks and lock goods, also including 
lock cases, lock cylinders, striking plates, keys and 
key blanks, bolts, locks bolts, door bolts, mortise 
locks, padlocks, padlock hasps, safety chains, key 
rings, boxes, identify plates, king-pin locks, trailer 
hitch locks, shipment container locks; safes, frames, 
hinges and handles; door closers not electric; 
emergency and panic devices for doors and 
windows; parts and accessories for all the aforesaid 
goods; articles for use by locksmiths in the repair and 
preparation of locks and keys; all the aforesaid goods 
being of metal or predominantly of metal; small items 
of metal hardware; hardware for buildings; all 
included in class 6.

מנעולים, מנעולי בטחון וציוד נעילה גם כולל מחזיקי מנעולים,
צילנדרים למנעולים, סרט משקוף, מפתחות וגלמים למפתחות,
בריחים, בריחי דלת, בריחי מנעול, מנעולים חבויים, מנעולי
תלי, אזני תליה ומגיני מנעולי תלי, שרשראות בטחון, מחזיקי
מפתחות, קופסאות, לוחיות זיהוי, מנעול לנתמך, מנעול לנגרר,
מנעולים לקונטיינרים, כספות, משקופים, צירים וידיות; סוגרים

לדלת לא חשמליים; מתקני חירום ובהילות עבור דלתות
וחלונות; חלקים לכל הסחורות הנ"ל; פריטים לשימוש על ידי

מנעולנים במהלך תיקון והתקנות מנעולים ומפתחות; כל הטובין
לעיל הינם ממתכת או בעיקרם ממתכת; פריטי חומרה קטנים

ממתכת; חומרה לבניה; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BIO-LOCK

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211352 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 17231/12/2009



Electric, electronic and elctromechanical 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 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 exiting 
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 צילנדרים למנעולים אלקטרוניים; משטחים

חשמליים בולטים, מגנטים לדלתות, מפתחות אלקטרוניים,
כרטיסי מפתח הכוללים גם קוראי כרטיסים אלקטרוניים או

מגנטים לבקרת גישה ובוראי כרטיסים חכמים; יחידות לתכנות
מנעולים, צילינדרים לנעילה, מפתחות, כרטיסי מפתח, וקוראי
כרטיסי מפתח; פותחי דלתות, סוגרי דלתות ומפעילי דלתות
אלקטרו מכאניים, ואלקטרו היידראליים, חומרה חשמלית
ואלקטרו מכאנית לדלתות ולחלונות; חישנים 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 בסוג 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BIO-LOCK

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211353 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 17331/12/2009



Metallic doors; sliding metal doors; metal windows; 
metal frame of doors; metal structure of doors; metal 
door panels; metal stops of doors; metal packing of 
doors; metal door handles; metal slide guides doors; 
metal hinges for doors; metal locks for doors; all 
included in class 6.

דלתות ממתכת; דלתות הזזה ממתכת; חלונות ממתכת;
מסגרת דלתות ממתכת; סטרוקטורה דלתות ממתכת; פנלים
לדלתות ממתכת; מעצורים לדלתות ממתכת; מילוי לדלתות
ממתכת; ידיות דלת ממתכת; פרופילי הזזה לדלתות ממתכת;
צירי מתכת לדלתות; מנעולים לדלתות ממתכת; הנכללים כולם

בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PORTARREDO S.R.L.

Address: Via Besana  , Argenta (Ferrara), Italy

Identification No.: 68456

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 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211358 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 17431/12/2009



Non-metallic doors; sliding doors not of metal; non-
metal windows; non-metal frame of doors; non-metal 
structure of doors; non-metal door panels; slide 
guides not of metal for sliding doors; all included in 
class 19.

דלתות לא ממתכת; דלתות הזזה לא ממתכת; חלונות לא
ממתכת; מסגרות לדלתות לא ממתכת;  סטרוקטורה לדלתות
לא ממתכת; פנלים לדלתות לא ממתכת; פרופילי הזזה לא

ממתכת לדלתות הזזה; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PORTARREDO S.R.L.

Address: Via Besana  , Argenta (Ferrara), Italy

Identification No.: 68456

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 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211359 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 17531/12/2009



Non-metal stops of doors; non-metal door handles; 
non-metal hinges for doors; locks not of metal for 
doors; furniture's doors; all included in class 20.

מעצורים לדלתות לא ממתכת; ידיות לדלתות לא ממתכת; צירי
דלתות לא ממתכת; מנעולים לדלתות לא ממתכת; דלתות

לריהוט; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PORTARREDO S.R.L.

Address: Via Besana  , Argenta (Ferrara), Italy

Identification No.: 68456

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 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211360 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 17631/12/2009



Ouzo; included in class 33. אוזו; הנכלל בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: POTOPOIIA PLOMARIOU ISIDOROS 
ARVANITIS SA

Address: Plomariou - Lesvou, Greece

Identification No.: 68459

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 OUZO OF PLOMARI, 
PLOMARI-LESVOS, PRODUCT OF GREECE 
separately, but in the combination of the mark.

OUZO OF רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
PLOMARI, PLOMARI-LESVOS, PRODUCT OF

GREECE בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211369 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 17731/12/2009



Optical apparatus and instruments namely, 
spectacles and sunglasses; frames, cases, hinges, 
temples and lenses for spectacles and sunglasses; 
parts and accessories therof; 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 דהיינו, משקפי ראיה ומשקפי שמש;
מסגרות, נרתיקים, צירים, זרועות ועדשות למשקפי ראיה

ומשקפי שמש; חלקים ואביזרים שלהם; סוככי עיניים, משקפות,
משקפי מגן לסקי, קסדות מגן ומשקפות הגנה; 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

ULTRAPOLAR

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211399 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 17831/12/2009



Netherlands Antilles , 15/11/2007 אנטילים ההולנדיים , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Recording discs; magnetic data carriers; apparatus, 
instruments and materials for transmitting and/or 
receiving and/or recording sound and/or images; 
audio and video recordings; calculating machines, 
data processing equipment; computers, computer 
terminals, computer peripherals; computer hardware; 
computer networks; microprocessors, memory 
boards, monitors, displays, keyboards, cables, 
modems, printers, videophones, disk drives; central 
processing units; circuit boards; integrated circuits; 
magnetic, optical, and electronic data storage 
materials and devices; computer memory devices; 
hard drives; computer software; computer programs; 
hand held computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads; portable 
digital electronic devices and software related 
thereto; handheld digital electronic devices and 
software related thereto; computer and electronic 
games; adapters, adapter cards, connectors and 
drivers; batteries; chargers; headphones; speakers; 
radios; radio receivers, amplifiers, sound recording 
and reproducing apparatus; phonographs, high 
fidelity stereo apparatus, microphones; analog and 
digital audio and video devices; audio, video, and 
digital mixers; digital music and/or video players; 
global positioning systems; cameras; electronic 
communication equipment, apparatus and 
instruments; telecommunications equipment, 
apparatus and instruments; facsimile machines, 
answering machines, telephone-based information 
retrieval software and hardware; telephones; 
computer equipment for use with any of the aforesaid 
goods; instructional material relating tothe foregoing; 
accessories, parts, fittings, and testing apparatus for 
all the aforementioned goods; cases and bags for all 
the aforesaid goods; all included in class 9.

דיסקים להקלטה; נשאי נתונים מגנטיים; מכשירים, כלים
וחומרים להעברה ו/או קבלה ו/או הקלטת צליל ו/או בבואות;
הקלטות אודיו וודיאו; מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים;

מחשבים, מסופי מחשב, ציוד היקפי למחשבים; חומרת מחשב;
רשתות מחשב; מעבדים זעירים, לוחות זכרון, מוניטורים,

מצגות, מקלדות, כבלים, מודמים, מדפסות, טלפוני-וידאו, כונני
דיסקים; יחידות עיבוד מרכזיות; לוחות מעגלים; מעגלים

משולבים; חומרים והתקנים מגנטיים, אופטיים, ואלקטרונים
לאחסון נתונים;  התקני זכרון מחשב; כוננים קשיחים; תוכנות
מחשב; תוכניות מחשב; מחשבים הנישאים ביד, עוזרים אישיים
דיגיטליים, מארגנים אלקטרונים, פנקסים אלקטרוניים; התקנים
דיגיטליים אלקטרוניים נישאים ביד ותוכנות הקשורות אליהם;
משחקי מחשב ואלקטרוניים; מתאמים, כרטיסי הרחבה,
מחברים ודרייברים; בטריות; מטענים; אוזניות; רמקולים;

מכשירי רדיו; מקלטי רדיו, מגבירים, מכשירי הקלטה ושחזור
צלילים; פונוגרפים, מכשירי סטריאו בנאמנות גבוהה,

מיקרופונים; התקני אודיו ווידאו אנלוגיים ודיגיטליים; מיקסרים
של אודיו, וידאו, ודיגיטליים; נגני מוסיקה דיגיטלית ו/או וידאו;
מערכות מיצוב גלובלי; מצלמות; ציוד, מכשירים וכלים של

תקשורת אלקטרונית; ציוד, מכשירים וכלים של תקשורת רחק;
מכונות פקסימיליה, משיבונים, תוכנה וחומרה מבוססי טלפון
לאחזור מידע; טלפונים; ציוד מחשב לשימוש עם כל הסחורות
הנזכרות לעיל; חומר להוראה הקשור לנזכר לעיל; אביזרים,
חלקים, מתאמים, ומכשירי ניסוי לכל הסחורות הנזכרות לעיל;
תיבות ותיקים לכל הסחורות הנזכרות לעיל; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

WI-FI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

WI-FI PLANET

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211410 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 17931/12/2009



Owners

Name: APPLE INC.

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

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 18031/12/2009



Netherlands Antilles , 15/11/2007 אנטילים ההולנדיים , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising and marketing services; promotion 
services; market surveys; analysis of advertising 
response and market research; retail store services 
featuring computers, computer hardware, computer 
systems, computer software, computer peripherals, 
consumer electronics, and accessories; retail store 
services provided via communications networks 
featuring computer, computer hardware, computer 
systems, computer software, computer peripherals, 
consumer electronics, and accessories; product 
demonstrations provided in-store and via 
communications networks; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of service providers, 
in the fields of on-line services, communications, 
information technology, and publishing services; 
computerized data storage and retrieval services; 
online music and video subscription services; internet 
services, namely, creating indexes of information, 
sites and other resources available on global 
computer networks for others; searching, browsing 
and retrieving information, sites, and other resources 
available on global computer networks and other 
communication networks for others; organizing 
content of information provided over a global 
computer network according to user preferences; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid; all included in class 35.

שירותי פירסום ושיווק; שירותי קידום; שירותי סקרים; ניתוח של
תגובות לפרסום ומחקר שוק; שירותי חנות קמעונאית המציגה
מחשבים, חמרת מחשב, מערכות מחשב, תוכנת מחשב, ציוד
היקפי למחשבים, אלקטרוניקה לצרכנים ואביזרים; שירותי
חנות קמעונאית המסופקת דרך רשתות תקשורת המציגה

מחשבים, חמרת מחשב, מערכות מחשב, תוכנת מחשב, ציוד
היקפי למחשבים, אלקטרוניקה לצרכנים ואביזרים; הדגמות

מוצרים המסופקות בחנות ודרך רשתות תקשורת; הבאה יחד,
לטובת אחרים, של מגוון ספקי שירות, בתחומי השירותים

המקוונים, שירותי תקשורות, טכנולוגית מידע, והוצאה לאור;
שירותי אחסון ואחזור נתונים ממוחשבים; שירותי מנויי מוסיקה
ווידאו מקוונים; שירותי אינטרנט, דהיינו, יצירת אינדקסים של

מידע, אתרים ומקורות אחרים זמינים ברשתות מחשב גלובליות
עבור אחרים; חיפוש, דפדוף ואחזור מידע, אתרים, ומקורות
אחרים זמינים ברשתות מחשב גלובליות ורשתות תקשורת
אחרות עבור אחרים; ארגון תוכן של מידע המסופק ברשת
מחשב גלובלית על פי העדפות משתמש; שירותי מידע, יעוץ
ויעץ הקשורים לכל הנזכר לעיל; 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 combination WI-FI separately, 
but in the combination of the mark.

WI-FI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

WI-FI PLANET

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211411 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 18131/12/2009



Owners

Name: APPLE INC.

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

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 18231/12/2009



Netherlands Antilles , 15/11/2007 אנטילים ההולנדיים , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

WI-FI PLANET

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211412 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 18331/12/2009



Telecommunications; communication and 
telecommunication services; communications by 
computer; communication between computers; 
telecommunication access services; provision of 
connectivity services and access to electronic 
communications networks; providing access to web 
sites on the Internet; provision of telecommunications 
connections to the Internet or computer databases; 
providing user access to the Internet (service 
providers); provision of telecommunications access 
and links to computer databases and the Internet; 
providing access to databases and directories via 
communications networks; providing wireless 
telecommunications via electronic communications 
networks; wireless digital messaging; paging 
services; electronic mail services; delivery of 
messages by electronic transmission; telex, telegram 
and telephone services; facsimile services; 
transmission of data and of information by electronic 
means, computer, data processing apparatus, cable, 
radio, teleprinter, teleletter, electronic mail, 
telecopier, television, microwave, laser beam, 
communications satellite or electronic communication 
means; rental and hire and leasing of communication 
apparatus and electronic mail-boxes; broadcasting; 
web casting services; electronic sending of data and 
documentation via the Internet or other databases; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
supply of data and news by electronic transmission; 
obtaining of access to electronic news services 
relating to the downloading of information and data 
from the Internet; electronic news services; delivery 
of digital music and videos by telecommunications; 
electronic transmission of audio and video files via 
computer and other communications networks; 
streaming of audio and video content via a global 
computer network; communication services, namely, 
matching users for the transfer of information, music, 
video and audio recordings via communication 
networks; electronic bulletin board services; providing 
users with access time to electronic communications 
networks with means of identifying, locating, 
grouping, distributing, and managing data and links 
to third-party computer servers, computer processors 
and computer users; electronic communications 
consultancy; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid; all included in 
class 38.

תקשורות רחק; שירותי תקשורת ותקשורות רחק; תקשורות על
ידי מחשב; תקשורת בין מחשבים; שירותי גישת תקשורת רחק;
אספקת שירותי חיבור וגישה לרשתות תקשורות אלקטרוניות;

אספקת גישה לאתרי רשת באינטרנט; אספקת חיבורי
תקשורות רחק לבסיסי נתונים של אינטרנט או מחשב; אספקת
גישת משתמש לאינטרנט (שירותי ספקים); אספקת גישת

תקשורות רחק ולינקים לבסיסי נתונים של מחשב והאינטרנט;
אספקת גישה לבסיסי נתונים וספריות דרך רשתות תקשורות;
אספקת תקשורת אלחוטית דרך רשתות תקשורות אלקטרוניות,
העברת מסרים דיגיטליים אלחוטיים; שירותי זימונית; שירותי

דואר אלקטרוני; משלוח של מסרים על ידי תמסורת
אלקטרונית; שירותי טלקס, מברק וטלפון; שירותי פקסימיליה;
העברה של נתונים ומידע באמצעים אלקטרונים, באמצעים של
מחשב, מכשיר לעיבוד נתונים, כבל, רדיו, טלפרינטר, טללטר,

דואר אלקטרוני, טלקופיאר, טלויזיה, מיקרוגל, קרן ליזר,
תקשורות לווין או תקשורת אלקטרונית; השכרה ושכירה

וחכירה של מכשירי תקשורת ותיבות דואר אלקטרוניות; שידור;
שירותי שידורי רשת; שליחה אלקטרונית של נתונים ותיעוד
דרך האינטרנט או בסיסי נתונים אחרים; תקשורת רחק של

מידע (כולל דפי רשת), תוכניות מחשב ונתונים אחרים; אספקה
של נתונים וחדשות באמצעות תמסורת אלקטרונית; השגת
גישה לשירותי חדשות אלקטרוניות הקשורים להורדת מידע
ונתונים מהאינטרנט; שירותי חדשות אלקטרוניות; שליחת

מוסיקה וודיאו דיגיטליים באמצעות תקשורות רחק; תמסורת
אלקטרונית של קבצי אודיו ווידאו דרך מחשב ורשתות

תקשורות אחרות; הזרמה של תוכן אודיו ווידאו דרך רשת
מחשב גלובלית; שירותי תקשורת, דהיינו, התאמת משתמשים
להעברת הקלטות מידע, מוסיקה, וידאו ואודיו דרך רשתות

תקשורת; שירותי לוח הודעות אלקטרוני; אספקה למשתמשים
של זמן גישה לרשתות תקשורות אלקטרוניות עם אמצעים של
זיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, וניהול נתונים ולינקים לשרתי
מחשב, מעבדי מחשב ומשתמשי מחשב של צד שלישי; יעץ
תקשורות אלקטרוניות; שירותי מידע, יעוץ ויעץ הקשורים לכל

הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.

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

WI-FI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד טבת תש"ע - 18431/12/2009



Owners

Name: APPLE INC.

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

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 18531/12/2009



Netherlands Antilles , 15/11/2007 אנטילים ההולנדיים , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Publication services; electronic publication services; 
online publication services; editing services; imaging 
services; arranging, organizing and conducting 
exhibitions, workshops, seminars, training, 
conferences and video conferences; gaming and 
gambling services; organization and presentation of 
contests, competitions, games, quizzes and lotteries; 
electronic contests, competitions, games, quizzes 
and lotteries provided by means of the Internet or on-
line from a computer database or network; online 
music subscription services, providing downloadable 
pre-recorded music and video for a fee or pre-paid 
subscription via the Internet or pre-bundled with 
computing devices; providing digital music and 
videos (not downloadable) via the Internet; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid; all included in class 41.

שירותי הוצאה לאור; שירותי הוצאה לאור אלקטרוניים; שירותי
הוצאה לאור מקוונים; שירותי עריכה; שירותי דימות; הסדרה,
אירגון וניהול תערוכות, סדנאות, סמינרים, הדרכות, ועידות
ושיחות ועידה בווידאו; שירותי משחקי מזל והימורים; אירגון

והגשה של תחרויות, התמודדויות, משחקים, חידונים והגרלות;
תחרויות, התמודדויות, משחקים, חידונים, והגרלות המסופקים
באמצעות האינטרנט או מקוונים מבסיסי נתונים של מחשב או
רשת; שירותי מנויים למוסיקה מקוונת, אספקת מוסיקה ווידאו
מוקלטים מראש הניתנים להורדה בתשלום או למנוי המשולם
מראש דרך האינטרנט או מקושרים מראש בהתקני מיחשוב;
אספקת מוסיקה ווידאו דיגיטליים (שאינם ניתנים להורדה) דרך
האינטרנט; שירותי מידע, יעוץ ויעץ הקשורים לכל הנזכר לעיל;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: APPLE INC.

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

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

WI-FI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

WI-FI PLANET

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211413 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 18631/12/2009



Netherlands Antilles , 15/11/2007 אנטילים ההולנדיים , 15/11/2007

Priority Date דין קדימה

Design and development of computer hardware and 
software; computer consulting and support services; 
computer hardware and software consulting services; 
rental of computer hardware and software apparatus 
and equipment; computer programming; support and 
consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; website 
development and maintenance services; information 
relating to computer hardware or software provided 
on-line from a global computer network or the 
Internet; website hosting services; providing 
databases and directories via communications 
networks; application service provider (ASP) 
services; providing temporary use of on-line non-
downloadable software; providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; 
creating indexes of information, sites and other 
resources available on global computer networks for 
others; searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available on 
global computer networks for others; organizing 
content of information provided over a global 
computer network according to user preference; 
operating search engines; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid; all 
included in class 42.

תכנון ופיתוח של חומרות ותוכנות מחשב; שירותי יעוץ ותמיכה
למחשב; שירותי יעוץ לחומרות ותוכנות מחשב; השכרה של
מכשירים וציוד חומרות ותוכנות מחשב; תיכנות מחשבים;
שירותי תמיכה ויעוץ עבור פיתוח מערכות מחשבים, בסיסי
נתונים ויישומים; שירותי פיתוח ותחזוקת אתרי רשת; מידע

הקשור לחומרות ותוכנות מחשב המסופקים באופן מקוון מרשת
מחשב גלובלית או האינטרנט; שירותי אחסון אתרי רשת;

אספקת בסיסי נתונים וספריות דרך רשתות תקשורות; שירותי
ספק שירותי ישום (ASP); אספקת שימוש זמני בתוכנות

מקוונות שאינן ניתנות להורדה; אספקת מנועי חיפוש להשגת
נתונים ברשת מחשבים גלובלית; יצירת אינדקסים של מידע,
אתרים, ומקורות אחרים הזמינים ברשתות מחשב גלובליות
עבור אחרים; חיפוש, דפדוף ואחזור מידע, אתרים, ומקורות
אחרים הזמינים ברשתות מחשב גלובליות עבור אחרים; ארגון
תוכן מידע המסופק דרך רשת מחשב גלובלית בהתאם לקביעת
העדפת משתמש;  הפעלת מנועי חיפוש; שירותי מידע, מייעץ
ויעץ הקשורים לכל הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

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

WI-FI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

WI-FI PLANET

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211414 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 18731/12/2009



Owners

Name: APPLE INC.

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

Identification No.: 9544

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 18831/12/2009



Providing an Internet website portal in the field of 
organizing social events and activities for singles; all 
included in class 41.

הספקת שרותי פורטל אינטרנט בתחום של ארגון ארועים
חברתיים ופעילויות עבור פנויים ופנויות; הכל נכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SARIEL YEHUDA LERER שם: שריאל יהודה לרר

Address: 77 Haroee St., Ramat Gan, 52407, Israel כתובת : רחוב הרואה 77/7  , רמת גן, 52401, ישראל

Identification No.: 38785143מספר זיהוי: 38785143

Application Date 13/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211425 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 18931/12/2009



Oral pharmaceutical preparation for the treatment of 
multiple sclerosis; included in class 5.

תכשיר רוקחות הנלקח דרך הפה לטיפול בטרשת נפוצה;
הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

מרליף

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211434 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 19031/12/2009



Essential oils, cosmetics; all included in class 3, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pharmaswiss Israel Ltd. שם: פרמהסוויס ישראל בע"מ

Address: 35 Medinat Hayehudim Street, Herzeliya, P.O.B 
12728, 46766, Israel

כתובת : רחוב מדינת היהודים 35 ת"ד 12728, הרצליה, 46766,
ישראל

Identification No.: 68543מספר זיהוי: 68543

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 PHARMA and SWISS 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211435 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 19131/12/2009



Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
materials for dressings; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי;
חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות;
חומרי חבישה; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי

פטריות וקוטלי עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pharmaswiss Israel Ltd. שם: פרמהסוויס ישראל בע"מ

Address: 35 Medinat Hayehudim Street, Herzeliya, P.O.B 
12728, 46766, Israel

כתובת : רחוב מדינת היהודים 35 ת"ד 12728, הרצליה, 46766,
ישראל

Identification No.: 68543מספר זיהוי: 68543

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 PHARMA and SWISS 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211436 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 19231/12/2009



Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; all included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים
ולריפוי וטרינרי; איברים, עיניים ושיניים, כולם מלאכותיים;

פריטים אורתופדיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pharmaswiss Israel Ltd. שם: פרמהסוויס ישראל בע"מ

Address: 35 Medinat Hayehudim Street, Herzeliya, P.O.B 
12728, 46766, Israel

כתובת : רחוב מדינת היהודים 35 ת"ד 12728, הרצליה, 46766,
ישראל

Identification No.: 68543מספר זיהוי: 68543

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 PHARMA and SWISS 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211437 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 19331/12/2009



Transport, packaging and storage of goods, namely, 
phrmaceuticals and medical equipment; all included 
in class 39.

שירותי הובלה, אריזה ואחסנה של טובין, דהיינו, תרופות וציוד
רפואי; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pharmaswiss Israel Ltd. שם: פרמהסוויס ישראל בע"מ

Address: 35 Medinat Hayehudim Street, Herzeliya, P.O.B 
12728, 46766, Israel

כתובת : רחוב מדינת היהודים 35 ת"ד 12728, הרצליה, 46766,
ישראל

Identification No.: 68543מספר זיהוי: 68543

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 PHARMA and SWISS 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211439 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 19431/12/2009



Arranging for appraisal and gemological services, 
namely grading and certification of diamonds and 
precious gems; maintaining online website featuring 
data and information in the field of diamonds, 
precious gems and jewelry; all included in class 42.

ארגון הערכת שווי ושירותים גמולוגיים, דהיינו דירוג ואישור
יהלומים ואבני חן; תחזוקת אתר מקוון המכיל מידע ונתונים

בתחום היהלומים, אבני חן ותכשיטים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Idex Online SA.

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 58448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: 10 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 20333, 61202, 
Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב קרליבך 10, תל אביב, ת.ד.20333, 61202,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211440 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 19531/12/2009



Providing online marketplaces for sellers and buyers 
of goods and services; providing evaluative feedback 
and ratings of sellers' goods and services, the value 
and prices of sellers' goods, buyers' and sellers' 
performance, delivery, and overall experience in 
connection therewith; providing a searchable online 
advertising guide featuring the goods and services of 
online vendors; providing a searchable online 
evaluation database for buyers and sellers; 
advertising and advertisement services; customer 
loyalty services and customer club services for 
commercial, promotional and advertising purposes; 
promoting the goods and services of others; online 
retail services; online services, namely searching 
examining and comparing variety of goods and 
services via internet website; the bringing together, 
for the benefit of others, a variety of goods and 
services enabling customers to view and purchase 
these goods and services from an internet website; 
operating online marketplaces for the treading of 
diamonds, precious gems, and jewelry; facilitation of 
diamond transactions, precious gems transaction and 
jewelry transactions, including the facilitation of the 
negotiation process and the execution of the 
transaction; all included in class 35.

אספקת סביבות מסחר מקוונות למוכרים וקונים של טובין
ושירותים; מתן משוב להערכה ודירוג של טובין ושירותים של
מוכרים, ערך ומחיר הטובין של המוכרים, ביצועי המוכרים

והקונים, אספקת הסחורה וסך כל ההתנסויות הקשורות בכך;
אספקת מדריך פרסום מקוון הניתן לחיפוש, בו מופיעים הטובין
והשירותים של ספקים מקוונים; אספקת מאגר מידע השוואתי

מקוון, הניתן לחיפוש, למוכרים ולרוכשים; שרותי פרסום
ופרסומות; שירותים לשימור לקוחות ושירותי מועדון צרכנים
למטרות מסחר, פרסום וקידום מכירות; קידום של טובין

ושירותים של אחרים; שירותי קמעונאות מקוונים; שירותים
מקוונים, שהם חיפוש בחינה והשוואה של מגוון מוצרים
ושירותים באמצעות אתר אינטרנט; ריכוז מגוון של טובין
ושירותים עבור אחרים, באופן שמאפשר ללקוחות לראות
ולרכוש טובין ושירותים אלו מאתר האינטרנט; הפעלת זירת

מסחר מקוונת למסחר ביהלומים, אבנים יקרות, תכשיטים; סיוע
בביצוען של עסקאות ביהלומים ובתכשיטים, כולל סיוע במשא
ומתן ובהוצאה לפועל של העסקה; 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 all the words appearing in the mark, 
except the word IDEX, but in the combination of the 
mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211441 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 19631/12/2009



Owners

Name: Idex Online SA.

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 58448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: 10 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 20333, 61202, 
Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב קרליבך 10, תל אביב, ת.ד.20333, 61202,
ישראל

י"ד טבת תש"ע - 19731/12/2009



Providing online brokerage and clearing house 
services in the field of diamonds, precious gems and 
jewelry; providing financial information in the field of 
diamonds, precious gems and jewelry; providing a 
database of appraisal information in the field of 
diamonds, precious gems and jewelry; providing 
pricing information in the field of diamonds, precious 
gems and jewelry, including asking prices, price 
statistics and trends and price indexes; clearing and 
reconciling financial transactions via a global 
computer network; providing a wide variety of 
financial services, processing and transmission of 
bills and payments thereof, and insurance for 
financial transactions; online financial services; online 
secured payment services; means of payment for 
secured financial transactions over the internet;  all 
included in Class 36.

Clearing) אספקת שירותי תיווך מקוונים ושירות סליקה
house) בתחום היהלומים, אבני חן ותכשיטים; אספקת מידע
פיננסי בתחום היהלומים, אבני החן ותכשיטים; אספקת בסיס
נתונים של הערכות בתחום היהלומים, אבני החן ותכשיטים;
אספקת מידע אודות מחירים בתחום היהלומים אבני החן

והתכשיטים, כולל מחירי ביקוש, סטטיסטיקות מחירים ומגמות
ואינדקס מחירים; סליקה ואשרור פעולות פיננסיות באמצעות
רשתות מחשבים גלובליות; אספקת מגוון רחב של שירותים
פיננסים,  עיבוד והעברה של חיובים ותשלומים לנ"ל, וביטוח
עבור פעולות פיננסיות; שירותים פיננסיים מקוונים; שירותי

תשלומים מאובטחים מקוונים; שירותי תשלום לביצוע עסקאות
כספיות מאובטחות ברשת האינטרנט; 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 all the words appearing in the mark, 
except the word IDEX, but in the combination of the 
mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211442 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 19831/12/2009



Owners

Name: Idex Online SA.

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 58448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: 10 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 20333, 61202, 
Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב קרליבך 10, תל אביב, ת.ד.20333, 61202,
ישראל

י"ד טבת תש"ע - 19931/12/2009



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

ENSTRUX

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211476 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 20031/12/2009



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

VOGREZ

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211477 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 20131/12/2009



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

PLEXTAM

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211478 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 20231/12/2009



Knives, cutlery and other iron tools for the kitchen, 
included in Class 8.

סכינים, סכו"ם וכלי מתכת אחרים למטבח, הנכללים בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ROSOLING LTD. שם: רוסולינג בע"מ

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

Identification No.: 12337מספר זיהוי: 12337

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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.

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

אם 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. 211483 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 20331/12/2009



Household and kitchen utensils and containers, 
included in Class 21.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח, הנכללים בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ROSOLING LTD. שם: רוסולינג בע"מ

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

Identification No.: 12337מספר זיהוי: 12337

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

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.

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

אם 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. 211486 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 20431/12/2009



European Community Trade Mark , 
16/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 16/11/2007

Priority Date דין קדימה

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

בירות; מים מינראליים ומוגזים ומשקאות אחרים לא אלכוהולים;
משקאות פירותיים ומיצי פירות; סירופים ורכיבים אחרים להכנת

משקאות; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ABDIJ AFFLIGEM

Address: Abdjistraat 6  , Affligem, 1790, Belgium

Identification No.: 68493

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ABJIJ, ABBAYE, 
BENEDICIJN and the combination ANNO 1074, but 
in the combination of the mark.

,ABJIJ רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ABBAYE, BENEDICIJN ובצירוף ANNO 1074, 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 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211489 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 20531/12/2009



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
acne; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול באקנה; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

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

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

Identification No.: 520022906מספר זיהוי: 520022906

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

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

שם: פרל כהן צדק לצר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

CURATANE

קיורטן

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211493 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 20631/12/2009



Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, 
hair oils, hair gels, hair wax, hair styling cremes, hair 
color preparations; essential oils; cosmetics; all 
included in class 3.

תכשירי טיפוח שיער, שמפואים, מרככי שיער, מוסים, תרסיסי
שיער, תרסיסי ייבוש שיער, תרחיצי שיער, שמני שיער, ג'לים
לשיער, שעוות שיער, קרמים לעיצוב שיער, תכשירי צביעה
לשיער; שמנים אתריים; תמרוקים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao 
Corporation)

Address: Chuo-ku, Tokyo, Japan

Identification No.: 9326

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
STRAIGHT ,FIXATION בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

STRAIGHT FIXATION

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211529 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 20731/12/2009



United Kingdom , 27/03/2008 ממלכה מאוחדת , 27/03/2008

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages; spirits; spirit based drinks; 
liqueurs; distilled beverages; gin; gin based drinks; 
beverages made from or containing gin; aperitifs; 
cocktails; ready-to-drink alcoholic drinks; all included 
in class 33.

משקאות אלכוהוליים; משקאות חריפים; שתיה המבוססת על
משקה חריף; ליקרים; משקאות מזוקקים; ג'ין; שתיה המבוססת
על ג'ין; משקאות עשויים או מכילים ג'ין; אפריטיף; קוקטלים;
שתיה אלכוהולית מוכנה לשתיה; הנכללים כולם סוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Allied Domecq Spirits & Wine Limited

Address: Chivas House 72 Chancellors Road, London, 
United Kingdom

Identification No.: 68192

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 number 24 and all the words 
appearing in the mark except BEEFEATER 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במספר 24 ובכל
המילים הנכללות בסימן פרט ל- BEEFEATER בנפרד, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211544 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 20831/12/2009



Alcoholic beverages; all included in class 33. משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Diageo North America, Inc.

Address: Norwalk, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 9517

(Connecticut 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

MYERS'S

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211570 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 20931/12/2009



Alcoholic beverages; all included in class 33. משקאות כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Diageo North America, Inc.

Address: Norwalk, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 9517

(Connecticut 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 all the words appearing in the mark, 
except the word MYERS'S, separately, but in the 
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בכל המילים
המופיעות בסימן, למעט המילה MYERS'S, 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 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211571 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 21031/12/2009



France , 23/11/2007 צרפת , 23/11/2007

Priority Date דין קדימה

Hotel services, providing of food and drink, temporary 
accommodation, operation of motels, restaurants, 
cafeterias, tea rooms, bars (except for clubs), holiday 
homes, hotel reservations for travellers, consultation 
and consultancy (not related with business affairs) in 
the fields of hotels and restaurants; all included in 
class 43.

שירותי מלון, אספקה של מזון ושתייה, דיור זמני, תפעול
מוטלים, מסעדות, קפטריות, חדרי תה, ברים (פרט למועדונים),
בתי נופש, הזמנות מראש של בתי מלון עבור מטיילים, יעוץ

ויעץ (שלא קשור לניהול עסקים) בתחום של בתי מלון ומסעדות;
הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Accor

Address: Evry, France

Identification No.: 35985

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 HOTELS, RESORTS, 
CHECK INseparately, but in the combination of the 
mark.

,HOTELS רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
RESORTS, CHECK IN בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

The colors appearing in the mark are anthracite grey 
in pantone shade 432C.

.432C הצבעים הנראים בסימן הם אפור פחם אבן בגוון פנטון

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211572 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 21131/12/2009



System comprised of surgical instruments and 
apparatus other than diode lasers used with surgical 
guides to fabricate a prosthesis and place dental 
implants in predetermined locations with the option to 
deliver a prosthesis the day of surgery; included in 
class 10.

מערכת המורכבת מכלים ניתוחיים ומתקנים שאינם לייזרים
דיודיים המשמשת עם מדריכים ניתוחיים להרכבת תותבים
והנחת שתלים דנטליים ביעדים קבועים מראש עם אפשרות

להובלת תותבים ביום הניתוח; הנכללת בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biomet 3i, Inc.

Address: Palm Beach Gardens, FL, U.S.A.

Identification No.: 65447

(Florida 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

NAVIGATOR

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211575 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 21231/12/2009



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), concerning scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images or 
data, magnetic data carriers, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus, calculating machines, data processing 
equipment and computers, recorded and unrecorded 
data carriers, computer programs (saved), 
electronically recorded data (downloadable), 
electronic publications (downloadable), printed 
matter, photographs, office requisites (except 
furniture), instructional and teaching material (except 
apparatus), clothing, belts (clothing), headgear, 
games and playthings, gymnastic and sporting 
articles; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; איסוף, ארגון,
קומפילציה וניתוח כלכלי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של
מחשב; שירותי קמעונאות (גם באמצעות האינטרנט ורשתות
תקשורת אחרות), בנוגע למכשירים וכלים מדעיים, ימיים,

מחקריים, לצילום, סינמטוגרפיים, אופטיים, לשקילה, למדידה,
לאיתות, לבדיקה (פיקוח), להצלת נפשות ולהוראה, מכשירים
וכלים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, ויסות או שליטה בחשמל,
מכשירים להקלטה, העברה, עיבוד ושחזור של קול, בבואות או

נתונים, נשאי נתונים מגנטיים, מכונות מכירה אוטומטיות
ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע, מכונות
חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים, נשאי נתונים מוקלטים
ושאינם מוקלטים, תוכניות מחשב (שמורות), נתונים מוקלטים
אלקטרונית (להורדה), פרסומים אלקטרוניים [להורדה], דברי
דפוס, תמונות, צרכי משרד (למעט רהיטים), חומרי הדרכה
והוראה (למעט התקנים), הלבשה, חגורות (הלבשה), כיסויי
ראש, משחקים ודברי משחק, פריטי התעמלות וספורט;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211581 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 21331/12/2009



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"ד טבת תש"ע - 21431/12/2009



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), concerning scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, apparatus for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images or 
data, magnetic data carriers, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus, calculating machines, data processing 
equipment and computers, recorded and unrecorded 
data carriers, computer programs (saved), 
electronically recorded data (downloadable), 
electronic publications (downloadable), printed 
matter, photographs, office requisites (except 
furniture), instructional and teaching material (except 
apparatus), clothing, belts (clothing), headgear, 
games and playthings, gymnastic and sporting 
articles; all included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; אדמיניסטרציה עסקית; איסוף, ארגון,
קומפילציה וניתוח כלכלי של נתונים ומידע בבסיסי נתונים של
מחשב; שירותי קמעונאות (גם באמצעות האינטרנט ורשתות
תקשורת אחרות), בנוגע למכשירים וכלים מדעיים, ימיים,

מחקריים, לצילום, סינמטוגרפיים, אופטיים, לשקילה, למדידה,
לאיתות, לבדיקה (פיקוח), להצלת נפשות ולהוראה, מכשירים
וכלים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, ויסות או שליטה בחשמל,
מכשירים להקלטה, העברה, עיבוד ושחזור של קול, בבואות או

נתונים, נשאי נתונים מגנטיים, מכונות מכירה אוטומטיות
ומנגנונים עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע, מכונות
חישוב, ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים, נשאי נתונים מוקלטים
ושאינם מוקלטים, תוכניות מחשב (שמורות), נתונים מוקלטים
אלקטרונית (להורדה), פרסומים אלקטרוניים [להורדה], דברי
דפוס, תמונות, צרכי משרד (למעט רהיטים), חומרי הדרכה
והוראה (למעט התקנים), הלבשה, חגורות (הלבשה), כיסויי
ראש, משחקים ודברי משחק, פריטי התעמלות וספורט;

הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 15/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211591 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 21531/12/2009



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"ד טבת תש"ע - 21631/12/2009



Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; applied impact and fragmentation protective 
coatings for industrial, commercial, military, and 
consumer use on a wide variety of product 
substrates; spray-on polyurethane and polyurea 
coating to protect surfaces against corrosion and 
impact for use  in the automobile and truck industry; 
all included in class 2.

צבעים, ורנשים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול
עץ; חומרי גוון; קובעי צבע; שרפים טבעיים גלמיים; מתכות

בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, מדפיסים ואומנים; יישומי
דחיסת וחלוקת ציפויי הגנה לשימוש תעשייתי, מסחרי, צבאי
וצרכני כל מגוון רחב של שכבות מוצר; שכבת תרסיס-על של
פוליאוריתן ופולישינן להגנת משטחים כנגד קורוזיה ודחיסה
לשימוש בתעשיית כלי הרכב והמשאיות; כולם כלולים בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LINE-X FRANCHISE DEVELOPMENT 
CORPORATION

Address: Santa Ana, California, U.S.A.

Identification No.: 68210

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

LINE-X

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211605 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 21731/12/2009



U.S.A. , 28/03/2008 ארה"ב , 28/03/2008

Priority Date דין קדימה

Protective coatings services, namely application of 
impact  and fragmentation protective coatings for 
industrial, commercial, military, and consumer use on 
a wide variety of product substrates; protective 
coating application services, namely, the spray 
application of protective coatings on automotive, 
truck, boat and trailer surfaces, and on automotive 
parts and accessories; all included in class 40

שירותי ציפויי הגנה, דהיינו ישום של דחיסת וחלוקת ציפויי
הגנה עבור שימוש תעשייתי, מסחרי, צבאי וצרכני על מגוון רחב
שכבות מוצר; שירותי ישום ציפוי הגנה, דהיינו ישום תרסיס של
ציפויי הגנה על משטחי כלי רכב, משאיות, אוניה ונגרר, וכן על

חלקי ואביזרי כלי רכב; כולם כלולים בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LINE-X FRANCHISE DEVELOPMENT 
CORPORATION

Address: Santa Ana, California, U.S.A.

Identification No.: 68210

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

LINE-X

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211606 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 21831/12/2009



Golb club services and folf courses; all included in 
class 41.

שירותים בתחום מועדוני גולף, מגרשי גולף; כולם כלולים בסוג
.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Donald J. Trump

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

Identification No.: 62829

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: E.S. Shimron, I. Molho, Persky & Co., Advs.

Address: 1 Technology Park Malcha (Manchat), 
Jerusalem, 96958, Israel

שם: א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות', עו"ד

כתובת : הגן הטכנולוגי 1 מלחה (מנחת), ירושלים, 96958,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words INTERNATIONAL GOLF
CLUB, מועדון גולף and אינטרנשיונל, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מועדון גולף,
אינטרנשיונל ו-INTERNATIONAL GOLF CLUB, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB

מועדון גולף טראמפ אינטרנשיונל

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211616 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 21931/12/2009



Watches and jewellery; all included in class 14. תכשיטים ושעונים; כולם נכללים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: אומטיים הפצה בע"מ

כתובת : דרך העצמאות 48, יהוד, ת.ד.1158, 56304, ישראל

מספר זיהוי: 52004138

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Chn Saft Feiglin, Adv.

Address: 21-23 Atir Yeda St.  , Kfar Saba, 44643, Israel

שם: חן זפט פייגלין, עו"ד

כתובת : רחוב עתיר ידע 21-23  , כפר סבא, 44643, ישראל

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

WATCHE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211623 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 22031/12/2009



Alcoholic  beverages (except  beer); wine; vodka; 
cocktails; liqueur; bitters; spirits (beverages); distilled  
beverages; alcoholic extracts; alcoholic essences; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים (לא כולל בירה); יין; וודקה; קוקטילים;
ליקרים; ליקרים מרים; כהלים (משקאות); משקאות מזוקקים;

תמציות אלכוהוליות; כולם נכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOCIETY  WITH  LIMITED  RESPONSIBILITY -
OMSKVINPROM

Address: 63 Krasnyi Put' st.  , Russian Federation

Identification No.: 68509

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

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

האנגלי.

The mark is limited to the colors dark blue, white and 
goldish, as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול כהה, לבן וזהבהב, כפי שנראים
בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211626 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 22131/12/2009



Soaps, perfumery, essential oils; preparations for 
body and beauty care especially hair care 
preparations; hair lotions; preparations for caring, 
cleaning, tinting, dyeing, bleaching, fixing and 
permanent waving of hair; all included in class 3.

סבונים, פרפומריה, שמנים אתרים; תכשירי טיפוח גוף ויופי
במיוחד תכשירים לטיפוח השיער; תחליבי שיער; תכשירים

לטיפוח, ניקוי, גוונים, צביעות, הלבנות, תיקונים ופרמננט סלסול
לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67  , Dusseldorf, 40589, 
Germany

Identification No.: 68510

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 CELL, REPAIR and 
SYSTEM separately, but in the combination of the 
mark.

,CELL רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
REPAIR ו-SYSTEM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211629 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 22231/12/2009



Baths (Cosmetic preparations for-); bath lotions; bath 
salts; cleaning preparations; cosmetics; incense; 
cosmetic preparations for slimming purposes; cotton 
sticks for cosmetic purposes; deodorants for personal 
use; hair lotions; liquid laundry detergents; lip cream; 
lotions for cosmetic purposes; make-up removing 
preparations; nail polish; perfumes; shoe cream; skin 
care products, namely, skin cleansers, bath wash, 
skin oil, moisturizers, lotions and creams; soap; 
sunscreen preparations; toiletries; toilet water; toilet 
powder; shampoos; toothpaste; washing 
preparations; all included in class 3.

אמבטיות (תכשירי קוסמטיקה עבור); תחליבי אמבט; מלחי
אמבט; תכשירים לניקוי; קוסמטיקה; קטורת; תכשירי
קוסמטיקה למטרות הרזיה; מקלוני צמר גפן למטרות

קוסמטיות; דאודורנט לשימוש אישי; תחליבי שיער; חומרי ניקוי
לכביסה נוזליים; משחה לשפתיים; תחליבים למטרות

קוסמטיות; תכשירים להסרת איפור; לק לציפורנים; בשמים;
משחת נעלים; מוצרי טיפוח העור, דהיינו, מנקי פנים, תרחיץ
אמבט, שמן לעור,לחויות, תחליבים וקרמים; סבון; תכשירים
מסנני קרינה; תמרוקים; מי טואלט; טלק טואלט; שמפואים;
משחת שיניים; תכשירים לרחיצה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liqi Road, Kunshan Economic &  , Jiangsu 
Province, 215331, China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 GOOD and BABY 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211636 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 22331/12/2009



U.S.A. , 27/01/2008 ארה"ב , 27/01/2008

Priority Date דין קדימה

Solar and photovoltaic metal panels and cells; all 
included in class 6.

לוחות מתכת ותאים סולרים ופוטווולטאים; הנכללים כולם בסוג
.6

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Amonix Inc.

Address: 3425 Fujita Street  , Torrance, California, 
90505, U.S.A.

Identification No.: 68511

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

The design of the arrows comprised in the mark is 
limited to the red and white colors, as shown in the  
mark.

דמות החיצים הנכללת בסימן מוגבלת לצבעים אדום ולבן
הנראים בסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211637 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 22431/12/2009



Abdominal belts; babies' bottles; baby bottle 
accessories, namely, nipples, liners, travel and 
storage caps; breast pumps; baby medicine feeder; 
cushions for medical purposes; feeding bottle valves; 
infant nasal aspirator; pacifiers for baby; physical 
exercise apparatus for medical purposes; sheets 
(incontinence-); all included in class 10.

חגורות בטן; בקבוקי תינוקות; אביזרי בקבוק לתינוק, דהיינו,
פטמות, ציפוי פנימי, מכסים לנסיעות ולאחסון; משאבות חלב;

מנפיקי תרופה לתינוק; כריות לשימוש רפואי; שסתומים
לבקבוקי האכלה; משאפי אף לפעוט; מוצצים לתינוק; מכשירים

לתרגול פיזי למטרות רפואיות; סדינים (אי התאפקות-);
הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liqi Road, Kunshan Economic &  , Jiangsu 
Province, 215331, China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 GOOD and BABY 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211638 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 22531/12/2009



Baby strollers; baby carriages [prams]; bicycles; 
covers for baby carriages; electric vehicles; infant car 
seats; invalid carriages, not mechanically propelled; 
luggage trucks; motorcycles; pumps for bicycles; 
pushchair; rollators (vehicles for old people); safety 
seats for children and babies for vehicles for 
transport by land, air and water; shopping trolleys; 
tires for vehicle; trailers and semi-trailers; tricycles; 
tricycles for children; trolleys; wheelchairs; all 
included in class 12.

טיולון תינוקות; כרכרות תינוקות [עגלות]; אופניים; כיסויים
לכרכרת תינוקות; כלי תחבורה חשמליים; כסאות אוטו לפעוט;

כרכרות לנכה, שאינם מונעים מכאנית; משאיות מטען;
אופנועים; משאבות לאופניים; עגלת ילדים; רולטורים (כלי

תחבורה עבור אנשים זקנים); כסאות בטיחות לילדים ותינוקות
לכלי רכב להובלה ביבשה, אויר ובמים; עגלות קניות; צמיגים
לכלי רכב; גוררים וגוררים- תומכים; תלת אופן; תלת אופן
לילדים; עגלות יד; כסאות גלגלים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liqi Road, Kunshan Economic &  , Jiangsu 
Province, 215331, China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 GOOD and BABY 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211639 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 22631/12/2009



U.S.A. , 27/01/2008 ארה"ב , 27/01/2008

Priority Date דין קדימה

Apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy; all included in class 9.

התקן להמרת קרינה אלקטרונית לאנרגיה חשמלית; הנכללים
כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Amonix Inc.

Address: 3425 Fujita Street  , Torrance, California, 
90505, U.S.A.

Identification No.: 68511

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

The design of the arrows comprised in the mark is 
limited to the red and white colors, as shown in the  
mark.

דמות החיצים הנכללת בסימן מוגבלת לצבעים אדום ולבן
הנראים בסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211640 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 22731/12/2009



Adhesives for stationery or household purposes; 
arithmetical tables; babies' diapers of paper and 
cellulose [disposable]; babies' napkins of paper and 
cellulose [disposable]; bibs of paper; bookbinding 
material; children's magazines; drawing instruments; 
drawing materials; educational and recreational 
children's books; hygienic paper; ink; office requisites 
(except furniture); paper; plastic materials for 
packaging; posters; printing blocks; printed matter; 
printed publications, photographs; pictures; postage 
stamps; recreational and educational brochures & 
catalogs for children; stationery; staples for offices; 
towels of paper; typewriters [electric or non-electric]; 
wrapping paper; all included  in class 16.

דבקים לכלי כתיבה ולמשק בית; לוחות אריתמטיים; חיתולי
תינוקות מנייר וצלולוזה [חד פעמי]; מפיות לתינוקות מנייר

וצלולוזה [חד פעמי]; סינרים מנייר; חומרי כריכה; מגזיני ילדים;
כלים לציור; חומרים לציור; ספרים חינוכיים ולפנאי לילדים; נייר
היגייני; דיו; צורכי משרד (למעט ריהוט); נייר; חומרים פלסטיים
לאריזות; פוסטרים; גלופות; דברי דפוס; פרסומים ותצלומים
מודפסים; תמונות; בולי דואר; עלונים וקטלוגים פנאי וחינוך
לילדים; כלי כתיבה; שדכנים למשרדים; מגבות מנייר; מכונות
כתיבה [חשמלי או שאינו חשמלי]; נייר עטיפה; הנכללים כולם

בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liqi Road, Kunshan Economic &  , Jiangsu 
Province, 215331, China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 GOOD and BABY 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211641 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 22831/12/2009



Bassinettes; bins of wood or plastic; bakers' bread 
baskets; bouncer (rocking chair for babies); cots; 
cribs; cradles; cushions; crib mattresses; non-electric 
fans for personal use; furniture fittings (not of metal); 
furniture, high chairs for babies; infant walkers; locks 
(other than electric); mirrors; playpens for babies; 
picture frames; pillows; all included in class 20.

עריסות; פחים מעץ או פלסטיק; סלסילות לחם אופים; באונסאר
(כסא נדנדה לתינוקות); מיטה מתקפלת; מיטת תינוק; עריסות;
כרים; מזרוני מיטת תינוק; מאווררים שאינם חשמליים לשימוש
אישי; אביזרי ריהוט (שאינם ממתכת); ריהוט, כסאות גבוהים
לתינוקות; הליכונים לפעוטות; מנעולים (מלבד חשמליים);
מראות; לולים לתינוקות; מסגרות לתמונות; כריות; הנכללים

כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liqi Road, Kunshan Economic &  , Jiangsu 
Province, 215331, China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 GOOD and BABY 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211642 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 22931/12/2009



Banners; bed blankets; bed clothes; bed covers; 
cotton fabrics; covers (fitted toilet lid-) [fabric] ; door 
curtains; fabrics for textile use; face towels of textile; 
handkerchiefs of textile; knitted fabric; lingerie fabric; 
mattress covers; mosquito nets; pillowcases; plastic 
material [substitute for fabrics]; place mats [not of 
paper]; quilts; tapestry [wall hangings], of textile; 
textile material; silk fabrics for printing patterns; 
towel; Turkish towel; serviettes of textile; sheets 
[textile]; sleeping bags [sheeting]; blanket; table linen 
[not of paper]; washing mitts; woollen fabric; all 
included in class 24.

כרזות; שמיכות מיטה; בגדי מיטה; כיסויי מיטה; אריגי כותנה;
כיסויים (מכסה אסלה מותאם-) [אריג]; וילונות לדלת; אריגים

לשימוש בטקסטיל; מגבות פנים מטקסטיל; ממחטות מטקסטיל;
אריג סרוג; אריג הלבשה תחתונה; כיסויי מזרון; כילות; ציפיות;
חומר פלסטי [תחליף לאריגים]; תחתיות לשולחן [ שאינן מנייר];

שמיכות פוך; שטיח רקום [תלויי על קיר], מטקסטיל; חומר
טקסטיל; אריגים ממשי להדפסת דוגמאות; מגבות; מגבות
תורכיות; מפיות מטקסטיל; סדינים [טקסטיל]; שקי שינה [בד
סדינים]; שמיכה; מפות שולחן [שאינן מנייר]; כפפות לשטיפה;

אריג מצמר; הנכללים כולם בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liqi Road, Kunshan Economic &  , Jiangsu 
Province, 215331, China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 GOOD and BABY 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211643 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 23031/12/2009



Babies' diapers of textile; babysuits, namely, layettes, 
rompers, socks, tights, baby bibs not of paper; 
clothing; gloves; exercise leotards; fingerless gloves; 
footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers 
and booties, gym shoes; caps; hosiery; play suits; 
scarves; shawls; suspenders and belts; swimming 
suits; waterproof clothing; all included in class 25.

חיתולי תינוקות מטקסטיל; חליפות תינוק, דהיינו, מערכת של
פריטים עבור תינוק, אוברול, גרביים, גרביונים, סינרים לתינוק
שאינם מנייר; הלבשה; כפפות; בגדי גוף לאימון; כפפות ללא
אצבעות; הנעלה, דהיינו, מגפיים, נעלים, סנדלים, נעלי בית
ונעלי תינוק, נעלי התעמלות; כובעים; גרביים ולבנים; חליפות
משחק; צעיפים; רדידים; ביריות וחגורות; בגדי ים; הלבשה

חסינת מים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Address: Liqi Road, Kunshan Economic &  , Jiangsu 
Province, 215331, China

Identification No.: 63785

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 GOOD and BABY 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211644 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 23131/12/2009



Non-electric instruments and articles, all for cleaning 
purposes; cleaning, dusting and polishing cloths; 
impregnated cloths for cleaning, dusting and 
polishing; dispensing devices; brushes; pads for 
scouring or for cleaning; sponges and squeegees; all 
included in class 21.

כלים ופריטים לא חשמליים, כולם לצורכי ניקוי; מטליות לניקוי,
איבוק והברקה; מטליות לחות לניקוי, איבוק והברקה; מתקני
חלוקה; מברשות; רפידות לצחצוח או לניקוי; ספוגים ומגבים;

הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Unilever Israel Home and Personal Care Ltd. שם: יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ

Address: Kiryat Ata, P.O.B 10245, Israel כתובת : קרית אתא, ת.ד.10245, ישראל

Identification No.: 510516578מספר זיהוי: 510516578

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

CHLOROGEL

Application Date 19/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211648 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 23231/12/2009



Passenger cars, trucks, motor buses, minibuses, four 
wheeled drive cars, vans, minivans; inluded in class 
12.

רכבי נוסעים, משאיות, אוטובוסים ממונעים,מיניבוסים, כלי רכב
בעלי ארבע גלגלים, טנדרים, מיני-טנדרים; הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KIA MOTORS CORPORATION

Address: 231, Yangjae-dong  , Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 18226

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211649 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 23331/12/2009



Soaps, medicated soaps, liquid soaps, disinfectant 
soaps; bath and shower preparations, including bath 
foam and shower gels; talcum powder; liquid hand 
and body wash; shampoo; wet tissues, tissues 
impregnated with non-medicated preparations for 
personal use, tissues impregnated with perfumed 
preparations, tissues impregnated with toilet 
preparations and preparations for cleaning; 
perfumery; essential oils; cosmetics; hair preparation; 
skin care preparations; anti-persiprants; detergents; 
dentifrices; bleaching preparations and other 
substances all for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; disinfectants; 
disinfectant soap and hand sanitizers, for non-
medical use; deodorants; all included in class 3.

סבונים, סבונים רפואיים, סבונים נוזליים, סבונים מחטאים;
תכשירי אמבט ומקלחת, כולל קצף אמבט וג'ל למקלחת; אבקת
טלק; תרחיצים נוזליים לידיים ולגוף; שמפו; מגבונים לחים,
מגבונים מוספגים בתכשירים לא-רפואיים לשימוש אישי,
מגבונים מוספגים בתכשירים מבושמים, מגבונים מוספגים
בתכשירי טואלט ותכשירים לניקוי; בשמים; שמנים אתריים;
קוסמטיקה; תכשירים לשיער; תכשירים לטיפוח העור; מונעי
הזעה; תכשירי ניקוי; משחת שיניים; תכשירי הלבנה וחומרים

אחרים המיועדים כולם לשימוש בכביסה; תכשירי ניקוי,
הברקה, צחצוח ושפשוף; חומרי חיטוי; סבון מחטא וחומרי

חיטוי לידיים, שלא לשימוש רפואי; דאודורנטים; הנכללים כולם
בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sweetyet Development Limited

Address: Unit 1704-1706 Harbour Centre 25 Harbour 
Road, Wanchai, Hong Kong

Identification No.: 66836

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

ASEPSO

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211665 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 23431/12/2009



Internal combustion engines for power operated lawn 
and garden equipment, all included in class 7.

מנועי בעירה פנימית לציוד מדשאה וגינה מופעל בכוח, הכל
כלול בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MTD Products Inc.

Address: Valley City, Ohio, U.S.A.

Identification No.: 68519

(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

THORX

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211674 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 23531/12/2009



Electronic and electrical apparatus and devices, 
namely components for waveguides, diplexers, 
filters, microwave integrated circuits, passive and 
active components, rotary switches, isolators, 
circulators, couplers, orthomode transducers, phase 
shifters and switches, surface acoustic wave pulse 
compressors; radio apparatus and devices; and parts 
and fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 9.

התקנים ומתקנים אלקטרוניים וחשמליים, דהיינו רכיבים עבור
מכווני גלים, מכשירים לאיחוד רב חלקים בממשק אחד

(diplexer), מסננים, מעגלי מיקרוגל משולבים, רכיבים פסיביים
ואקטיביים, מתגים סיבוביים, מבודדים, מפיצים, מצמדים,

מתמרים אורתומדיים, מחלפי ומתגי פאזות, מדחסי פעימת גל
על משטח אקוסטי; התקנים ומתקני רדיו; וחלקים ומתאמים

עבור כל הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MESL Microwave Limited

Address: Newbridge, Midlothian, Scotland, United 
Kingdom

Identification No.: 68520

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

MESL

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211679 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 23631/12/2009



Switzerland , 26/11/2007 שוויץ , 26/11/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations; all included in class 5. תכשירים רוקחיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16  , Allschwil, 4123, 
Switzerland

Identification No.: 50539

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

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

שלסימונם נועד הסימן למעשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LISUNAR

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211680 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 23731/12/2009



Immune globulin preparation for the prevention or 
treatment of hepatitis; included in class 5.

תכשיר חיסוני המכיל גלובולין למניעה או לטיפול בהפטיטיס;
הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Nabi Biopharmaceuticals

Address: 12276 Wilkins Avenue  , Rockville, Maryland, 
U.S.A.

Identification No.: 68521

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 HB separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף HB 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

NABI-HB

Application Date 18/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211681 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 23831/12/2009



U.S.A. , 20/11/2007 ארה"ב , 20/11/2007

Priority Date דין קדימה

Computer software for use in accessing, viewing and 
manipulating data, images, operations and functions 
on local and remote computer monitors and displays; 
all included in class 9.

תוכנת מחשב לשימוש בגישה, צפייה ומניפולציה על נתונים,
דמויות, פעולות ופונקציות על צגי ובקרי מחשב מקומיים

ורחוקים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Crossloop, Inc.

Address: Monterey, CA, U.S.A.

Identification No.: 68522

(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

CROSSLOOP

Application Date 09/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211686 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 23931/12/2009



European Community Trade Mark , 
12/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life- saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus; all the 
aforesaid among others aimed to provide European 
small and medium-sized enterprises with information, 
support and advise on European policy, legislation, 
programmes, business opportunities, technological 
and knowledge transfer and exploitation of research 
results; 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,
העברה, הפיכה, צבירה ויסות או בשליטה על חשמל; התקנים
להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים

מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים
למכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות,

מחשבונים, ציוד לעיבוד מידע ומחשבים; ציוד לכיבוי שריפות;
כל הטובין הללו מיועדים, בין היתר, על מנת לספק לארגונים
אירופאיים קטנים ובינוניים מידע, תמיכה וייעוץ בנוגע למדיניות

אירופאית, חקיקה אירופית, תוכניות, הזדמנויות עסקיות,
העברת ידע וטכנולוגיה וניצול של תוצאות מחקרים; הנכללים

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The EUROPEAN COMMUNITY, represented by 
the European Commission

Address: 200, rue de la Loi  , Brussels, 1049, Belgium

Identification No.: 62698

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENTERPRISE, EUROPE 
and NETWORK, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ENTERPRISE, EUROPE ו-NETWORK, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EEN Enterprise Europe Network

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211693 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 24031/12/2009



European Community Trade Mark , 
12/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (not 
included in other classes); all the aforesaid among 
others aimed to provide European small and medium
-sized enterprises with information, support and 
advice on European policy, legislation, programmes, 
business opportunities, technological and knowledge 
transfer and exploitation of research results; included 
in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים
בסוגים אחרים; חומר מודפס;  חומרים לכריכה; תצלומים; צרכי
כתיבה; חומרי הדבקה עבור צרכי כתיבה או למטרות ביתיות;
חומרי הדרכה ולימוד (למעט מכשירים); חומרים מפלסטיק
עבור אריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); כל הטובין הללו
מיועדים, בין היתר, על מנת לספק לארגונים אירופאיים קטנים
ובינוניים מידע, תמיכה וייעוץ בנוגע למדיניות אירופאית, חקיקה
אירופית, תוכניות, הזדמנויות עסקיות, העברת ידע וטכנולוגיה

וניצול של תוצאות מחקרים; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The EUROPEAN COMMUNITY, represented by 
the European Commission

Address: 200, rue de la Loi  , Brussels, 1049, Belgium

Identification No.: 62698

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENTERPRISE, EUROPE 
and NETWORK, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ENTERPRISE, EUROPE ו-NETWORK, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EEN Enterprise Europe Network

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211694 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 24131/12/2009



European Community Trade Mark , 
12/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Advertising; business management; business 
administration; office functions; public relations; 
promotional services; dissemination of publicity 
leaflets; dissemination of advertising matter; business 
and commercial management assistance and 
consultancy; compilation and systematization of 
business and commercial information into computer 
databases and consultancy services relating thereto; 
business information; commercial information 
agencies; marketing studies and market research; 
organization of exhibitions, conferences, fairs and 
seminars for commercial of advertising purposes; 
data search in computer files for others; all the 
aforesaid among others aimed to provide European 
small and medium-sized enterprises with information, 
support and advise on European policy, legislation, 
programmes, business opportunities, technological 
and knowledge transfer and exploitation of research 
results; included in class 35.

פרסום; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פונקציות משרדיות; יחסי
ציבור; שירותי שיווק וקידום; הפצה של עלונים פרסומיים; הפצה
של חומר פרסומי; סיוע וייעוץ עסקי ומסחרי; איסוף וארגון מידע
עסקי ומסחרי למאגר מידע של מחשב ושירותי ייעוץ הנוגעים
לאלו; מידע עסקי; סוכנויות מידע מסחרי; לימודי שוק ומחקרים;
ארגון תערוכות, ועידות, ירידים וסמינרים לצרכים מסחריים

ופרסומיים; חיפוש במאגרי מידע עבור אחרים; כולם מיועדים,
בין היתר, על מנת לספק לארגונים אירופאיים קטנים ובינוניים
מידע, תמיכה וייעוץ בנוגע למדיניות אירופאית, חקיקה אירופית,
תוכניות, הזדמנויות עסקיות, העברת ידע וטכנולוגיה וניצול של

תוצאות מחקרים; הנכללים בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The EUROPEAN COMMUNITY, represented by 
the European Commission

Address: 200, rue de la Loi  , Brussels, 1049, Belgium

Identification No.: 62698

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENTERPRISE, EUROPE 
and NETWORK, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ENTERPRISE, EUROPE ו-NETWORK, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EEN Enterprise Europe Network

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211695 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 24231/12/2009



European Community Trade Mark , 
12/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Telecommunications; news agency services; 
communication by computer terminals; computer 
aided transmission of messages and images; radio 
and television broadcasting; electronic mail; message 
sending; teleconferencing services; electronic bulletin 
board services [telecommunication services]; all the 
aforesaid among others aimed to provide European 
small and medium-sized enterprises with information, 
support and advise on European policy, legislation, 
programmes, business opportunities, technological 
and knowledge transfer and exploitation of research 
results; included in class 38.

תקשורת; שירותי סוכנויות ידיעות; תקשורת באמצעות מסופי
מחשב; שידור של מלל ותמונות בסיוע מחשב; שידורי רדיו
וטלוויזיה; דואר אלקטרוני; משלוח הודעות; שירותי ועידה
טלפונית; שירותי פרסום מידע אלקטרוני [שירותי תקשורת];
כולם מיועדים, בין היתר, על מנת לספק לארגונים אירופאיים
קטנים ובינוניים מידע, תמיכה וייעוץ בנוגע למדיניות אירופאית,
חקיקה אירופית, תוכניות, הזדמנויות עסקיות, העברת ידע
וטכנולוגיה וניצול של תוצאות מחקרים; הנכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The EUROPEAN COMMUNITY, represented by 
the European Commission

Address: 200, rue de la Loi  , Brussels, 1049, Belgium

Identification No.: 62698

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENTERPRISE, EUROPE 
and NETWORK, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ENTERPRISE, EUROPE ו-NETWORK, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EEN Enterprise Europe Network

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211696 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 24331/12/2009



י"ד טבת תש"ע - 24431/12/2009



Education; education information; instruction 
services; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; arranging and 
conducting of exhibitions, conferences, fairs, 
seminars, colloquiums, congresses, symposiums and 
workshop for education, training and cultural 
activities; lectures and staff training courses, all 
relating to administration, business and trade; 
vocational training courses; publication of books and 
newspapers; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts [other than 
publicity texts]; providing on-line electronic 
publications [not downloadable]; publication and 
production of radio and television programs; film 
production; rental of books; lending libraries; rental of 
television and radio programs; arranging and 
conducting exhibitions, conferences, fairs and 
seminars other than for business or education;  all 
the aforesaid among others aimed to provide 
European small and medium-sized enterprises with 
information, support and advise on European policy, 
legislation, programmes, business opportunities, 
technological and knowledge transfer and 
exploitation of research results; included in class 41.

חינוך; מידע בנושא חינוך; שירותי הוראה; אספקת אימונים;
בידור; פעילויות ספורט ותרבות; ארגון וניהול של תערוכות,
ועידות, ירידים, סמינרים, כנסים,  קונגרסים, סימפוזיונים
וסדנאות עבודה בקשר לחינוך, אימונים ופעילויות תרבות;

הרצאות וקורסים לאימון צוות חינוך כולם בקשר לניהול, עסקים
ומסחר; קורסי הוראה באמצעות דיבור; פרסום של ספרים

ועיתונים; פרסום של ספרים אלקטרוניים ושל עיתונים מקוונים;
פרסום של טקטסים [למעט טקסטים פרסומיים]; אספקת

פרסומים מקוונים [שאינם ניתנים להורדה]; פרסום והפקה של
תוכניות טלויזיה ורדיו; הפקת סרטים; השכרת ספרים; השכרת
ספריות; השכרת תוכניות טלויזיה ורדיו; ארגון וניהול תערוכות,
ועידות, ירידים וסמינרים שאינם בקשר לעסקים או חינוך; כולם
מיועדים, בין היתר, על מנת לספק לארגונים אירופאיים קטנים
ובינוניים מידע, תמיכה וייעוץ בנוגע למדיניות אירופאית, חקיקה
אירופית, תוכניות, הזדמנויות עסקיות, העברת ידע וטכנולוגיה

וניצול של תוצאות מחקרים; הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

European Community Trade Mark , 
12/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Owners

Name: The EUROPEAN COMMUNITY, represented by 
the European Commission

Address: 200, rue de la Loi  , Brussels, 1049, Belgium

Identification No.: 62698

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENTERPRISE, EUROPE 
and NETWORK, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ENTERPRISE, EUROPE ו-NETWORK, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EEN Enterprise Europe Network

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211697 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 24531/12/2009



European Community Trade Mark , 
12/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Design and development of computer hardware and 
software; computer programming; computer software 
design; installation, maintenance and updating of 
computer software; all the aforesaid among others 
aimed to provide European small and medium-sized 
enterprises with information, support and advise on 
European policy, legislation, programmes, business 
opportunities, technological and knowledge transfer 
and exploitation of research results; included in class 
42.

עיצוב ופיתוח של חומרת מחשב ושל תוכנת מחשב; תכנות
מחשבים; עיצוב תוכנה; התקנה, אחזקה ועדכון של תוכנת
מחשב; כולם מיועדים, בין היתר, על מנת לספק לארגונים

אירופאיים קטנים ובינוניים מידע, תמיכה וייעוץ בנוגע למדיניות
אירופאית, חקיקה אירופית, תוכניות, הזדמנויות עסקיות,

העברת ידע וטכנולוגיה וניצול של תוצאות מחקרים; הנכללים
בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The EUROPEAN COMMUNITY, represented by 
the European Commission

Address: 200, rue de la Loi  , Brussels, 1049, Belgium

Identification No.: 62698

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENTERPRISE, EUROPE 
and NETWORK, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ENTERPRISE, EUROPE ו-NETWORK, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EEN Enterprise Europe Network

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211698 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 24631/12/2009



European Community Trade Mark , 
12/11/2007

איחוד האירופי לסימני מסחר , 12/11/2007

Priority Date דין קדימה

Legal services; legal research; legal information 
research and legal information consultancy services; 
provision of legal  information; research on 
databases relating to legal information; all the 
aforesaid among others aimed to provide European 
small and medium-sized enterprises with information, 
support and advise on European policy, legislation, 
programmes, business opportunities, technological 
and knowledge transfer and exploitation of research 
results; included in class 45.

שירותים משפטיים; מחקר משפטי; שירותי מחקר בקשר למידע
משפטי ושירותי ייעוץ בקשר למידע משפטי; אספקת מידע

משפטי; מחקר על מאגרי מידע הנוגעים למידע משפטי ; כולם
מיועדים, בין היתר, על מנת לספק לארגונים אירופאיים קטנים
ובינוניים מידע, תמיכה וייעוץ בנוגע למדיניות אירופאית, חקיקה
אירופית, תוכניות, הזדמנויות עסקיות, העברת ידע וטכנולוגיה

וניצול של תוצאות מחקרים; הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The EUROPEAN COMMUNITY, represented by 
the European Commission

Address: 200, rue de la Loi  , Brussels, 1049, Belgium

Identification No.: 62698

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENTERPRISE, EUROPE 
and NETWORK, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ENTERPRISE, EUROPE ו-NETWORK, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EEN Enterprise Europe Network

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211699 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 24731/12/2009



Entertainment services, namely, provision of content, 
online electronic publications, and online computer 
games in single or multi-user formats, featuring 
fictional characters and providing an interactive web 
site from a global computer network; all included in 
class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת גישה לתכנים, פרסומים מקוונים,
ולמשחקי מחשב מקוונים המיועדים למשתתף אחד או למספר
משתתפים, בהם מככבים דמויות בדיוניות וכן אספקת אתר
מקוון אינטראקטיבי מרשת מחשבים גלובלית; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ganz

Address: Woodbridge, Ontario, Canada

Identification No.: 68526

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

WEBKINZ

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211722 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 24831/12/2009



Apparatus for lighting, heating, steam generating and 
cooking; heating installations, namely wall-mounted 
heaters and panel heaters, included in Class 11.

התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול; מערכות
לחימום שהן מחממים מותקנים בקיר ובפנלים, הנכללים בסוג

.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Text Trading 20 (Proprietary) Limited

Address: Cape Town, Republic of South Africa

Identification No.: 68529

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 HEAT separately, but in 
the combination of the mark.

HEAT 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.

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

ECONO-HEAT

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211729 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 24931/12/2009



Germany , 16/12/2007 גרמניה , 16/12/2007

Priority Date דין קדימה

doors, gates and windows of metal; fittings for 
building of steel, of metal; door, gate and window 
fittings of steel and of metal, in particular door strap 
hinges, door stops, door wings, door panels, door 
handles, latch bars, door frames and door jambs, 
door bolts, runners for doors, each of metal, of 
aluminium, of steel; tilt and sliding door fittings each 
of metal; non-electric door openers, non-electric door 
closers, each of metal; non-electric floor-mounted 
door closers of metal, closing sequence control 
device, window hinges, window stops, window 
frames, each of metal, of aluminium, of steel; window 
casement bolts; window pulleys; shutters of metal; 
fanlights of metal, of aluminium, of steel; connecting 
rod fittings of metal; non-electric fanlight openers, 
non-electric fanlight closers, each of metal; bolts of 
metal; hinges of metal; mechanical locks of metal; 
mechanical self-locking panic locks, each of metal; 
mechanical lever locks, each of metal; locks (vehicle) 
of metal; machine guides of metal; sliding guides of 
metal, in particular sliding guides for doors, gates and 
windows; slide rail profiles of metal; running tubes, 
support rails, guide plates, guide rails, floor guides, 
hold-open springs, carrier plates, clamping plates, 
coupling pieces, rollers, each of metal; 
aforementioned goods for sliding fittings for use in 
windows, doors, furniture and partitions; furniture 
fittings of metal; guides of metal for drawers, facade 
elements of metal, of aluminium, of steel; fixed wings 
of metal, of aluminium, of steel; machine belt 
fasteners and belt stretchers, each of metal; wire 
ropes; included in class 6.

דלתות, שערים וחלונות ממתכת; מתאמים לבנייה מברזל
וממתכת; מתאמים לדלתות, שערים וחלונות מברזל ומתכת,
לרבות צירי דלתות, מעצורי דלתות, כנפי דלתות, פאנלים
לדלתות, ידיות לדלתות, בריחי נעילה, משקופים לדלתות

ומזוזות, מנעולי ידית לדלתות, גלגלות לדלתות, כולם מברזל,
מתכת, אלומיניום ופלדה; מתאמי דלתות הזזה והרמה ממתכת;
פותחי דלתות לא חשמליים, סוגרי דלתות לא חשמליים, כולם
ממתכת; סוגר דלתות לא חשמלי צמוד קרקע ממתכת, מתקן
בקרה לסגירה רציפה, צירים לחלונות, מעצורים לחלונות,
משקופים לחלונות, כולם ממתכת, אלומיניום וברזל; בריחים
לחלונות צרפתיים; גלגלות לחלונות, סוגרים ממתכת; אשנבים
ממתכת, אלומיניום וברזל; מתאמי מוטות לקישור ממתכת;
פותחי אשנבים לא חשמליים, סוגרי אשנבים לא חשמליים,
כולם ממתכת; בריחי מתכת; צירים ממתכת; מנעולי מתכת
מכאניים; מנעולי חירום מכאניים בעלי סגירה עצמית, כולם
ממתכת; מנעולי ידיות מכאניים, כולם ממתכת; מנעולי מתכת
(רכבים); מסילות למכונות ממתכת; לרבות מסילות הובלה

לדלתות, שערים וחלונות; פרופילים של מסילות הזזה; גלילים,
פסים תומכים, לוחות מסילות, מתלי מסילות; מסילות לרצפה,

קפיצי פתיחה וסגירה, לוחות שיוף, צובתי לוחות, חיבורי
חתיכות, גלילים, כולם ממתכת; הפרטות הנ"ל לציוד הזזה
לשימוש בחלונות, דלתות, ריהוט ומחיצות; מתאמים לריהוט
ממתכת; מסילות למגירות ממתכת,  אלמנטים לחזית הבניין
ממתכת, אלומניום וברזל; כנפיים מקובעות ממתכת, אלומניום
וברזל; משנעי חגורות ונושאי חגורות למכונות,כולם ממתכת;

חבלי כבלים; הנכללים בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GGS

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211732 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 25031/12/2009



Owners

Name: GEZE GMBH

Address: Leonberg, Germany

Identification No.: 45341

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"ד טבת תש"ע - 25131/12/2009



Germany , 16/12/2007 גרמניה , 16/12/2007

Priority Date דין קדימה

motors, other than for land vehicles; electric motors, 
other than for land vehicles;  hydraulic motors; 
compressed air engines; hydraulic and pneumatic 
drives for machines and motors; automatic power 
units for doors and windows, in particular electric, 
pneumatic and hydraulic motors with electronic 
steering apparatus; automatic driven doors and 
windows of metal; not of metal, of glass; guides for 
machines; housings for machines and motors; 
machine guides of metal, in particular sliding guides 
of metal; running tubes, support rails, guide plates, 
guide rails, floor guides, hold-open springs, carrier 
plates, clamping plates, coupling pieces, roller 
carriages, rollers, door stops, all aforementioned 
goods for sliding door fittings as parts of machines 
and machine apparatus; belts for motors; driving 
chains, other than for land vehicles; compressed air 
machines; pressure regulators (parts of machines); 
included in class 7.

מנועים, למעט לרכבים יבשתיים; מנועים חשמליים, למעט
לרכבים יבשתיים; מנועים הידראולים; מנועי אויר דחוס; הנעה
הידראולית ופנאומטית למכונות ומנועים; יחידות כוח אוטומטיות

לדלתות וחלונות בעיקר, מנועים חשמליים, פנאומטיים,
הידראוליים, לרבות עם התקנים להיגוי חשמלי; חלונות ודלתות
הזזה אוטומטיות ממתכת; לא ממתכת, מזכוכית; מדריכים

למכונות; מארזים למכונות ומנועים; מסילות למכונות ממתכת,
בעיקר מסילות הזזה ממתכת; גלילים, פסים תומכים, לוחות
מסילות, מתלי מסילות, מסילות לרצפה, קפיצי פתיחה וסגירה,
לוחות שיוף, צובתי לוחות, חיבורי חתיכות, מנגנוני גלילה,

גלילים, מעצורי דלת, כל הפרטות הנ"ל למתאמי דלתות הזזה
כחלק ממכונות ומהתקני מכונה; רצועות למנועים;   שרשראות
הנעה, למעט לרכבי יבשה; מכונות אוויר דחוס; וסתי לחץ

(חלקים ממכונות); הנכללים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GEZE GMBH

Address: Leonberg, Germany

Identification No.: 45341

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GGS

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211733 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 25231/12/2009



Germany , 16/12/2007 גרמניה , 16/12/2007

Priority Date דין קדימה

electric and automatic door openers and door 
closers; electric and automatic window openers and 
window closers; electric and automatic fanlight 
openers and fanlight  closers; devices for preventing 
fires (included in this class), in particular fire alarms, 
smoke and heat detectors; heat control units; 
switches; remote switches; electric switchgears; 
electric locks, electric self-locking panic locks, electric 
motor locks,  electric lever locks, electric locking 
devices, regulating apparatus (electric); electric, in 
particular electronic steering apparatus for doors, 
gates, windows and fanlight drives, sensors, control 
units and indicating device for control center; 
electronic drives and regulations for opening and 
closing of doors or windows, including sliding and 
revolving doors, sliding and swinging doors, folding 
doors, swing-doors, carousel doors, wing elements 
and facade elements, stoppers for doors and flaps; 
follow up locking devices; diagnostic apparatus, not 
for medical purposes; telediagnostic apparatus, not 
for medical purposes; remote control apparatus; 
electrodynamic apparatus for the remote control of 
signals; controls for emergency exit systems; 
pressure measuring apparatus; wires (electric); wires 
(magnetic); electronic documentation, mounting and 
instruction manuals, user guides (downloadable); 
included in class 9.

פותחי וסוגרי דלתות חשמליים ואוטומטיים; פותחי וסוגרי
חלונות חשמליים ואוטומטיים; פותחי וסוגרי חלונות צרפתיים

חשמליים ואוטומטיים; התקנים למניעת שריפות (הכלולים בסוג
זה), לרבות אזעקות שריפה, גלאי עשן וחום; התקנים לשליטת

חום; מפסקים, מפסקים בשליטה מרחוק, ציוד אלקטרוני
למפסקים, מנעולים חשמליים, מנעולי חירום חשמליים בעלי
סגירה עצמית, מנעולי מנוע אלקטרוניים, מנעולי מתגי ידיות

חשמליים, מתקנים לנעילה חשמלית, התקנים לויסות (חשמלי);
חשמלי, בעיקר התקני היגוי חשמליים ואלקטרוניים להנעת
דלתות, שערים, חלונות וחלונות צרפתיים, יחידות בקרה

ומכשירי איתור למרכזי שליטה; התקנים ומווסתים חשמליים
לפתיחה וסגירת דלתות או חלונות, הכוללים דלתות מסתובבות

והזזה, דלתות הזזה והדיפה, דלתות מתקפלות, דלתות
הדיפה, דלתות קרוסלה, אלמנטים של כנפיים ואלמנטים

חזותיים, מעצורי דלתות וכנפיים; התקנים למעקב; התקנים
לאבחון, לא לשימוש רפואי; התקני טלדיאגנוסטיק, לא לשימוש

רפואי; התקנים לשליטה מרחוק; התקנים אלקטרודנמיים
לשליטה מרחוק באותות; בקרות לשליטה במערכות יציאת
חירום; התקנים למדידת לחץ; כבלים (חשמליים); כבלים

(מגנטיים); תיעוד אלקטרוני, מדריכי הרכבה והדרכה, מדריכי
משתמש (ניתן להורדה); הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GGS

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211734 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 25331/12/2009



Owners

Name: GEZE GMBH

Address: Leonberg, Germany

Identification No.: 45341

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"ד טבת תש"ע - 25431/12/2009



Germany , 16/12/2007 גרמניה , 16/12/2007

Priority Date דין קדימה

doors and windows as parts of ships and trains, 
however not as parts of other vehicles; running 
tubes, support rails, guide plates, guide rails, floor 
guides, hold-open springs, carrier plates, clamping 
plates, coupling pieces, roller carriages, rollers, door 
stops, all aforementioned goods as parts of vehicles 
and ships; included in class 12.

דלתות וחלונות כחלק מספינות ורכבות, בכל אופן לא כחלק
מכלי רכב אחרים; גלילים, פסים תומכים, לוחות מסילות, מתלי
מסילות, מסילות רצפה, קפיצי פתיחה וסגירה, לוחות שיוף,
צובתי לוחות, חיבורי חתיכות, מסועי גלילים, מעצורי דלת

גליליים, כל הפרטות הנ"ל  נכללות כחלק מכלי רכב וספינות;
הנכללים בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GEZE GMBH

Address: Leonberg, Germany

Identification No.: 45341

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GGS

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211735 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 25531/12/2009



Germany , 16/12/2007 גרמניה , 16/12/2007

Priority Date דין קדימה

labels, containers (included in this class) and packing 
materials of paper, paperboard, carton, corrugated 
cardboard; packaging board, packing bags of paper 
and plastic, packaging material of plastic, as far as 
included in class 16; catalogs, prospectuses, photos; 
printed matter, namely documentation, mounting and 
instruction manuals; included in class 16.

תוויות, קופסאות (הכלולים בסוג זה) וחומרי אריזה מנייר,
קרטון, קופסאות קרטון, קרטון מקומט; קופסאות אריזה, שקיות
אריזה מנייר ופלסטיק, חומרי אריזה מפלסטיק, ככל שנכלל
בסוג 16; קטלוגים, תכניות, תמונות, חומר מודפס, דהיינו

מסמכים, ספרי הדרכה ומדריכי משתמש; הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GEZE GMBH

Address: Leonberg, Germany

Identification No.: 45341

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GGS

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211736 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 25631/12/2009



Germany , 16/12/2007 גרמניה , 16/12/2007

Priority Date דין קדימה

doors, gates, windows and fanlight, not of metal; 
doors and windows of glass with fittings; folding 
doors, not of metal; door wings, not of metal; in 
particular of glass, integrated glass doors; integrated 
glass windows; door panels, door frames and door 
jambs, window frames, each not of metal, in 
particular of plastic; window shutters and window 
frames; window glass (not included in class 12); 
glass (other than glass for vehicle windows); window 
glass (building glass); insulating glass (building); 
facade elements, not of metal, in particular of glass, 
of plastic; fixed wings, not of metal, in particular of 
glass, of plastic, glazing facade elements; manual 
glass sliding wall systems, elements of glass for 
facades, movable glass elements, automatic glass 
sliding walls; running tubes, support rails, guide rails, 
floor guides, hold-open springs, carrier plates, 
clamping plates, coupling pieces, rollers, door stops, 
each of plastic, aforementioned goods for sliding 
door fittings for use in windows, doors and partition 
walls; included in class 19.

דלתות, שערים, חלונות וחלונות צרפתיים, שאינם ממתכת;
דלתות וחלונות מזכוכית עם אביזרים; דלתות מתקפלות, שאינן
ממתכת; כנפי דלתות, שאינם ממתכת; בייחוד מזכוכית, דלתות
זכוכית אינטגראליות; חלונות זכוכית אינטגראליים; פאנלים
לדלתות, משקופים ומזוזות לדלתות, לא ממתכת, בייחוד
מפלסטיק; תריסי חלונות ומשקופי חלונות; חלונות זכוכית
(שאינם נכללים בסוג 12); זכוכית (למעט זכוכית לחלונות
רכבים); חלונות זכוכית (זכוכית לבניה); זכוכית מבודדת

(לבניה); אלמנטים לחזית הבניין, לא ממתכת, בייחוד מזכוכית
ומפלסטיק; כנפיים מקובעות, לא ממתכת, בייחוד מזכוכית
ומפלסטיק; ציפוי לחזית הבניין; מערכת ידנית לקירות זכוכית
הניתנים לשינוע, אלמנטים ניידים מזכוכית, קיר זכוכית ניתן
לשינוע אוטומאטית; גלילים, פסים תומכים, לוחות מסילות,
מסילות לרצפה, קפיצי פתיחה וסגירה, לוחות שיוף, צובתי

לוחות, חיבורי חתיכות, גלילים, מעצורי דלת, העשוי מפלסטיק,
הפרטות הנ"ל למתאמי דלתות הזזה לשימוש בחלונות , דלתות

ומחיצות; הנכללים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GEZE GMBH

Address: Leonberg, Germany

Identification No.: 45341

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GGS

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211737 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 25731/12/2009



Germany , 16/12/2007 גרמניה , 16/12/2007

Priority Date דין קדימה

locks (vehicle), not of metal; mechanically operated 
opener for windows, leaves, fanlights, domelights, 
doors, sliding doors and revolving doors, sliding and 
swinging doors,  swing-doors, folding doors, carousel 
doors and facade elements and their parts, not of 
metal; fittings for building, not of metal, in particular of 
plastic; door fittings, gate fittings, window fittings, 
fanlight fittings, tilt and sliding door fittings, not of 
metal, in particular of plastic; door strap hinges, door 
stops, door openers and door closers, door bolts, 
each not of metal, in particular of plastic; window 
hinges, window stops, window openers and window 
closers, each not of metal, in particular of plastic; 
fanlight openers and fanlight closers, each not of 
metal, in particular of plastic; connecting rod fittings, 
not of metal, in particular of plastic; sliding guides, in 
particular sliding guides for doors, windows, gates 
and windows, not of metal, in particular of plastic; 
running tubes, support rails, guide rails, floor guides, 
hold-open springs, carrier plates, clamping plates, 
coupling pieces, each of plastic, rollers, door stops, 
each of plastic, aforementioned goods for sliding 
door fittings for use at furniture; drawer guides, not of 
metal, in particular of plastic; doors for furniture; 
bolts, not of metal; hinges, not of metal; mechanical 
locks, not of metal, self-locking panic locks, not of 
metal, lever locks, not of metal, locks (vehicle), not of 
metal; included in class 20.

מנעולים (רכבים), לא ממתכת; פותחי דלתות חשמליים, עלים,
אשנבים, מנורות עיליות, דלתות, דלתות הזזה ודלתות

מסתובבות, דלתות הזזה והדיפה, דלתות הדיפה, דלתות
מתקפלות, דלתות קרוסלה ואלמנטים לחיפוי וחלקיהם, לא
ממתכת; אביזרים לבנייה, לא ממתכת, בעיקר מפלסטיק;
אביזרים לדלת, אביזרים לשער, אביזרים לחלונות, אביזרים
לאשנב, התאמות לדלתות משופעות ודלתות הזזה, לא

ממתכת, בעיקר מפלסטיק; צירי סגר רצועה לחלונות, מעצורי
דלתות, פותחי דלתות וסוגרי דלתות, בריחים, לא ממתכת,
בייחוד מפלסטיק; צירי חלונות, עוצרי חלונות, פותחי חלונות
וסוגרי חלונות, לא ממתכת, בייחוד מפלסטיק; פותחי אשנבים
וסוגרי אשנבים, לא ממתכת, בייחוד מפלסטיק; מתאמי מוטות
לקישור, לא ממתכת, בייחוד מפלסטיק; מסילות הזזה, בעיקר
מסילות הזזה לדלתות, חלונות, שערים וחלונות, לא ממתכת,
בייחוד מפלסטיק; גלילים, פסים תומכים, לוחות מסילות,
מסילות לרצפה, קפיצי פתיחה וסגירה, לוחות שיוף, צובתי

לוחות, חיבורי חתיכות, כולם מפלסטיק, גלילים, מעצורי דלתות,
כולם מפלסטיק, הפרטות הנ"ל למתאמי דלתות הזזה לשימוש
לריהוט; מסילות למגירות, לא ממתכת, בייחוד מפלסטיק;
דלתות לריהוט; בריחים, לא ממתכת; צירים, לא ממתכת;

מנעולים מכאניים, לא ממתכת, מנעולי חירום בנעילה עצמית,
לא ממתכת, מנעולי מוט, לא ממתכת, מנעולים (לרכבים), לא

ממתכת; הנכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GGS

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211738 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 25831/12/2009



Owners

Name: GEZE GMBH

Address: Leonberg, Germany

Identification No.: 45341

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"ד טבת תש"ע - 25931/12/2009



Germany , 16/12/2007 גרמניה , 16/12/2007

Priority Date דין קדימה

installation, putting into operation, maintenance and 
repair of automatically powered doors, gates, 
windows and fanlights and their drives as well as 
automatically powered doors and gates in escape 
routes and their drives, as well as installation, putting 
into operation and maintenance of devices for 
preventing fires, namely of fire and smoke barriers, 
stoppers for doors and flaps, fire, smoke and heat 
alarms, follow up locking controllers, smoke and heat 
ventilator apparatus actuating and controlling 
ventilation elements; maintenance and repair of 
glazed facade; ade elements, fixed wings of glass 
and elements of glass for facades; installation, 
maintenance and repair of fittings for building of 
metal, of doors and windows of metal and not of 
metal, of glass; installation of door closers; included 
in class 37.

הרכבה, הפעלה, החזקה ותיקון של דלתות המונעות
אוטומטית, שערים, חלונות וחלונות צרפתיים והנעתם, כמו גם
דלתות המונעות אוטומטית ושערים בדרכי מילוט והנעתם, כמו
גם הרכבה, הפעלה והחזקת של מתקנים למניעת שריפות,
לרבות מחסומי שריפות ועשן, מעצורי דלתות ותריסים, גלאי

עשן, שריפות וחום, בקר בדיקת נעילה, מתקן אוורור לעשן וחום
המפעיל ומבקר אלמנטים של אוורור;  תחזוקה ותיקון אלמנטים
של חזית מזוגגת, ענפיים מקובעות מזכוכית ואלמנטים של
זכוכית לחזות; הרכבה, אחזקה ותיקון של מתאמים לבניין

ממתכת, של דלתות וחלונות ממתכת ולא ממתכת, מזכוכית;
הרכבה של סוגרי דלתות; הנכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GEZE GMBH

Address: Leonberg, Germany

Identification No.: 45341

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

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

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

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

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

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

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GGS

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211739 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 26031/12/2009



U.S.A. , 12/02/2008 ארה"ב , 12/02/2008

Priority Date דין קדימה

Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural 
parts thereof, all included in class 12.

רכבי קרקע מנועיים, בעיקר מכוניות, רכבי ספורט שטח,
משאיות, רכבים מסחריים, מנועים עבור כך וחלקים מבניים

לכך, הכל כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GENERAL MOTORS COMPANY

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
482653000, U.S.A.

Identification No.: 800499

(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

CRUZE

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211740 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 26131/12/2009



Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
cigarettes; cigars; tobacco products; tobacco 
substitutes, none being for medicinal or curative 
purposes; matches and smokers' articles; all the 
aforesaid goods for sale in the duty free market of 
Israel; all included in class 34.

טבק, בין אם מעובד או לא מעובד; סיגריות;  סיגרים;  מוצרי
טבק;  תחליפי טבק, שאינם למטרות רפואיות או מרפא;

גפרורים וצרכי מעשנים; כל הטובין הנזכרים לעיל למכירה בשוק
הדיוטי-פרי של ישראל; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Imperial Tobacco Limited

Address: Southville, Bristol, United Kingdom

Identification No.: 7078

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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 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

IMPERIAL

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211741 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 26231/12/2009



Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
cigarettes; cigars; tobacco products; tobacco 
substitutes, none being for medicinal or curative 
purposes; matches and smokers' articles; all the 
aforesaid goods for sale in the duty free market of 
Israel; all included in class 34.

טבק, בין אם מעובד או לא מעובד; סיגריות;  סיגרים;  מוצרי
טבק;  תחליפי טבק, שאינם למטרות רפואיות או מרפא;

גפרורים וצרכי מעשנים; כל הטובין הנזכרים לעיל למכירה בשוק
הדיוטי-פרי של ישראל; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Imperial Tobacco Limited

Address: Southville, Bristol, United Kingdom

Identification No.: 7078

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
TOBACCO 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 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211743 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 26331/12/2009



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

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cotton On Clothing Pty Ltd

Address: 14 Shepherd Court  , North Geelong, Victoria, 
3215, Australia

Identification No.: 68532

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 COTTON and ON 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COTTON ON

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211749 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 26431/12/2009



Wholesaling and retailing of clothing, clothing 
accessories, fashion accessories, footwear and 
headgear, including such services provided through 
stores, by means of catalogues and direct mail, or on
-line from a global computer network or the internet; 
all included in class 35.

מכירה סיטונאית וקמעונאית של הלבשה, אביזרי הלבשה,
אביזרי אופנה, הנעלה וכיסויי ראש, הכוללים שירותים כאלו
המסופקים על ידי חנויות, באמצעות קטלוג ודיוור ישיר, או און
ליין מרשת מחשב גלובלית או האינטרנט; הנכללים כולם בסוג

.35

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cotton On Clothing Pty Ltd

Address: 14 Shepherd Court  , North Geelong, Victoria, 
3215, Australia

Identification No.: 68532

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 COTTON and ON 
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

COTTON ON

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211750 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 26531/12/2009



Electric grills, electric deep fryers; all included in 
class 11.

גריל חשמלי, מכשירים חשמליים המשמשים לטיגון עמוק;
הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Salton Inc.

Address: 1955 West Field Court  , Lake Forest, Illinois, 
U.S.A.

Identification No.: 4974

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GEORGE FOREMAN

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211751 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 26631/12/2009



Pharmaceutical preparations for the prevention, relief 
and treatment of asthma, allergic rhinitis, allergies 
and respiratory disorders; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה, הקלה וטיפול באסתמה, דלקת אף
אלרגית, אלרגיות והפרעות נשימתיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Haharash Street  , Hod-Hasharon, 45240, 
Israel

כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TAKE AIR

Application Date 11/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211756 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 26731/12/2009



Pharmaceutical preparations for the prevention, relief 
and treatment of asthma, allergic rhinitis, allergies 
and respiratory disorders; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למניעה, הקלה וטיפול באסתמה, דלקת אף
אלרגית, אלרגיות והפרעות נשימתיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: C.T.S. Ltd. שם: כ.צ.ט. בע"מ

Address: 4 Haharash Street  , Hod-Hasharon, 45240, 
Israel

כתובת : רח' החרש 4  , הוד השרון, 45240, ישראל

Identification No.: 510001886מספר זיהוי: 510001886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

טייק אר

Application Date 12/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211757 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 26831/12/2009



Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; Unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; Manures; Fire extinguishing 
compositions;  Tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in 
industry; all included in class 1.

מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן
בחקלאות, בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי

מעובדים, חומרים פלסטיים בלתי מעובדים; דשנים; תרכובות
לכיבוי דלקות; תכשירי עיבוד והלחמה; חומרים כימיים לשימור
מצרכי מזון; חומרי בורסקאות; דבקים המשמשים בתעשייה;

הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: 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

SANDOZ

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211770 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 26931/12/2009



Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; all included in class 5.

תכשירי רוקחות, וטרינריה וסניטאציה; חומרים דיאטטיים
המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; אספלניות, חומרים
לחבישות; חומרים לסתימת שיניים, שעווה לשיניים; 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

SANDOZ

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211771 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 27031/12/2009



Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; all included in 
class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים
ולריפוי וטרינרי, איברים, עיניים ושיניים, כולם מלאכותיים;
פריטים אורטופדיים; חומרי תפירה; הכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

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

SANDOZ

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211772 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 27131/12/2009



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

VONTARG

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211798 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 27231/12/2009



Endoscopes and miniature endoscopes; all included 
in class 10.

אנדוסקופים ואנדוסקופים מיניאטוריים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SIALO TECHNOLOGY ISRAEL LTD שם: סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ

Address: Israel כתובת : בן גוריון 11/27  , אשקלון, 78281, ישראל

Identification No.: 68565מספר זיהוי: 68565

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211806 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 27331/12/2009



Switzerland , 26/11/2007 שוויץ , 26/11/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular and pulmonary diseases; all included 
in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות לב וכלי דם וריאות;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Address: Gewerbestrasse 16  , Allschwil, 4123, 
Switzerland

Identification No.: 50539

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

CARIPUL

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211813 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 27431/12/2009



Led based lighting system; included in class 11. מערכות תאורה מבוססות לדים כמקור אור הנכללת בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: D.Led. Technologies Ltd. שם: די.לד. טכנולוגיות בע"מ

Address: 9 Hanagar Street, Hod Ha'sharon, P.O.B 7160, 
Israel

כתובת : רחוב הנגר 9, הוד השרון, ת.ד.7160, ישראל

Identification No.: 513871020מספר זיהוי: 513871020

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ilan Stauber & Assoc., Advs.

Address: 29 Hamered St., Tel Aviv, P.O.B 50011, 61500, 
Israel

שם: אילן שטאובר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, ת.ד.50011, 61500, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
ILLUMINATION TECHNOLOGIES בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211838 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 27531/12/2009



Refrigerators, frizers, ovens, air conditioners; all 
included in class 11.

מקררים, מקפיאים, תנורים, כיריים ומזגנים; הנכללים כולם
בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ELECTRO KUBI LTD. שם: אלקטרו קובי בע"מ

Address: Tiberias Elite, P.O.B 1832, 14100, Israel כתובת : טבריה עלית, ת.ד.1832, 14100, ישראל

Identification No.: 511534893מספר זיהוי: 511534893

Application Date 21/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211840 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 27631/12/2009



Cosmetics, in particular, creams, pommades, milks, 
lotions, gels and powder for face, body and hands; 
makeup preparations; make-up removing 
preparations; beauty masks; cosmetic preparations 
for preparing, activating and prolonging sun 
tans;cosmetic preparations for protecting the skin 
from solar rays; nail care preparations; toilet soaps; 
antiperspirants (toiletries); bath salts and gels, not for 
medical purposes; essentials oils; cosmetic 
preparations for slimming purposes; gels, mousses, 
balms, lotions and preparations in aerosol form for 
hairdressing and haircare; hair colorants; depilatory 
creams; hair lacquers; shampoos; toilet waters; 
scented water; perfumes; perfumery products; 
personal deodorants; nutritional supplements for 
cosmetic purposes; included in class 3.

קוסמטיקה, במיוחד, משחות, משחה מבושמת לשיער,
תחליבים, תרחיצים, ג'ל ואבקה לפנים, לגוף ולידיים; תכשירי

איפור; תכשירים להסרת איפור; מסיכות יופי; תכשירים
קוסמטיים להכנה, הפעלה והארכת שיזוף; תכשירי מיגון לעור
להגנה מפני קרניים סולריות; תכשירי טיפוח לציפורניים; סבוני
טואלט; מונעי הזעה (טואלטיקה); ג'ל וסבון לאמבט, שלא

למטרות רפואיות; שמנים אתריים; תכשירי קוסמטיקה למטרות
הרזייה; ג'ל, מוסים, שמני משחה, תחליבים ותכשירי תרסיס

לעיצוב וטיפוח שיער; צובעי שיער; משחות להשרת שיער; לכות
שיער; שמפו; מי טואלט; מים מבושמים; בשמים; מוצרי בישום;

דאודורנטים אישיים; תוספי תזונה למטרות קוסמטיקה;
הנכללים בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOTHYS AURIAC

Address: Auriac, France

Identification No.: 68582

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: Kfar Neter, P.O.B 3726, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : כפר נטר, ת.ד.3726, 40593, ישראל

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BEAUTY GARDEN

Application Date 23/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211842 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 27731/12/2009



Food supplements for dietary and/or medical 
purposes; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
purposes; preparations of trace elements for human 
use; vitamin preparations; herbal teas for dietary 
and/or medical purposes;reducing tea for medical 
purposes;therapeutic preparations for the bath;mud 
for baths; food for babies; included in class 5.

תוספי מזון למטרות דיאטה ו/או רפואה; משקאות דיאטה
מותאמים למטרות רפואיות; חומרים דיאטטיים מתואמים
למטרות רפואיות; תכשירי מעקב לשימוש אדם; תכשירי

ויטמינם; תה צמחים למטרות דיאטה ו/או רפואה; תה מרזה
למטרות רפואיות; תכשירי ריפוי לאמבט; בוץ לאמבט; מזון

לתינוקות; הנכללים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOTHYS AURIAC

Address: Auriac, France

Identification No.: 68582

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: Kfar Neter, P.O.B 3726, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : כפר נטר, ת.ד.3726, 40593, ישראל

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

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BEAUTY GARDEN

Application Date 23/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211843 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 27831/12/2009



Seaweed extracts for food; protein for human 
consumption; food supplements (not for medical 
purposes) based on fish, seaweed, crustaceans, 
molluscs, meat, fruits, vegetables, eggs, milk, plants, 
vitamins and/or mineral salts, for food purposes;food 
supplements of vegetable origin prepared for human 
consumption;dietetic substances (not for medical 
purposes) based on fish, seaweed, crustaceans, 
molluscs, meat, fruits, vegetables, eggs, milk, plants, 
vitamins and/or mineral salts, for food 
purposes;dietetic substances (not for medical 
purposes) of plant origin; soups; broth; fruit sauces; 
Jams; jellies for food; pollen prepared for human 
consumption; milk beverages [milk predominating], 
yogurt, cream (dairy product); included in class 29.

תמצית אצות ים עבור מזון; חלבונים לשימוש אדם; תוספי מזון
(שאינם למטרות רפואיות) מבוססי דגים, אצות ים, סרטנים,
רכיכה, בשר, פירות, ירקות, ביצים, חלב, צמחים, ויטמינם ו/או
מלח מינראלי, למטרת מאכל; תוספי מזון על בסיס ירקות
מוכשרים לצריכת אדם; חומרים דיאטטיים (שאינם למטרות

רפואיות) מבוססי דגים, אצות ים, סרטנים, רכיכה, בשר, פירות,
ירקות, ביצים, חלב, צמחים, ויטמינם ו/או מלח מינראלי,
למטרת מאכל; חומרים דיאטטיים (לא למטרות רפואיות)

מבוססי צמחים; מרקים; מרק בשר; רטביי פירות; ריבות; ג'לי
למאכל; אבקת פרחים למאכל אדם; משקאות חלב (חלב
דומיננטי), יוגורט, שמנת (מוצר חלב); הנכללים בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOTHYS AURIAC

Address: Auriac, France

Identification No.: 68582

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: Kfar Neter, P.O.B 3726, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : כפר נטר, ת.ד.3726, 40593, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BEAUTY GARDEN

Application Date 23/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211844 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 27931/12/2009



Non-medicinal infusions and herbal teas;yeast in 
tablet form, not for medical purposes;royal jelly for 
human consumption (not for medical purposes); 
alimentary paste; flavourings other than essential 
oils, condiments, spices, pepper, cooking salt, 
seasonings; almond paste; rusks; biscuits; cereals 
prepared for human consumption; dried cereals; 
preparations made from cereals; museli; semolina; 
nutritional supplements, for food, which may contain 
the aforesaid products and/or vitamins or mineral 
salts;cocoa-based beverages, tea-based 
beverages;chocolate-based beverages, coffee-based 
beverages, flavourings, other than essential oils, for 
beverages; thickening agents for cooking, chocolate, 
gingerbread, honey, rice, dressings for salads; 
included in class 30.

חליטות לא רפואיות ותה צמחים; שמרים בצורת טבליות, לא
למטרות רפואיות; ג'לי מלכותי לתצרוכת אדם (לא למטרות
רפואיות); ממרח עיכול; מטעמים שאינם שמנים אתריים,

תבלינים, פלפל, מלח בישול, תיבולים; ממרח שקדים; צנימים;
ביסקוויטים; דגנים מוכשרים לצריכת אדם; דגנים מיובשים;
מוצרים העשויים מדגנים; מוזלי; סולת; תוספות תזונה לאוכל
שיכולות להכיל את המוצרים דלעיל ו/או ויטמינם או מלח
מינראלי; משקאות מבוססי קקאו, משקאות מבוססי תה,

משקאות מבוססי שוקולד, משקאות מבוססי קפה, מטעמים
שאינם שמנים אתריים, עבור משקאות; גורמים מעבים עבור
בישול, שוקולד, לחם זנגביל, דבש, אורז, רטביי סלט; הנכללים

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOTHYS AURIAC

Address: Auriac, France

Identification No.: 68582

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: Kfar Neter, P.O.B 3726, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : כפר נטר, ת.ד.3726, 40593, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BEAUTY GARDEN

Application Date 23/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211845 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 28031/12/2009



Isotonic drinks; non-alcoholic fruit juice beverages; 
fruit juices; fruit nectars ; Non-alcoholic drinks; 
preparations for making beverages; essences for 
making beverages; included in class 32.

משקאות איזוטוניים; משקאות פירותיים ללא כוהל; משקאות
פירותיים; נקטר פירות; משקאות ללא כוהל; תכשירים להכנת

משקאות; תמציות להכנת משקאות; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOTHYS AURIAC

Address: Auriac, France

Identification No.: 68582

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: Kfar Neter, P.O.B 3726, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : כפר נטר, ת.ד.3726, 40593, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

BEAUTY GARDEN

Application Date 23/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211846 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 28131/12/2009



Benelux , 21/12/2007 בנלוקס , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Cleaning preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentrifices; shaving 
lotions; cosmetics, including fragrances; perfumes; 
deodorants; sun creams; massage oils, not medical; 
hair wash soap; non-medicated preparations, creams 
and lotions for the body, skin or hair; non-medicated 
toilet preparations; cosmetic balms; cosmetic lotions; 
shampoos; non-medicated talcum powder; liquid talc; 
aromatic oils and essences; non-medicated salts, 
lotions, oils, essences, creams and sprays, for 
promoting sleep; all included in class 3.

תכשירי ניקיון; סבונים; פרפומריה, שמנים אתרים, תמרוקים,
תחליבי שיער; משחות שיניים; תרחיצים לגילוח; תמרוקים,
כולל ניחוחות; בושם; דאודורנט; קרמים להגנה מפני השמש;

שמנים לעיסוי, שאינם תרופתיים; סבון לשטיפת שיער;
תכשירים, קרמים ותחליבים שאינם תרופתיים לגוף, עור או
שיער; תכשירי טואלט שאינם תרופתיים; שפתונים קוסמטיים;
תחליבים קוסמטיים; שמפו; אבקת טלק שאינה תרופתית; טלק
נוזלי; שמנים ותמציות ארומאטיים; מלחים, תחליבים, שמנים,
תמציות, קרמים ותרסיסים שאינם תרופתיים לעידוד שינה;

הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

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

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211870 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 28231/12/2009



Benelux , 21/12/2007 בנלוקס , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Printed matter, newspapers, periodicals, books, 
catalogues, brochures, folders, posters, diaries; book
-binding material; photographs; stationery, writing-
material, propelling pencils, fountain-pens; adhesive 
materials (stationery); artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (other than 
furniture); letter openers; instructional and teaching 
material (other than apparatus); printers' type; 
cliches; parts of the said articles not included in other 
classes; all included in class 16.

דברי דפוס, עיתונים, כתבי עת, ספרים, קטלוגים, חוברות,
קלסרים, פוסטרים, יומנים; חומר לכריכת ספרים; תמונות; כלי
כתיבה, חומרי כתיבה, עפרונות חודים, עטים נובעים; חומרי
דבק (כלי כתיבה); חומרי אומנים; מברשות לצביעה; מכונות
כתיבה וצורכי משרד (מלבד מריהוט); פותחני מכתבים; חומרי
הדרכה והוראה (מלבד ממכשירים); לוחות דפוס; שבלונות;

חלקים של הטובין הנזכרים לעיל שאינם כלולים בסוגים אחרים;
הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

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

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211877 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 28331/12/2009



France , 06/02/2008 צרפת , 06/02/2008

Priority Date דין קדימה

Alcoholic beverages, except beers; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים, פרט לבירות; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Martell & Co.

Address: Cognac, France

Identification No.: 52796

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211895 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 28431/12/2009



Printed materials, including pamphlets, brochures 
and magazines related to the field of smoking 
cessation; all included in class 16.

חומרים מודפסים, כולל חוברות, עלונים וכתבי עת הקשורים
להפסקת עישון; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: McNeil AB

Address: Helsingborg, Sweden

Identification No.: 68516

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACTIVESTOP

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211898 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 28531/12/2009



Telecommunication services, including transmission 
of text messages, information, sound and images 
related to the smoking cessation field via 
communication, telephone, internet and computer 
networks; all included in class 38.

שירותי תקשורת, כולל תמסורת של הודעות טקסט, מידע,
צלילים ותמונות הקשורים לתחום הפסקת עישון באמצעות

תקשורת, טלפון, אינטרנט ורשתות מחשב; הנכללים כולם בסוג
.38

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: McNeil AB

Address: Helsingborg, Sweden

Identification No.: 68516

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of 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

ACTIVESTOP

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211899 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 28631/12/2009



Medical and healthcare services in the field of 
smoking cessation; all included in class 44.

שירותי רפואה ובריאות בתחום הפסקת עישון; הנכללים כולם
בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: McNeil AB

Address: Helsingborg, Sweden

Identification No.: 68516

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

If the Hebrew version of the list of 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

ACTIVESTOP

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211900 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 28731/12/2009



Vehicles for locomotion by land and in particular 
motor vehicles, electric vehicles, parts and 
accessories thereof; all included in class 12.

כלי רכב לתנועה ביבשה ובמיוחד כלי רכב ממונעים, כלי רכב
חשמליים, חלקים 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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ELECT'ROAD

Application Date 26/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211902 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 28831/12/2009



Insurance underwriting, financial affairs, monetary 
affairs, financial analysis, insurance consultancy, 
insurance information, issuing of tokens of value, 
mutual funds, capital investments, credit card 
services, debit  card services, guarantees, 
exchanging money, issuing of travellers' cheques, 
issuing of gift vouchers, issuing of debit, credit and 
payment cards, financial consultancy, financial 
evaluation (insurance, banking), trusteeship, 
financing services, financial information, capital 
management, electronic funds transfers, financial 
sponsorship, banking, management of value 
accounts, management of value accounts in relation 
to customer loyalty programs in the fields of financial 
affairs and air transport, real estate management, 
stock exchange quotations, customs brokerage, 
arranging the collection of customs duties, arranging 
the payment of customs duties; all included in class 
36.

חתמי ביטוח, , עסקי פיננסים, עסקי כספים, אבחון פיננסי,
מידע ביטוחי, הנפקה של מטבעות ערך, קרנות גמול, השקעות
הון, שירותי כרטיס אשראי, שירותי כרטיס חיוב, ערבויות,

החלפת כסף, הנפקה של המחאות נוסעים, הנפקה של תעודות
מתנה, הנפקה של כרטיסי חיוב, אשראי ותשלום, יעוץ פיננסי,
הערכה פיננסית (ביטוח, בנקאות), נאמנות, שירותים פיננסיים,
מידע פיננסי, ניהול הון, העברה אלקטרונית של קרנות, הענקת
חסות פיננסית, בנקאות, ניהול של חשבונות ערך, ניהול של

חשבונות ערך בהקשר לתוכניות נאמנות צרכנית בתחומים של
עסקים פיננסים והובלה אווירית, ניהול נכסי נדל"ן, ציוני מחירי
שערי מניות, תיווך מכסים, ארגון של איסוף של חובות מכסים,

ארגון תשלום של חובות מכסים; כולם כלולים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: societe Air France

Address: Roissy-Charles-de-Gaulle, France

Identification No.: 37618

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

AIR FRANCE

Application Date 22/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211911 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 28931/12/2009



Repair, overhaul, and maintenance of clock-and 
watch-making articles and of jewellery articles, all 
included in class 37.

תיקון, שיפוץ, תחזוקה של פריטי ייצור שעונים ושעוני יד ושל
פריטי תכשיטים, הכל כלול בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ROLEX SA

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 674

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

ROLEX

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211944 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 29031/12/2009



France , 29/11/2007 צרפת , 29/11/2007

Priority Date דין קדימה

Soaps; perfumery, perfumes, toilet water, perfume 
water, essential oils, cosmetics, cosmetic suntan 
preparations, cosmetic preparations for eyelashes, 
eyebrow cosmetics, eye cosmetics, lip cosmetics, 
cosmetic preparations for the skin,preparations not 
with medical use, for care of the skin; hair lotions, 
dentifrices, deodorants for personal use, cleansing 
milks, talcum powder, cosmetic body oils, body 
creams for non-medical use, make-up preparations, 
shaving preparations, shaving foam, shaving gels, 
after-shave lotions, shaving soaps, cosmetic kits, 
shampoos; bath oils and salts, bath lotions for non-
medical use; all the aforementioned goods for use by 
men; all included in class 3.

סבונים; תמרוקים, בשמים, מי טואלט, מי בישום, שמנים
אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תכשירי שיזוף קוסמטיים, תכשירי

קוסמטיקה לריסים, לגבות, לעיניים, לשפתיים, תכשירי
קוסמטיקה לעור, תכשירים ללא שימוש רפואי לטיפוח העור;
תרחיצי שיער, משחות שיניים, דאודורנטים לשימוש עצמי,

תחליבי ניקוי, פודרת טלק, שמנים קוסמטיים לגוף, קרמים לגוף
שלא לשימוש רפואי, תכשירי מייק-אפ, תכשירי גילוח,קצף
גילוח, ג'ל לגילוח,תחליבי אפטרשייב, סבוני גילוח, ערכות

קוסמטיקה, שמפויים; שמנים ומלחי אמבטיה, תחליבי רחצה
שלא לשימוש רפואי; כל הטובין האמורים לשימוש על ידי

גברים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GAULME

Address: Paris, France

Identification No.: 46299

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים FLEUR ו
-MALE 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

FLEUR DU MALE

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211945 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 29131/12/2009



Plasma volume expanders; blood clotting factors and 
immunoglobulins; prothrombine concentrate for 
medical use; all included in class 5.

מרחיבי נפח פלזמה; גורמים לקרישת דם ואימיונוגלובולינים;
תרכיז פרוטרומבין לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CSL Behring GmbH

Address: Emil-von Behring-Strasse 76  , Marburg, 35041, 
Germany

Identification No.: 68600

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

BERIPLEX

Application Date 27/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211954 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 29231/12/2009



Baby carriers worn on the body, included in class 18. מנשאים לתינוקות הנלבשים על הגוף, הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Loopi Group Ltd. שם: לופי גרופ בע"מ

Address: Binyamina, P.O.B 112, 30550, Israel כתובת : בנימינה, ת.ד.112, 30550, ישראל

Identification No.: 514093954מספר זיהוי: 514093954

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211969 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 29331/12/2009



Baby carriers worn on the body, included in class 18. מנשאים לתינוקות הנלבשים על הגוף, הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Loopi Group Ltd. שם: לופי גרופ בע"מ

Address: Binyamina, P.O.B 112, 30550, Israel כתובת : בנימינה, ת.ד.112, 30550, ישראל

Identification No.: 514093954מספר זיהוי: 514093954

Application Date 25/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211970 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 29431/12/2009



Denmark , 08/01/2008 דנמרק , 08/01/2008

Priority Date דין קדימה

Clothing, footwear and headgear, including cloaks, 
waistcoats, skirts, tops, belts, hats, bandanas, 
trousers, caps, sun hats, sunshades, t-shirts, also as 
costumes; included in class 25.

ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש, לרבות מעילים, מקטורנים, חצאיות,
עליוניות, חגורות, כובעים, בנדנות, מכנסיים, כומתות, כובעי
מצחייה, מגיני שמש, חולצות טי וכן תחפושות; הנכללים בסוג

.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Visiodan S/A

Address: Hellerup, Denmark

Identification No.: 68611

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

Liontouch

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 211990 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 29531/12/2009



Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission, processing 
and reproduction of sound, images or data; magnetic 
data carriers, automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; recorded and unrecorded data carriers 
(as far as included in class 9); computer programs 
(saved); electronically recorded data (downloadable); 
electronic publications [downloadable]; all included in 
class 9.

מכשירים וכלים מדעיים, ימיים, מחקריים, לצילום,
סינמטוגרפיים, אופטיים, לשקילה, למדידה, לאיתות, לבדיקה
(פיקוח), להצלת נפשות ולהוראה; מכשירים וכלים להולכה,
מיתוג, המרה, צבירה, ויסות או שליטה בחשמל; מכשירים

להקלטה, העברה, עיבוד ושחזור של קול, בבואות או נתונים;
נשאי נתונים מגנטיים, מכונות מכירה אוטומטיות ומנגנונים
עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; מכונות חישוב, ציוד
לעיבוד נתונים ומחשבים; נשאי נתונים מוקלטים ושאינם

מוקלטים (ככל שנכללים  בסוג 9); תוכניות מחשב (שמורות);
נתונים מוקלטים אלקטרונית (הניתנים להורדה); פרסומים
אלקטרוניים [הניתנים להורדה]; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

T-Phone

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212001 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 29631/12/2009



Telecommunications; news agencies; rental of 
telecommunications equipment; information on 
telecommunications; all included in class 38.

תקשורת רחק; סוכנויות של חדשות; השכרת ציוד של תקשורת
רחק; מידע על תקשורת רחק; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

T-Phone

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212002 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 29731/12/2009



Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware, -software and data bases; 
maintenance of software; technical consultancy; 
electronic data storage services; rental of data 
processing equipment; website design for others; all 
included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים אליהם;
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתיים; עיצוב ופיתוח של חמרת
מחשב, תכנה ובסיסי נתונים: תחזוקה של תכנה; יעוץ טכני;
שירותי אחסון לנתונים אלקטרוניים; השכרת ציוד לעיבוד

נתונים; עיצוב אתרי אינטרנט עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג
.42

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Deutsche Telekom AG

Address: Bonn, Germany

Identification No.: 37823

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

T-Phone

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212003 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 29831/12/2009



Non-medicated toilet preparations; soaps; perfumes; 
cosmetics; cosmetic preparations; essential oils; 
preparations for the hair; shampoos; dentifrices; 
deodorants; shaving preparations; aftershave 
preparations; preparations for the skin; sun-tanning 
preparations; sun-protection preparations; sunscreen 
preparations; sun-blocking preparations; after-sun 
preparations; all included in class 3.

תכשירי טואלט שאינם תרופתיים; סבונים; בשמים; קוסמטיקה;
תכשירים קוסמטיים; שמנים אתרים; תכשירים לשיער;

שמפואים; תכשירים לניקוי שיניים; דאודורנטים; תכשירים
לגילוח; תכשירי אפטר שיב; תכשירים לעור; תכשירי שיזוף;

תכשירים להגנה משמש; תכשירים לסינון שמש; תכשירים נגד
שמש; תכשירים לאחר שיזוף; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Fenton Pharmaceuticals Ltd

Address: 7-10 Chandos Street,  , London, 19, United 
Kingdom

Identification No.: 68615

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

DELPH

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212004 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 29931/12/2009



Electrotechnical and electronic signaling, measuring, 
counting, recording, monitoring, testing, open and 
closed-loop control and switching devices; electrical 
power supply units (unless included in other classes), 
electrical low-voltage, medium-voltage and high-
voltage switchgear and controlgear, rectifiers, 
converters, inverters, power converters, voltage 
source DC-link converters and frequency converters, 
in particular electrical inverters; electrical data input, 
processing, transmission, storage and output 
devices; data processing programs; all included in 
class 9.

התקנים אלקטרו טכניים ואלקטרוניים לאיתות, למדידה,
לספירה, להקלטה, לניטור, לבחינה, לבקרה ולמיתוג של

מעגלים פתוחים וסגורים; יחידות אספקת כוח חשמלי (אלא אם
כן נכלל בסוגים אחרים), ציוד מיתוג ובקרה למתח חשמלי נמוך,
מתח בינוני ומתח גבוה, מיישרי זרם, ממירים, מהפכים, ממירי
כוח, ממירים ממקור מתח של חיבור DC וממירי תדר, במיוחד
מהפכים חשמליים; התקנים חשמליים לקלט, עיבוד, העברה,
אחסון ופלט נתונים; תוכניות לעיבוד מידע; הנכללים כולם בסוג

.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Siemens Aktiengesellschaft

Address: Munchen, Germany

Identification No.: 2707

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 DC and the word 
MASTER separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף DC ובמילה
MASTER בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SINAMICS DC MASTER

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212005 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 30031/12/2009



Private equity investment services; private equity 
services; fundraising and fund management services 
relating to investments in securities of private or 
public companies, investments in other financial 
instruments, investments in investment funds, or 
investments in investment portfolios; purchasing and 
selling of publicly traded securities; purchasing and 
selling of publicly traded securities for others; raising 
and managing investment funds involving publicly 
traded securities; publicly traded securities 
investment management services; management and 
administration of funds; real estate investment 
services; consulting relating to real estate investment 
services; purchasing and selling of real estate; 
purchasing and selling of real estate for others; real 
estate management services; raising and managing 
real estate funds; all included in class 36.

שירותי השקעות הון אישי; שירותי הון אישי; שירותי גיוס הון
וניהול קרנות ביחס להשקעות בביטחונות של חברות פרטיות או

ציבוריות, השקעות באמצעים פיננסים אחרים, השקעות
בקרנות השקעה, או השקעות בתיקי השקעה; רכישה ומכירה
של ביטחונות הנסחרים באופן ציבורי; רכישה ומכירה של
ביטחונות הנסחרים באופן ציבורי עבור אחרים; גיוס וניהול
קרנות השקעה הקשורות לביטחונות הנסחרים באופן ציבורי;
שירותי ניהול השקעה בביטחונות הנסחרים באופן ציבורי; ניהול
ואדמיניסטראציה של קרנות; שירותי השקעות נכסי דלא ניידי;
יעוץ ביחס לשירותי השקעות נכסי דלא ניידי; רכישה ומכירה של
נכסי דלא ניידי; רכישה ומכירה של נכסי דלא ניידי לאחרים;

שירותי ניהול נכסי דלא ניידי; גיוס וניהול קרנות נכסי דלא ניידי;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Lightspeed Management Company, L.L.C.

Address: 2200 Sand Hill Road  , Menlo Park, California, 
94025, U.S.A.

Identification No.: 62385

(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

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
VENTURE PARTNERS, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212008 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 30131/12/2009



Clothing, hats, hoods and headgear; all included in 
class 25.

דברי הלבשה, כובעים וכיסויי ראש; כולם נכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Pninat Ha Shani Ltd. שם: פנינת השני בע"מ

Address: 22 Eilat St., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב אילת 22  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 512690710מספר זיהוי: 512690710

Application Date 14/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212012 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 30231/12/2009



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

PHOTODERM

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212015 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 30331/12/2009



Selling falafel and granting concessions; all included 
in class 35.

מכירת פלאפל והענקת זיכיונות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ofer Sabah שם: עופר סאבח

Address: 6 Shmuel Hanavi St., Modiin, 71725, Israel כתובת : רחוב שמואל הנביא 6  , מודיעין, 71725, ישראל

Identification No.: 22509897מספר זיהוי: 22509897

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avnon-Zamberg-Banay, Adv.

Address: 15/7 Hahashmonaim Blvd.  , Modi'in, 71700, 
Israel

שם: אבנון-זמברג-בנאי, עו"ד

כתובת : שד' החשמונאים 15/7  , מודיעין, 71700, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

פלאפל עופר

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212020 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 30431/12/2009



Selling falafel and granting concessions; all included 
in class 35.

מכירת פלאפל והענקת זיכיונות; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ofer Sabah שם: עופר סאבח

Address: 6 Shmuel Hanavi St., Modiin, 71725, Israel כתובת : רחוב שמואל הנביא 6  , מודיעין, 71725, ישראל

Identification No.: 22509897מספר זיהוי: 22509897

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avnon-Zamberg-Banay, Adv.

Address: 15/7 Hahashmonaim Blvd.  , Modi'in, 71700, 
Israel

שם: אבנון-זמברג-בנאי, עו"ד

כתובת : שד' החשמונאים 15/7  , מודיעין, 71700, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

עופר פלאפל

Application Date 28/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212021 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 30531/12/2009



Fuel dispensers for service stations and commercial 
fuel dispensing stations; all included in class 9.

מחלקי דלק עבור תחנות שירות ותחנות חלוקת דלק מסחרי;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dresser, Inc.

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

Identification No.: 53303

(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

GLOBAL VISION

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212037 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 30631/12/2009



Computer software that allows merchants to accept 
payment for goods and services by check, credit, 
debit or stored value card over a global computer 
network; combination electronic terminal, printer, 
check reader, card reader and payment transaction 
storage device for use in the approval and 
processing of check, credit, debit and stored value 
card payments; computer hardware, namely, 
terminals, printers, signature capture devices, check 
readers, PIN pads, contactless readers, cellular 
wireless computer terminals for use in connection 
with check, credit card, debit card and stored value 
card transactions, transaction authorizations and 
payment processing services; all included in class 9.

תוכנת מחשב המאפשרת לסוחרים לקבל תשלום עבור סחורות
ושירותים על ידי כרטיס המחאה, אשראי, חיוב או ערך נצבר
דרך רשת מחשב גלובאלית; צירוף אלקטרוני של מסוף,

מדפסת, קורא המחאות, קורא כרטיסים והתקן איחסון עסקאות
תשלום לשימוש באישור והעברה של תשלומי כרטיס המחאה,
אשראי, חיוב וערך נצבר; חומרת מחשב, דהיינו, מסופים,

מדפסות, התקני קליטת חתימה, קוראי המחאות, קורא כרטיס
חכם להקשת קוד אישי, קוראים ללא מגע, מסופי מחשב
סלולריים אלחוטיים לשימוש בקשר עם שירותי עסקאות,
הרשאת עסקות והעברת תשלומי כרטיס המחאה, אשראי,

חיוב וערך נצבר; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: First Data Corporation

Address: 6200 South Quebec Street  , Greenwood 
Village, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 58747

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212042 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 30731/12/2009



Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212043 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 30831/12/2009



Data processing services in the field of check, credit, 
debit, stored value and electronic benefits transfer 
card transactions and payments; bookkeeping and 
data processing in the field of employee benefits and 
pension plans; advertising services, namely, 
selective insertion of promotional and informational 
materials into mailings; advertising and marketing 
services, namely, direct mail, development and 
creation of brochures, sales support communications 
and other promotional materials; marketing services 
for others, namely document formatting and providing 
a common gateway to manage and format marketing 
campaigns across delivery channels including print, 
email and over a global computer network; marketing 
and advertising services for others, namely offering 
onscreen advertising on automatic teller machines 
(ATMs); mail processing services for others; 
business management, namely, information and 
workflow processing management services; business 
administration services, namely, computerized order 
processing and inventory management; developing 
and implementing electronic commerce capabilities 
for clients via a global communications network and 
automated teller machines; business services, 
namely, preparing and issuing statements of financial 
accounts, tracking information sent in mailings and 
issuing mailings based on account activities; 
providing business information management 
services, namely managing a database of business 
information and data and preparing models, reports 
and correspondence based on such information for 
use in management activities and in customer 
mailings; business services for others, namely, 
database modeling, scoring and information services 
for card issuers, deposit banks, and other direct 
marketers; business investigations, namely, applicant 
background screening services; accounts receivable 
management services, namely, pre- and post- charge 
off collection services; operation of customer call 
centers and technical assistance and training 
services in relation thereto; customer care services 
over the phone and over a global computer network; 
in-bound and out-bound telemarketing and 
automated information services; business services, 
namely, providing systems to resolve customer 
service inquiries for financial institutions and 
merchants; disputes management system for 
handling disputed transactions on credit and debit 
cards; administration of incentive reward and 
promotional programs for financial institutions and 
merchants to generate customer loyalty; promoting 
the sale of the goods and services of others by 
distribution, processing, fulfillment and redemption of 
electronic coupons over a global computer network, 
with redemption in the form of a credit to consumer's 
credit card; all included in class 35.

שירותי עיבוד נתונים בתחום של עסקאות ותשלומים בהמחאה,
כרטיס אשראי, כרטיס חיוב, כרטיס משולם מראש וכרטיס
לניצול הטבות ביטוח לאומי; הנהלת חשבונות ועיבוד נתונים
בתחום של הטבות לעובדים ותוכניות פנסיה; שירותי פרסום,
דהיינו, דיוור סלקטיבי של חומרי קידום מכירות ומידע; שירותי
פרסום ושיווק, דהיינו, דיוור ישיר, פיתוח ויצירה של חוברות,
אמצעי תקשורת לתמיכה במכירות וחומרים אחרים של קידום
מכירות; שירותי שיווק עבור אחרים, דהיינו עיצוב מסמכים
ואספקת שער משותף לניהול ועיצוב מבצעי שיווק באמצעות
ערוצי תקשורת הכוללים דפוס, דואר אלקטרוני ועל פני רשת
מחשבים גלובלית; שירותי פרסום ושיווק עבור אחרים, דהיינו
אספקת פרסום על המסך של כספומטים; שירותי עיבוד דואר
עבור אחרים; ניהול עסקים, דהיינו, שירותי ניהול עיבוד מידע
וזרימת עבודה; שירותי מינהל עסקי, דהיינו, עיבוד הזמנות

וניהול מלאי ממוחשבים; פיתוח ומימוש יכולות מסחר אלקטרוני
עבור לקוחות דרך רשת תקשורת גלובלית וכספומטים;

שירותים עסקיים, דהיינו, הכנה והנפקה של דפי חשבונות
פיננסיים, מעקב אחרי מידע שנשלח בדואר והנפקת דברי דואר
המבוססים על פעילות בחשבון; אספקת שירותי ניהול מידע
עסקי, דהיינו ניהול בסיס נתונים של מידע ונתונים עסקיים
והכנת מודלים, דוחות ותכתובת המבוססים על מידע זה

לשימוש בפעילויות ניהול ובדיוור ללקוחות; שירותים עסקיים
עבור אחרים, דהיינו שירותי מידול בסיסי נתונים, דירוג ומידע
עבור מנפיקי כרטיסים, בנקים לפיקדונות ומשווקים ישירים
אחרים; חקירות עסקיות, דהיינו, שירותי סינון רקע של

מועמדים; שירותי ניהול חשבונות חייבים, דהיינו, שירותי גבייה
לפני ואחרי מחיקת חוב שלא ניתן לגבותו; הפעלת מוקדי פניות
לקוחות ושירותי סיוע טכני והדרכה קשורים בהם; שירותי טיפול
בלקוחות בטלפון ועל פני רשת מחשבים גלובלית; שירותי שיווק
נכנס ויוצא בטלפון ומידע אוטומטי; שירותים עסקיים, דהיינו,
אספקת מערכות לפתרון שאילתות שירות לקוחות עבור
מוסדות פיננסיים וסוחרים; מערכת ניהול תלונות לטיפול

בעסקאות בכרטיסי אשראי וחיובים במחלוקת; ניהול מענקי
תמריץ ותוכניות קידום מכירות עבור מוסדות פיננסיים וסוחרים
במטרה לקדם נאמנות לקוחות; קידום המכירה של סחורות
ושירותים של אחרים על-ידי הפצה, עיבוד, מימוש ופדיון של
תלושים אלקטרוניים על פני רשת מחשבים גלובלית, עם פדיון
בצורת זיכוי כרטיס האשראי שלהצרכן; הנכללים כולם בסוג 35.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד טבת תש"ע - 30931/12/2009



Owners

Name: First Data Corporation

Address: 6200 South Quebec Street  , Greenwood 
Village, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 58747

(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"ד טבת תש"ע - 31031/12/2009



Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212044 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 31131/12/2009



Check verification, credit recovery and collection 
services; check authorization services; check 
acceptance services; check guarantee services; 
electronic check conversion services; payment 
processing and automatic payment deduction 
services; electronic payment transaction processing 
and authorization services; payment transaction 
processing via form factor devices employing 
contactless or magnetic stripe technologies; 
electronic processing and wireless electronic 
processing of check, credit, debit and stored value 
card payment transactions; electronic bill payment 
services, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; bill payment 
services allowing consumers to pay for goods and 
services by credit, debit or stored value card or check 
at the point of sale, over a global computer network; 
automatic teller machine (ATM) and debit card 
processing services; financial services, namely, 
account management, collection, remittance and 
retention services; financial transaction capture, 
settlement, reconciliation and reporting; chargeback 
handling and payment authentication services; 
banking services, namely, bill pay, account 
management, account summary and account transfer 
over a global computer network; online banking 
services, namely, design, implementation and 
management of online banking systems for financial 
institutions; account services, namely, providing 
information from databases and live operators for 
financial institutions and merchants by means of 
telephone and over a global computer network; credit 
and risk management, analysis, and assessment 
services; providing interactive databases in the field 
of credit card management and authorization; 
providing an online inventory management system; 
providing an on-line, interactive computer database 
containing information regarding credit and debit card 
holders, credit and debit card accounts, and credit 
and debit card transactions; providing an online 
computer database which enables merchants to 
access and download check, credit card, debit card, 
stored value card and electronic benefits transfer 
card transaction information and payment related 
data; providing interactive computer database which 
analyzes data and produces a decision code for 
check-related transactions and check authorizations; 
providing online interactive computer databases and 
online-provider services enabling online 
authentication and online payment; providing 
interactive databases containing financial transaction 
data, consumer data and customer data; financial 
forecasting services; financial research services; 
financial services, namely currency conversion 
services that allow the customer to pay for goods in 
the currency of their choice and allow the merchant 
to receive payment in the currency of their choice; 
risk management services, namely prevention, 
detection and recovery of financial losses; 
customized decision management tools for the 
financial services processing industry used to 
respond to consumer financial activities; issuing 
credit, debit, and stored value cards; customized 
financial statement and card design services; 
commercial card portfolio management services; 
business research services, namely, analysis of 
financial data and information for comparison to 
industry standards; tax payment processing services;

שירותי אימות המחאות, השבת אשראי וגבייה; שירותי אישור
המחאות; שירותי קבלת המחאות; שירותי ערבות להמחאות;
שירותי המרת המחאות אלקטרונית; שירותי עיבוד תשלומים

וניכוי אוטומטי של תשלומים; שירותי עיבוד ואישור של עסקאות
תשלום אלקטרוני; עיבוד עסקאות תשלום באמצעות התקנים
קטנים המשתמשים בטכנולוגיות ללא מגע או של פס מגנטי;
עיבוד אלקטרוני ועיבוד אלקטרוני אלחוטי של עסקאות תשלום
באמצעות המחאות, כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסים
משולמים מראש; שירותי תשלום חשבונות אלקטרוני, דהיינו,
עיבוד והעברה אלקטרוניים של נתוני תשלום חשבונות; שירותי
תשלום חשבונות המאפשרים לצרכנים לשלם בגין סחורות
ושירותים באמצעות כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, כרטיסים
משולמים מראש או המחאות בעמדות המכירה, על פני רשת
מחשבים גלובלית; שירותי עיבוד לכספומטים וכרטיסי חיוב;
שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי ניהול, גבייה, העברת

תשלומים ושמירה של חשבונות; לכידה, יישוב, התאמה ודיווח
של עסקאות פיננסיות; שירותי טיפול ואימות החזר חיובים של
כרטיס אשראי; שירותי בנק, דהיינו, תשלום חשבונות, ניהול
חשבונות לקוחות, סיכום חשבונות והעברת חשבונות על פני
רשת מחשבים גלובלית; שירותי בנק מקוונים, דהיינו, תכנון,
מימוש וניהול של מערכות בנקאות מקוונות עבור מוסדות
פיננסיים; שירותי חשבונות, דהיינו, אספקת מידע מבסיסי
נתונים ועל-ידי טלפנים עבור מוסדות פיננסיים וסוחרים

באמצעות הטלפון ועל פני רשת מחשבים גלובלית; שירותי
ניהול, ניתוח והערכה של אשראי וסיכונים; אספקת בסיסי
נתונים אינטראקטיביים בתחום של ניהול ואישור כרטיסי
אשראי; אספקת מערכת לניהול מלאי מקוון; אספקת בסיס

נתונים ממוחשב, מקוון ואינטראקטיבי המכיל מידע בנוגע לבעלי
כרטיסי אשראי וחיוב, חשבונות כרטיסי אשראי וחיוב ועסקאות
בכרטיסי אשראי וחיוב; אספקת בסיס נתונים ממוחשב מקוון

המעניק לסוחרים אפשרות גישה והורדה של מידע על עסקאות
בהמחאות, כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב, כרטיסים משולמים
מראש וכרטיסים לניצול הטבות ביטוח לאומי ונתונים הקשורים
לתשלומים; אספקת בסיס נתונים ממוחשב אינטראקטיבי
המנתח נתונים ומפיק קוד החלטה עבור עסקאות הקשורות

בהמחאות ואישורי המחאות; אספקת בסיסי נתונים ממוחשבים,
אינטראקטיביים ומקוונים ושירותי ספקים מקוונים המאפשרת

אימות מקוון ותשלום מקוון; אספקת בסיסי נתונים
אינטראקטיביים המכילים נתוני עסקאות פיננסיות, נתוני צרכנים

ונתוני לקוחות; שירותי חיזוי פיננסי; שירותי מחקר פיננסי;
שירותים פיננסיים, דהיינו שירותי המרת מטבע המאפשרים
ללקוח לשלם בגין סחורות במטבע לפי בחירתו ולסוחר לקבל
את התשלום במטבע לפי בחירתו; שירותי ניהול סיכונים, דהיינו

מניעה, גילוי והשבה של הפסדים פיננסיים; כלים לניהול
החלטות מותאמים אישית עבור ענף עיבוד השירותים

הפיננסיים המשמשים להגיב לפעילויות הפיננסיות של צרכנים;
הנפקת כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסים משולמים
מראש; שירותים לעיצוב מותאם אישית של דפי חשבון

וכרטיסים; שירותי ניהול תיק כרטיסים מסחריים; שירותי מחקר
עסקי, דהיינו, ניתוח נתונים ומידע פיננסיים לצורך השוואה
לסטנדרטים של הענף; שירותי עיבוד תשלומי מס; אספקת
מערכת ממוחשבת להפקדת מסים עבור מוסדות פיננסיים;
פתרון לעיבוד כרטיסי ביטוח בריאות, דהיינו, מערכת למינהל
חשבונות ולמעקב אחרי זכויות המבוטחים המאפשרת ניהול
יתרות במספר קרנות לצורך חשבונות זכויות רפואיות, דהיינו,
חשבונות חיסכון לביטוח בריאות, חשבונות משיכה גמישים
וחשבונות החזר הוצאות רפואיות הנגישים באמצעות כרטיס
יחיד שיכול גם לשמש ככרטיס זיהוי רפואי; שירותים פיננסיים
לענף ביטוח הבריאות, דהיינו, תיקוף חיובים עבור תביעות

ביטוח; הנכללים כולם בסוג 36.

י"ד טבת תש"ע - 31231/12/2009



Owners

Name: First Data Corporation

Address: 6200 South Quebec Street  , Greenwood 
Village, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 58747

(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

providing a computerized tax deposit system for 
financial institutions; healthcare card processing 
solution, namely, an account administration and 
benefits tracking system that enables multiple fund 
balances for medical benefits accounts, namely, 
health savings accounts, flexible spending accounts 
and health reimbursement accounts to be accessed 
via a single card that can also serve a medical 
identification card; financial services for the 
healthcare industry, namely, validation of charges for 
insurance claims; all included in class 36.

שירותי אימות המחאות, השבת אשראי וגבייה; שירותי אישור
המחאות; שירותי קבלת המחאות; שירותי ערבות להמחאות;
שירותי המרת המחאות אלקטרונית; שירותי עיבוד תשלומים

וניכוי אוטומטי של תשלומים; שירותי עיבוד ואישור של עסקאות
תשלום אלקטרוני; עיבוד עסקאות תשלום באמצעות התקנים
קטנים המשתמשים בטכנולוגיות ללא מגע או של פס מגנטי;
עיבוד אלקטרוני ועיבוד אלקטרוני אלחוטי של עסקאות תשלום
באמצעות המחאות, כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסים
משולמים מראש; שירותי תשלום חשבונות אלקטרוני, דהיינו,
עיבוד והעברה אלקטרוניים של נתוני תשלום חשבונות; שירותי
תשלום חשבונות המאפשרים לצרכנים לשלם בגין סחורות

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד טבת תש"ע - 31331/12/2009



Electronic mail services, namely, electronic receipt 
and transmission of text, files, graphics and data via 
computer networks and mobile communication 
devices; electronic transmission of data and 
documents via telephones, computers and mobile 
communication devices over a global computer 
network; telecommunications services, namely, 
enabling merchants and financial institutions to notify 
customers of time-critical events through interactive 
voice response, text messaging, broadcast 
messaging, e-mail and instant messaging using 
wireless application protocol for mobile 
communication, fax and pager devices; all included in 
class 38.

שירותי דואר אלקטרוניים, דהיינו, קבלה והעברה אלקטרונית
של טקסט, קבצים, גרפיקה ונתונים דרך רשתות מחשב והתקני
תקשורת ניידים; העברה אלקטרונית של נתונים ומסמכים דרך
טלפונים, מחשבים והתקני תקשורת ניידים דרך רשת מחשב
גלובאלית; שירותי תקשורת רחק, דהיינו, המאפשרים לסוחרים
ומוסדות פיננסיים לידע לקוחות לגבי אירועים בעלי מועד קריטי
דרך משיבון קול אינטראקטיבי, העברת מסרי טקסט, שידור
טקסט, דואר אלקטרוני והעברת מסרים מיידיים המשתמשים
ביישום אלחוטי לתפעול התקנים ניידים של תקשורת, פקס

ואיתורית; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: First Data Corporation

Address: 6200 South Quebec Street  , Greenwood 
Village, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 58747

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212045 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 31431/12/2009



Providing on-line nondownloadable software that 
allows merchants to accept payment for goods and 
services by check, credit, debit or stored value card 
over a global computer network; providing on-line 
nondownloadable software for use in analyzing credit 
and debit card expenditures and generating reports 
relating thereto; application service provider, namely 
call center hosting and service support; technical 
consultation and research in the field of custom 
credit, debit, stored value and payment processing 
card programs; equipment leasing, namely leasing 
point of sale equipment; computer services, namely, 
designing, maintaining and operating computer 
networks and computer programs for others in the 
field of financial services; data encryption and data 
security services; web service solutions, namely, 
domain name registration, web store design, web 
hosting and secure payment processing services; 
website design and website management services 
for financial institutions; all included in class 42.

אספקת תוכנה מקוונת לא ניתנת להורדה המאפשרת לסוחרים
לקבל תשלום בגין סחורות ושירותים באמצעות המחאה, כרטיס

אשראי, כרטיס חיוב או כרטיס משולם מראש דרך רשת
מחשבים גלובלית; אספקת תוכנה מקוונת לא ניתנת להורדה
לשימוש בניתוח הוצאות בכרטיסי אשראי וחיוב והפקת דוחות
לגבי הוצאות אלה; ספק שירותים מבוססי מחשב, דהיינו אירוח
מוקד פניות ותמיכה בשירות; יעוץ טכני ומחקר בתחום של
תוכניות מותאמות אישית לכרטיסי אשראי, חיוב, משולמים
מראש ועיבוד תשלומים; החכרת ציוד, דהיינו, החכרת ציוד

לעמדות מכירה; שירותי מחשב, דהיינו, תכנון, תחזוקה והפעלה
של רשתות מחשבים ותוכניות מחשב עבור אחרים בתחום

השירותים הפיננסיים; שירותי הצפנת נתונים ואבטחת נתונים;
פתרונות לשירותי אינטרנט, דהיינו, שירותי רישום שם תחום,
תכנון חנות מקוונת, אירוח אתרים ועיבוד תשלומים מאובטח;
שירותי תכנון אתרי אינטרנט וניהול אתרי אינטרנט עבור

מוסדות פיננסיים; 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 DATA separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212046 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 31531/12/2009



Owners

Name: First Data Corporation

Address: 6200 South Quebec Street  , Greenwood 
Village, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 58747

(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"ד טבת תש"ע - 31631/12/2009



Fraud control, prevention and detection services; all 
included in class 45.

שירותי בקרה, מניעה וגילוי הונאה; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: First Data Corporation

Address: 6200 South Quebec Street  , Greenwood 
Village, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 58747

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212047 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 31731/12/2009



Newsletters for credit, debit and stored value card 
acceptance and payment processing programs, 
services and products; all included in class 16.

עלונים לתוכניות, שירותים ומוצרים להעברת תשלום ואישור של
כרטיס אשראי, חיוב או ערך נצבר; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: First Data Corporation

Address: 6200 South Quebec Street  , Greenwood 
Village, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 58747

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212048 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 31831/12/2009



Electronic storage of messages, faxes, text, files, 
graphics, data and documents via telephones, 
computers, computer terminals and computer 
networks; online archival storage system for 
archiving data and images; all included in class 39.

אחסון אלקטרוני של מסרים, פקסים, טקסט, קבצים, גרפיקה,
נתונים ומסמכים דרך טלפונים, מחשבים, מסופי מחשב

ורשתות מחשב; מערכת אחסון ארכיון מקוון עבור ארכוב נתונים
ובבואות; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: First Data Corporation

Address: 6200 South Quebec Street  , Greenwood 
Village, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 58747

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212049 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 31931/12/2009



Digitally capturing photos and other images to be 
placed on credit, debit and stored value cards; all 
included in class 40.

צילום באופן דיגיטאלי של תמונות ובבואות אחרות למיקום על
כרטיסי אשראי, חיוב וערך נצבר; הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: First Data Corporation

Address: 6200 South Quebec Street  , Greenwood 
Village, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 58747

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212050 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 32031/12/2009



Electronic newsletters for credit, debit and stored 
value card acceptance and payment processing 
programs, services and products; check processing 
services, namely, check imaging services; all 
included in class 41.

עלונים אלקטרונים לתוכניות, שירותים ומוצרים להעברת
תשלום ואישור של כרטיס אשראי, חיוב או ערך נצבר; שירותי
העברת המחאות, דהיינו, שירותי הדמיית המחאות; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: First Data Corporation

Address: 6200 South Quebec Street  , Greenwood 
Village, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 58747

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 29/05/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212051 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 32131/12/2009



Pharmaceutical preparations in the cardiovascular 
field for treating hypertension and metabolic 
disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות בתחום מערכת הלב וכלי הדם לטיפול בלחץ
דם ובהפרעות מטבוליות; 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

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

HCT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
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

EXFORGE HCT

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212092 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 32231/12/2009



Action figures; action figures and accessories 
therefor; balloons; baseballs; basketballs; bean bags; 
cases for play accessories; children's multiple activity 
toys; Christmas tree decorations; costume masks; 
footballs; hand puppets; in-line skates; marbles; party 
favors in the nature of crackers and noisemakers; 
party favors in the nature of small toys; plastic 
character toys; play figures; play houses; play 
swimming pools; play tents; playground balls; plush 
toys; skateboards; snow globes; toy boxes; toy 
clocks and watches; toy stamps; water squirting toys; 
yo-yos; all included in class 28.

דמויות פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבור זה; בלונים; כדורי
בייסבול; כדורי סל; שקיות קטניות; ארגזים עבור אביזרי משחק;

צעצועי ילדים לפעולות מרובות; קישוטים לעצי חג המולד;
מסכות לתחפושות; כדורי רגל; בובות ליד; רולרבליידס; גולות;

צעצועי תשורות למסיבות בצורה של בון-בונים ורעשנים;
תשורות למסיבות בצורה של צעצועים קטנים; צעצועי דמויות
מפלסטיק; דמויות למשחק; בתי בובות; בריכות שחיה למשחק;

אוהלים למשחק; כדורי מגרש משחקים; צעצועי פלוסין;
סקטבורדים; גלובוס עם שלג מלאכותי למשחק; ארגזי צעצועים;
צעצועי שעונים ושעוני יד; בולי צעצועים; צעצועים המתיזים

מים; יו-יוים; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cloudco, Inc.

Address: One American Road Cleveland, OHIO, 44144, 
U.S.A.

Identification No.: 68414

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

SUSHI PACK

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212094 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 32331/12/2009



Broadcasting; television, satellite television and cable 
television broadcasting; radio broadcasting; 
communications by telephone; interactive telephone 
services; telephone messaging services; 
communication services by means of radio waves, 
telephones, the Internet, the world wide web, cable, 
satellite, microwaves and electricity grid; telephony 
for voting purposes and entertainment purposes; 
included in class 38.

שידור; שידור טלויזיה, טלוויזיה בלווין וטלוויזיה בכבלים; שידור
רדיו; תקשורת באמצעות טלפון; שירותי טלפון אינטראקטיביים;
שירותי הודעות טלפון; שירותי תקשורת באמצעות גלי רדיו,
טלפונים, האינטרנט, הרשת העולמית, כבלים, לווין, גלי מיקרו

ורשת חשמל; טלפוניה למטרות הצבעה ולמטרות בידור;
הנכללים בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Castaway Television Productions Limited

Address: London, United Kingdom

Identification No.: 68642

(British Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SURVIVOR

Application Date 03/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212125 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 32431/12/2009



Online publishing of newsletters and reports in the 
field of dimonds, precious stones and jewelry; all 
included in class 41.

פרסום מקוון של עלונים ודיווחים בתחום היהלומים, אבני חן
ותכשיטים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Idex Online SA.

Address: Geneva, Switzerland

Identification No.: 58448

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: j. Zaltzman, Gilat, Knoller, Graus  & Co., Adv.

Address: 10 Karlibach St., Tel Aviv, P.O.B 20333, 61202, 
Israel

שם: י. זלצמן, גילת, קנולר, גראוס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב קרליבך 10, תל אביב, ת.ד.20333, 61202,
ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212153 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 32531/12/2009



Chemical precursor integration selection services for 
the semiconductor manufacturing industry; all 
included in class 42.

שירותי סלקצית מיזוג קודמנים כימיים עבור תעשיית ייצור
מוליכים למחצה; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.

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

Identification No.: 4992

(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

Com-PAT

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212169 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 32631/12/2009



Ready-made clothing for men, women and children; 
knitwear and hosiery; lingerie, underwear, pyjamas, 
dressing gowns, bathrobes, sweaters, skirts, 
dresses, knickers, trousers, jackets, coats, furs 
(clothing), suits, shirts, layettes, ties, shawls, scarves, 
stoles, sashes, belts (clothing), gloves (clothing), 
bonnets, headgear, caps; socks, stockings and 
tights; footwear (except orthopaedic footwear), 
slippers, boots; bathing suits and bathing trunks; 
rainwear; all included in class 25.

דברי לבוש מוכנים לגברים, נשים וילדים; סריגים גרביים
ולבנים; לבני נשים, תחתונים, פיג'מות, גלימות הלבשה, חלוקי

רחצה, סוודרים, חצאיות, שמלות, תחתונים, מכנסיים,
מקטורנים, מעילים, פרוות (הלבשה), חליפות, חולצות, מערכות
צורכי תינוק, עניבות, רדידים, צעיפים, סודרים, אבנטים, חגורות
(הלבשה), כפפות (הלבשה), מצנפת, כיסויי ראש, כובעים;
גרביים, גרבי ניילון ומכנסיים צמודים; הנעלה (מלבד הנעלה

אורטופדית), נעלי בית, מגפיים; בגדי ים ומכנסי שחייה; בגדים
חסיני מים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PETIT BATEAU

Address: Troyes, France

Identification No.: 8006

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 PETIT separately, but in 
the combination of the mark.

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212185 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 32731/12/2009



Therapeutic medical device for extracting blood from 
the body, separating blood, treating it extracorporally, 
and returning it to the body.  Used for extracorporeal 
photopheresis, extracorporeal photo immune 
therapy, extracorporeal photo chemotherapy, and 
cellular therapies; included in class 10.

מתקן תרפויטי רפואי להוצאת דם מהגוף, הפרדת דם, טיפול בו
מחוץ לגוף, והחזרתו לגוף. לשימוש עבור פוטופרזיס חוץ גופי,

טיפול חיסוני חוץ גופי באור, כימותרפיה חוץ גופית באור
וטיפולים תאיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

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

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

CELLEX

Application Date 04/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212191 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 32831/12/2009



U.S.A. , 05/12/2007 ארה"ב , 05/12/2007

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations containing S-
nitrosoglutathione for inhalation for the treatment of 
respiratory diseases; all included in class 5.

תכשירים רפואיים המכילים S-ניטוזוגלוטתירן לשאיפה לטיפול
במחלות נשימתיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: N30 Pharmaceuticals, LLC

Address: Boulder, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 68669

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

TECOR

Application Date 04/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212194 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 32931/12/2009



Distributorship and retail stores services specializing 
in electronic parts and components, computers, 
computer systems, peripheral computer devices, light 
emitting diodes (LEDS); all included in class 35.

שירותי הפצה וקמעונאות המתמחים בחלקים ורכיבים
אלקטרוניים, מחשבים, מערכות מחשבים, ציוד היקפי

למחשבים, דיודות מפיקות אור (לדים); הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ARROW ELECTRONICS, INC.

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

Identification No.: 35173

(New York 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 ADVANTAGE.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ARROW ADVANTAGE

Application Date 04/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212195 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 33031/12/2009



A centrally-controlled audio/video system comprised 
of audio amplification providing solutions for the 
integration of media and control in classrooms, 
training rooms and presentation rooms, comprising 
inter alia wall or ceiling-mounted multi-media 
projectors, wall or ceiling audio speakers, 
process/switcher and power unit for audio/video and 
infrared signals, computer software for graphics 
videos, computer hardware for graphics videos, 
display screens, wall and plate electrical controllers 
for controlling audio, video, lights and screens, and 
optionally, DVD players; control channels for 
providing power and audio and video control data to 
the controllers; apparatus and instruments for 
monitoring, recording, transmission, processing or 
reproduction of sound or images; computer software 
for monitoring, recording, transmission, processing or 
reproduction of sound or images; all included in class 
9.

מערכת אודיו-וידאו מבוקרת מרכזית המורכבת מהגברת אודיו
המעניקה פתרונות עבור הסכימה של מידע ובקרה בכיתות
לימוד, חדרי הוראה וחדרי תצוגה, הכוללת, בין היתר, מטולי
מולטימדיה מורכבי קיר או תקרה, רמקולי אודיו מורכבי קיר או
תקרה, יחידת עיבוד/מיתוג וכח עבור אודיו/וידאו ואותות תת-

אדום, תוכנות מחשב עבור מצעי וידאו גראפיים, חומרות מחשב
עבור מצעי וידאו גראפיים, מכסי תצוגה, התקני בקרה חשמליים
תקרתיים וצלחתיים עבור השגחת אודיו/וידאו, תאורות ומסכים,
ואופציונאלית, מנגני DVD; ערוצי בקרה עבור הענקת כוח

ונתוני בקרת אודיו ווידאו להתקני ההשגחה; התקנים ומכשירים
עבור השגחה, הקלטה, העברה, עיבוד או שחזור של קול או
דמויות; תוכנות מחשב עבור השגחה, הקלטה, העברה, עיבוד

או שחזור של קול או דמויות; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: KRAMER ELECTRONICS LTD. שם: קרמר אלקטרוניקה בע"מ

Address: 3 Am Veolamo Street, Jerusalem, P.O.B 34499, 
95463, Israel

כתובת : רחוב עם ועולמו 3, ירושלים, ת.ד.34499, 95463,
ישראל

Identification No.: 510902026מספר זיהוי: 510902026

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 VIEW separately, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUMMIT VIEW

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212200 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 33131/12/2009



Alcoholic beverages, except beers, of Cuban origin; 
all included in class 33.

משקאות אלכוהוליים, למעט בירות, שמקורם בקובה; הנכללים
כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HAVANA CLUB HOLDING, S.A.

Address: Luxembourg, Luxembourg

Identification No.: 37244

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HAVANA CLUB

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212208 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 33231/12/2009



All goods inlcuded in class 2. כל הסחורות הנכללות בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: TAMBOUR LIMITED שם: טמבור בע"מ

Address: Akko, Israel כתובת : עכו, ישראל

Identification No.: 520038613מספר זיהוי: 520038613

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212212 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 33331/12/2009



Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy and mints; all included in class 30.

דברי מתיקה, דהיינו, גומי לעיסה, מסטיקים, סוכריות ומנטות;
הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 410 North Michigan Avenue  , Chicago, Illinois, 
60611, U.S.A.

Identification No.: 86

(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

ORBIT AQUA

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212214 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 33431/12/2009



hats and bowlers. כובעים ומגבעות.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Itzhak Meir Frester שם: יצחק מאיר פרסטר

Address: 16/8 Minchat Itzhak Street  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב מנחת יצחק 16/8  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 4220364מספר זיהוי: 4220364

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212229 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 33531/12/2009



הפקת תכניות רדיו.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: 161 Jaffa Road  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב יפו 161  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Broadcasting Authority

Address: Legal Department 161 Jaffa Street, Jerusalem, 
Israel

שם: רשות השידור

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KOL-ISRAEL

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212241 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 33631/12/2009



כפקתה תוכניות רדיו.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISRAEL BROADCASTING AUTHORITY שם: רשות השידור

Address: 161 Jaffa Road  , Jerusalem, Israel כתובת : רחוב יפו 161  , ירושלים, ישראל

Identification No.: 17757מספר זיהוי: 17757

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Broadcasting Authority

Address: Legal Department 161 Jaffa Street, Jerusalem, 
Israel

שם: רשות השידור

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יפו 161, ירושלים, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KOL-ISRAEL

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212242 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 33731/12/2009



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; printers' 
type; printing blocks; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי

כתיבה, דבקיםלנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים;
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי
לימוד והוראה (למנט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה;

אותיות דפוס; גלופות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Altshuler Shaham Ltd. שם: אלטשולר שחם בע"מ

Address: 19 Habarzel Street Ramat Hahayal, Tel aviv, 
69710, Israel

כתובת : רח' הברזל 19 א' רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 511446551מספר זיהוי: 511446551

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212246 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 33831/12/2009



Advertising, business management, business 
administration, office functions; all included in class 
35.

פרסומות, ניהול עסקים, טיפול בעסקים, פעולות משרדיות;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Altshuler Shaham Ltd. שם: אלטשולר שחם בע"מ

Address: 19 Habarzel Street Ramat Hahayal, Tel aviv, 
69710, Israel

כתובת : רח' הברזל 19 א' רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 511446551מספר זיהוי: 511446551

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212247 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 33931/12/2009



Insurance, financial affairs,monetary affairs, real 
estate affairs; all included in class 36.

ביטוח, נדל"ן, עסקי מימון, עסקי כספים; הנכללים כולם בסוג
.36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Altshuler Shaham Ltd. שם: אלטשולר שחם בע"מ

Address: 19 Habarzel Street Ramat Hahayal, Tel aviv, 
69710, Israel

כתובת : רח' הברזל 19 א' רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Identification No.: 511446551מספר זיהוי: 511446551

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212248 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 34031/12/2009



Cosmetic products containing materials originating 
from the Dead Sea; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה המכילים חומרים שמקורם בים המלח;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: GARAN S.K LTD. שם: גאראן ס.ק. בע"מ

Address: Moshe aviv tower 7 Jabotinsky Street, Ramat 
Gan, Israel

כתובת : מגדל משה אביב רחוב ז'בוטינקי 7, רמת גן, ישראל

Identification No.: 513890913מספר זיהוי: 513890913

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tshomy Ofir, Adv.

Address: 7 Aba Hilel Silver St.  , Ramat Gan, Israel

שם: טשורני אופיר, עו"ד

כתובת : רח' אבא הילל סילבר 7  , רמת גן, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words DEAD SEA COSMETIC 
separately, but in the combination of the mark.

DEAD רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
SEA COSMETIC בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212251 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 34131/12/2009



Germany , 10/12/2007 גרמניה , 10/12/2007

Priority Date דין קדימה

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

WAGO

Application Date 10/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212280 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 34231/12/2009



Optical apparatus and instruments; measuring 
apparatus and instruments; signaling apparatus and 
instruments; regulating apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and 
controlling of electricity; data processing equipment 
and computers; branch boxes (electricity); alarms; 
electric alarm bells; ammeters; testing apparatus not 
for medical purposes; junction boxes (electricity); 
switch boards; connections for electric lines; electric 
couplings; indicators (electricity); elevator operating 
apparatus; magnetic encoders; computer programs 
(recorded and downloadable software); data 
processing apparatus; electric wires; electric 
installation for the remote control of industrial 
operations; transformers (electricity); electric cables; 
condensers (capacitors); anti-interference devices 
(electricity); electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; printed circuits; semi-conductors; 
high-frequency apparatus; inductors (electricity); 
interfaces for computers; electricity conduits; 
identification threats for electric wires; identification 
sheaths for electric wires; wire connectors 
(electricity); sheaths for electric cables; integrated 
circuit cards (smart cards); optical character readers; 
terminals (electricity), particularly rail-mounted 
terminal blocks; installation terminal blocks, 
patchboard systems, terminal blocks, disconnect 
terminal blocks for testing, fuse terminal blocks, 
sensor and actuator terminal blocks, diode terminal 
blocks, LED-terminal blocks, PCB-terminal blocks, 
connectors, lighting connectors, block terminals, 
connecting terminals, plug-in connectors, modular 
terminal blocks; terminal stripes; bells (warning 
devices); electric collectors; electric contacts; 
couplers (data processing equipment); chargers for 
electric batteries; electric conductors; ducts 
(electricity); readers (data processing equipment); 
signs, luminous; solenoid valves (electromagnetic 
switches); electricity mains (materials for wire 
cables); mathematical instruments; quantity 
indicators; measuring devices (electric); physical 
apparatus and instruments; downloadable 
publications (electronic); electric relays; 
commutators; electric apparatus for commutation; 
integrated circuits; distribution consoles (electricity); 
control panels (electricity); naval signal apparatus; 
transmitters of electronic signals; signaling panels 
(luminous or mechanical) battery chargers; 
voltmeters; computer memories, sockets, plugs and 
other contacts (electric connections); covers for 
electric outlets, bar-code readers; lighting balises, 
current rectifiers; electricity conduits; electric rails for 
mounting spotlights; circuit closers; circuit breakers; 
electric lost indicators; electric converters; inverters 
(electricity); buzzers; voltage surge protectors; 
electric monitoring apparatus; junction sleeves for 
electric cables; connectors (electricity); distribution 
boxes (electricity); distribution boards (electricity); cell 
switches (electrical); processors (central processing 
units); field bus couplers; input-output-bus terminals; 
computer software for building installation, for 
programmable logic, for field bus automation 
installations or for testing of control installations; 
signal conditioners; constant voltage sources; DC/DC 
converters; power supply units (all the 
aforementioned goods optionally also for conducting, 
switching, transforming and processing for interface

התקנים ומכשירים אופטיים; התקני ומכשירי מדידה; התקני
ומכשירי איתות; התקני ומכשירי ויסות; התקנים ומכשירים עבור
הולכה, מיתוג, השנאה, צבירה, ויסות ובקרה של חשמל; ציוד
עיבוד נתונים ומחשבים; קופסאות סעף (חשמל); אזעקות;

פעמוני אזעקה חשמליים; מד זרם; התקני בדיקה שאינם עבור
מטרות רפואיות; קופסאות צימות (חשמל), לוחות מיתוג;

מחברים עבור קווי חשמל; מצמדי חשמל; מחוונים (חשמל);
התקני הפעלת מעלית; התקני קידוד מגנטיים; תוכניות מחשב
(מוקלטות ותוכנות הניתנות להורדה); התקני עיבוד נתונים;
תיילים חשמליים; מתקנים חשמליים עבור הבקרה מרחוק של
פעילויות תעשייתיות; שנאים (חשמל); כבלים חשמליים; קבלים
(מעבים); מתקנים כנגד הפרעה (חשמל); התקנים אלקטרו-
דינמיים עבור הבקרה מרחוק של אותות; מעגלים מודפסים;
מוליכים למחצה; התקני זרם גבוה; משרנים (חשמל); התקנים
בין  תווכים עבור מחשבים; תעלות חשמל; התקני זיהוי איומים
עבור תילי חשמל; נדני זיהוי עבור תיילי חשמל; מחברי תיילי

(חשמל); נדנים עבור כבלי חשמל; כרטיסי מעגל סוכם
(כרטיסים חכמים); התקני קריאת דמות אופטיים; תחנות
(חשמל), במיוחד חסמי תחנה מורכבי מסילה; חסמי תחנת

מתקן, מערכות לוחות טלאי, חסמי תחנה, חסמי תחנה שאינם
מחוברים עבור בדיקה, חסמי תחנת נתיך, חסמי תחנת חיישן
ותחנת הפעלה, חסמי תחנת דיודה, חסמי תחנת LED, חסמי
תחנת PCB, מחברים, מחברי תאורה, תחנות חסם, תחנות
חיבור, מחברי מוצא, חסמי תחנה מודולרית; רצועות תחנה;
פעמונים (מתקני אזהרה); התקני איסוף חשמליים; מגעים
חשמליים; מחברים (ציוד עיבוד נתונים); התקני טעינה עבור
סוללות חשמליות; מוליכים חשמליים; תעלות (חשמל); התקני

קריאה (ציוד עיבוד נתונים); שלטים; התקני הקרנת אור;
שסתומי סולרואיד (מתגים אלקטרומגנטיים); תעלות חשמל

(חומרים עבור כבלי תיילים); מכשירים מתמטיים; מחוגי כמות;
התקני מדידה (חשמל); התקנים ומכשירים פיזיקאליים;

פרסומים הנתנים להורדה (אלקטרוניים); ממסרים חשמליים;
קומוטטורים; התקנים חשמליים עבור חילוף; מעגלים סוכמים,
קונסולות חלוקה (חשמל) פנלי בקרה (חשמל); התקני איתות
ימיים; משדרים של התקני איתות אלקטרוניים; מטעני סוללת
פנלי איתות (מקריני אור או מכניים), מדי זרם; התקני זיכרון
מחשב, שקעים, מגופות והתקני חיבור אחרים (מחברים

חשמליים); כיסויים עבור התקני מוצא חשמל, קוראי בר-קוד;
תאורה, חיישני זרם; מובליחשמל; מסילות חשמל עבור תאורה
נקודה מורכבת; התקני סגירת מעגל; מפסקי מעגל; מחווני
אובדן חשמליים; ממירים חשמליים;מהפכים (חשמליים);

זמזמים; התקני הגנת גל מתח; התקני השגחת חשמל; שרוולי
סעי, עבור כבלים חשמליים; מחברים (חשמל); קופסאות חלוקה
(חשמל); לוחות חלוקה (חשמל); מתגי תא (חשמל); מעבדים
(יחידות עיבוד מרכזיות); מחברי אפיק שדר; תחנות אפיק
מבוא/מוצא; תוכנות מחשב עבור מתקני בניה, עבור לוגיקה
הנתנת לתכנות, עבור מתקני אוטומציה אפיק שדה או עבור
בדיקה של מתקני בקרה; התקני אות; מקורות מתח קבוע;

ממירי DC/DC; יחידות אספקת כוח (כל הטובין הנזכרים לעיל
ניתנים לשימוש גם עבור הולכה, מיתוג, השנאה, ועיבוד עבור
התאמה בין תווכית והעברה, עבור איתות ובקרה של חשמל

ונתונים); כולם כלולים בסוג 9.

י"ד טבת תש"ע - 34331/12/2009



Owners

Name: WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

Address: Minden, Germany

Identification No.: 68688

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

adaptation and transmission, for signaling and 
controlling of electricity and data); all included in 
class 9.

התקנים ומכשירים אופטיים; התקני ומכשירי מדידה; התקני
ומכשירי איתות; התקני ומכשירי ויסות; התקנים ומכשירים עבור
הולכה, מיתוג, השנאה, צבירה, ויסות ובקרה של חשמל; ציוד

י"ד טבת תש"ע - 34431/12/2009



U.S.A. , 21/12/2007 ארה"ב , 21/12/2007

Priority Date דין קדימה

Computers; computers, namely, single board 
computers for extreme environments; computer 
hardware; computer hardware, namely, compact 
peripheral component interconnect boards; digital 
signal processors; satellite processors; system 
boards (mother cards) and processors; computer 
firmware, namely, boot code for resynchronization, 
error detection and correction, and redundancy 
control; all included in class 9.

מחשבים; מחשבים, שהם מחשבי לוח יחיד לסביבות קיצוניות;
חומרת מחשב; חומרת מחשב, שהיא לוחות חיבור רכיבים
קומפקטיים היקפיים; מעבדי אותות דיגיטליים; מעבדי לווין;
לוחות מערכת (כרטיסי אם) ומעבדים; קושחת מחשב, שהיא
קוד אתחול לסנכרון מחדש, איתור ותיקון שגיאות ופיקוח על

יתירות; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MAXWELL TECHNOLOGIES, INC.

Address: 8888 BALBOA AVENUE  , San Diego, 
California, 92123, U.S.A.

Identification No.: 19101

(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

SCS750

Application Date 20/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212296 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 34531/12/2009



Nutrtional products for pets, namely, pet food, pet 
treats, pet chews; pet food additives, namely, vitamin 
and mineral supplements; included in class 31.

מוצרים תזונתיים  לבעלי חיים, שהם מזון לבעלי חיים, חטיפים
למאכל וללעיסה לבעלי חיים;  תוספי מזון לבעלי חיים, שהם

תוספי, ויטמינים ומינרלים; הנכללים בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Can Pro Pet Products Ltd

Address: British Columbia, Canada

Identification No.: 68694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

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

שם: נעמי אסיא, עו"ד

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

NOW

Application Date 20/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212297 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 34631/12/2009



Nutrtional products for pets, namely, dog food, cat 
food , rabbit food, treats, chews; health products for 
pets namely nutrtional supplements, namely 
vitamins, herbs and ointments; included in class 31.

מוצרים תזונתיים לבעלי חיים, שהם מזון לכלבים, מזון
לחתולים, מזון לארנבים, חטיפים למאכל וללעיסה; מוצרי
בריאות לבעלי חיים שהם תוספי מזון, שהם ויטמינים, צמחי

מרפא ומשחות; הנכללים בסוג 31.

Class: 31 סוג: 31

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Can Pro Pet Products Ltd

Address: British Columbia, Canada

Identification No.: 68694

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

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

שם: נעמי אסיא, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

GO! NATURAL

Application Date 20/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212298 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 34731/12/2009



Orthopedic articles, bandages for heat packs and ice 
packs, warm and cold packings used for therapy on 
acute or ongoing injuries, elbow supports, elbow 
protectors, wrist supports and protectors, adhesive 
bands, leg and upper thigh bandages and supports, 
strip bandages, back supports, support for the lumbar 
vertebrae, shoulder supports, ankle supports and 
protectors, thigh supports and protectors, support 
corset; all included in class 10.

פריטים אורטופדיים, תחבושות לאריזות חימום ולאריזות קרח,
חומרי חבישות חמות וקרות המשמשות לטיפול בפציעות

אקוטיות או מתמשכות; תמיכות למרפק, מגני מרפקים, תומכים
ומגנים לפרק כף היד, תחבושות דביקות, תחבושות ותומכים
לרגל ולירך, סרטי תחבושות, תומכי גב, תומכים לחוליות
המותניים, תומכי כתפיים, תומכי ומגני קרסול, תומכי ומגני

ירכיים, תומכי מותניים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: McDavid Knee-Guard, Inc.

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

Identification No.: 62744

(Illinois Corporation)

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

MCDAVID

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212304 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 34831/12/2009



Bags; included in class 18. תיקים; הנכללים בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: McDavid Knee-Guard, Inc.

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

Identification No.: 62744

(Illinois Corporation)

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

MCDAVID

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212305 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 34931/12/2009



T-Shirts, shirts, shorts, gym shorts, sport shorts, 
sweat shorts, tights, athletic support tops, athletic 
crop tops, tops, briefs, socks, hoods, girdles, 
compression shirts, compression shorts, 
compression pants, heel inserts and wristbands; 
excluding jeans pants; all included in class 25.

טי-שירט, חולצות, מכנסיים קצרים, מכנסיים קצרים לכושר,
מכנסיים קצרים לספורט, מכנסי מיזע קצרים, מכנסיים צמודים,
גופיות אתלטיות עם תמיכה, גופיות קצרות חתוכות, גופיות,
תחתונים, גרביים, כיסויי ראש, מחוכים, חולצות דחיסה,

מכנסיים דחיסה קצרים, תוספות לעקבים ורצועות לפרק היד;
למעט מכנסי ג'ינס; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: McDavid Knee-Guard, Inc.

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

Identification No.: 62744

(Illinois Corporation)

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

MCDAVID

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212306 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 35031/12/2009



U.S.A. , 17/01/2008 ארה"ב , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

Head-mounted video display systems; computer 
software for use with head-mounted video display 
systems, all included in Class 9.

מערכות תצוגת וידאו רכובות: תוכנת מחשב לשימוש עם
מערכות תצוגת וידאו רכובות, הכל כלול בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GENTEX CORPORATION

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

Identification No.: 68697

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

VISIONIX

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212312 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 35131/12/2009



Paint, odor controlling ingredient sold as an integral 
component of paint, all included in class 2.

צבע: מרכיב השולט בריח הנמכר כחלק בלתי נפרד מצבע, הכל
כלול בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Church & Dwight Co., Inc.

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

Identification No.: 17553

(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 phrase THE STANDARD OF 
PURITY separately, but in the combination of the 
mark.

THE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
STANDARD OF PURITY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212331 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 35231/12/2009



Lubricating substances and cutting fluids for 
commercial industrial use for metal working 
processes; all including in class 4.

חומרי סיכה ונוזלי חיתוך לשימוש תעשייתי מסחרי לתהליכי
עיבוד מתכת; הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACCU-LUBE

Application Date 23/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212333 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 35331/12/2009



Apparatus for heating and cooking; apparatus for 
heating milk; apparatus for making beverages 
including coffee, tea, cocoa, cappuccino; coffee 
machines, coffee pots and electric percolators; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; electric 
machines for preparing beverages, cartridges and 
spare parts for such machines; coffee filters, electric; 
coffee perculators, electric; all included in class 11.

מכשירים לחימום ולבישול; מכשירים לחימום חלב; מכשירים
להכנת משקאות כולל קפה, תה, קקאו, קפוצ'ינו; מכונות קפה,
סירי קפה ופרקולאטורים חשמליים; חלקים ומתאמים לכל

הסחורות הנזכרות לעיל; מכונות חשמליות להכנת משקאות,
מחסניות וחלקים רזרביים למכונות כאלו; מסנני קפה,

חשמליים; פרקולאטורים לקפה, חשמליים; הנכללים כולם בסוג
.11

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 11/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212383 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 35431/12/2009



Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; artificial coffee, artificial 
coffee extracts, preparations and beverages made 
with artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, tea-
based preparations and beverages; iced tea; cocoa-
based preparations and beverages; all included in 
class 30.

קפה, תמציות קפה, תכשירים ומשקאות על בסיס קפה; אייס
קפה; קפה מלאכותי, תמציות קפה מלאכותי, תכשירים

ומשקאות העשויים עם קפה מלאכותי; ציקוריה; תה, תמציות
תה, תכשירים ומשקאות על בסיס תה; אייס תה; תכשירים

ומשקאות על בסיס קקאו; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 11/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212385 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 35531/12/2009



Mineral water, flavoured water; fruit or vegetables 
flavoured and fruit or vegetables based beverages; 
syrups, extracts and essences and other 
preparations for making non-alchoholic beverages 
(except essential oils); soya-based beverages; malt-
based beverages; isotonic beverages; malt-based 
preparations for human consumption; all included in 
class 32.

מים מינראליים, מים בטעמים; משקאות בטעמי פירות או ירקות
או על בסיס פירות או ירקות; סירופים, תמציות ותרכיזים

ותכשירים אחרים להכנת משקאות שאינם אלכוהוליים (פרט
לשמנים אתריים); משקאות על בסיס סויה; משקאות על בסיס
לתת; משקאות איזוטונים; תכשירים על בסיס לתת לצריכת בני

אדם; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 11/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212386 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 35631/12/2009



U.S.A. , 14/12/2007 ארה"ב , 14/12/2007

Priority Date דין קדימה

Power transmission belts for use in machines, motors 
and engines used in industrial applications; all 
included in class 7.

רצועות להעברת כוח לשימוש במכונות, מנועים ומכונות
לשימושים תעשייתיים; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THE GATES CORPORATION

Address: Denver, Colorado, U.S.A.

Identification No.: 39840

(Delaware 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 give no right to the 
exclusive use of the word POWER separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

POWER ROUND

Application Date 11/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212408 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 35731/12/2009



Italy , 13/03/2008 איטליה , 13/03/2008

Priority Date דין קדימה

Spectacles, sunglasses, eyeglasses, frames and 
lenses of spectacles; all included in class 9.

משקפיים, משקפי שמש, משקפי ראיה, מסגרות ועדשות של
משקפיים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AREA S.r.l.

Address: Milano (MI), Italy

Identification No.: 60395

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212409 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 35831/12/2009



Italy , 13/03/2008 איטליה , 13/03/2008

Priority Date דין קדימה

Spectacles, sunglasses, eyeglasses, frames and 
lenses of spectacles; all included in class 9.

משקפיים, משקפי שמש, משקפי ראיה, מסגרות ועדשות של
משקפיים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AREA S.r.l.

Address: Milano (MI), Italy

Identification No.: 60395

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 12/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212410 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 35931/12/2009



Perfume, eau de perfume, eau de toilette, cosmetics 
and body care products; all included in class 3.

בושם, מי בושם, מי טואלט, מוצרי קוסמטיקה וטיפוח הגוף;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH

Address: Gutenbergring 53, 22848 Norderstedt, Germany

Identification No.: 800507

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

OCEAN LOUNGE

Application Date 24/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212419 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 36031/12/2009



Equalizers, loudspeakers, microphones, wireless 
microphones, mixers, power amplifiers, converters, 
headphones, power distribution and racklight 
systems; all included in class 9.

מסנני שמע (אודיו), רמקולים, מגברי קול, רמקולים אל-חוטיים,
מערבל-קול, מגבר עוצמה (אודיו), ממירים, אוזניות, מערכות

שמע, הגברה ותאורה; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sam Ash Music Corporation

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

Identification No.: 68732

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

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

שם: נעמי אסיא, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAMSON

Application Date 08/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212465 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 36131/12/2009



Crucibles and adjusted plates as covers for crucibles; 
all included in class 9.

כורים ולוחות המותאמים ככיסויים עבור כורים; כולם כלולים בוג
.9

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FRIATEC AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Mannheim, Germany

Identification No.: 29337

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

DEGUSSIT

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212469 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 36231/12/2009



Electric heaters, components for use in electric 
heaters, furnaces and melting furnaces; plates made 
of ultra pure aluminium oxide as backings during 
thermal processes to prevent contact reactions in 
furnaces/melting furnaces; all included in class 11.

מחממים חשמליים, רכיבים לשימוש במחממים חשמליים,
כבשנים וכשני התכה; לוחות העשויים מתחמוצת אלמוניום
טהורה במיוחד כגיבויים במהלך תהליכים מבוססי חום עבור
מניעת תגובות מגע בכבשנים ובכבשני התכה; כולם כלולים

בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FRIATEC AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Mannheim, Germany

Identification No.: 29337

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

DEGUSSIT

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212470 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 36331/12/2009



Materials and components for heat protection and 
insulation (insulating material); insulating materials 
for high temperature furnaces and for high-
temperature melting furnaces; insulating materials 
and insulators (electricity); all included in class 17.

חומרים ורכיבים עבור הגנת חום ובידוד (חומר בידוד); חומרי
בידוד עבור כבשנים בטמפרטורות גבוהות ועבור כבשני התכה
בטמפרטורות גבוהות; חומרי בידוד ומבודדים (חשמל); כולם

כלולים בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FRIATEC AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Mannheim, Germany

Identification No.: 29337

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

DEGUSSIT

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212471 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 36431/12/2009



Pipes, bars and capillaries made of oxide ceramics 
for general use in handicraft; plates made of ultra 
pure aluminium oxide as backing during thermal 
processes to prevent contact reactions in 
furnaces/melting furnaces; pipes, rods, bars, all 
aforementioned goods made of ultra pure aluminium  
oxide for use in material treatment and/or testing in 
high temperature range and highest temperature 
range, electric insulation, conduction of gas into 
metal and glass melts; all included in class 19.

צינורות, מוטות ונימים העשויים מקרמיקות תחמוצת לשימוש
כללי בקרונות; לוחות העשויים מתחמוצת אלומניום טהורה
במיוחד כגיבוי במהלך תהליכים מבוססי חום עבור מניעת
תגובות מגע בכבשנים ובכבשני התכה; צינורות. מטילים,
מוטות, כל הטובין הנזכרים לעיל עשויים מתחמות אלומניום
טהורה במיוחד לשימוש בטיפול בחומר ו/או בבדיקה בטווח

טמפרטורה גבוה ובטווח טמפרטורה מכסימלי, מבודד חשמלי,
הולכה של גז לתוך חומרים מותכים ממתכת וזכוכית; כולם

כלולים בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FRIATEC AKTIENGESELLSCHAFT

Address: Mannheim, Germany

Identification No.: 29337

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

DEGUSSIT

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212472 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 36531/12/2009



U.S.A. , 11/06/2008 ארה"ב , 11/06/2008

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

JEWELRY FOR TREES

Application Date 15/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212474 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 36631/12/2009



Pencils, pencil leads, coloured pencils, mechanical 
pencils, ballpoint pens, leads for ballpoint pens, felt 
and fibre tip pens, leads for fibre tip pens, fountain 
pens, writing instruments, namely mechanical pens, 
text markers and highlighters; erasers, pencil 
sharpeners (electric and non-electric), rulers, 
compasses for drawing; office requisites (except 
furniture); packaging material made of plastic 
material, paper and cardboard as far as included in 
this class, cases for writing materials, boxes for 
writing materials, liquid correcting fluids (stationery); 
stationery (paper), as far as included in this class, 
writing pads, exercise books, folders made of 
cardboard or plastic material, posters; all included in 
class 16.

עפרונות, עופרות לעפרונות, עפרונות צבעוניים,  עפרונות
מכאניים, עטים כדוריים, עופרות עבור עטים כדוריים, עטי חוד
לבד וחוד סיב, עופרות עבור חודי עטי לבד, עטים נובעים,

מכשירי כתיבה, דהיינו עטים מכאניים, סמני- טקסט ומדגישים;
מחקים, מחדדי עפרונות (חשמליים ולא חשמליים), סרגלים,
מחוגים לשרטוט; צרכי משרד (למעט ריהוט); אריזות העשויות
מחומרי פלסטיק, נייר וקרטון הנכללים בסוג זה, תיבות לצרכי
כתיבה, קופסאות לצרכי כתיבה, נוזלי תיקון (מכשירי כתיבה);
מכשירי כתיבה (נייר), הנכללים בסוג זה, בלוקים לכתיבה,
חוברות תרגילים, תיקיות עשויות מקרטון או חומר פלסטיק,

פוסטרים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name:  Schwan-Stabilo Schwanhaeusser GmH & 
Co.KG

Address: Heroldsberg, Germany, Germany

Identification No.: 68744

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

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212506 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 36731/12/2009



Business management of the welfare business; 
included in class 35.

ניהול עסקי של עסקי רווחה; הנכלל בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

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

Address: Aichi-Ken, Japan

Identification No.: 5392

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
65784, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים FUND ו
-EUROPE 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

TOYOTA FUND FOR EUROPE

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212508 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 36831/12/2009



Cutting tools, namely, grooving, parting, milling, 
turning and drillingtools and cutting inserts therefor, 
for use with power operated machines; all included in 
class 7.

כלי חיתוך, כלומר, כלי חירוץ, גידוע, כירסום, חריטה וקידוד
ושימות חיתוך עבורם, המופעלים בעזרת מכונות; הנכללים

כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: ISCAR LTD. שם: ישקר בע"מ

Address: Tefen, P.O.B 11, 24959, Israel כתובת : תפן, ת.ד.11, 24959, ישראל

Identification No.: 513829614מספר זיהוי: 513829614

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Iscar Ltd.

Address: Patent Department, Tefen, P.O.B 11, 24959, 
Israel

שם: ישקר בע"מ

כתובת : מחלקת פטנטים, תפן, ת.ד.11, 24959, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MEMBER IMC GROUP

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212513 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 36931/12/2009



Magazines, booklets, books, posters, postcards and 
printed matters; photographs ; all included in class 
16.

עלונים, חוברות, ספרים, פוסטרים, גלויות ודברי דפוס אחרים;
צילומים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street  , Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנג 2  , תל אביב, 66186, ישראל

Identification No.: 580017497מספר זיהוי: 580017497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon, Adv.

Address: 11 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: קפלן-אלון, עו"ד

כתובת : רח' תובל 11  , רמת גן, 52522, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בית ספר שדה

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212516 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 37031/12/2009



education; entertainment; sporting and cultural 
activities.

חינוך; בידור; פעילות ספורט ותרבות.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street  , Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנג 2  , תל אביב, 66186, ישראל

Identification No.: 580017497מספר זיהוי: 580017497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon, Adv.

Address: 11 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: קפלן-אלון, עו"ד

כתובת : רח' תובל 11  , רמת גן, 52522, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

בית ספר שדה

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212518 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 37131/12/2009



Security services in trips, included in class 45. שירותי אבטחה בטיולים, הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street  , Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנג 2  , תל אביב, 66186, ישראל

Identification No.: 580017497מספר זיהוי: 580017497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon, Adv.

Address: 11 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: קפלן-אלון, עו"ד

כתובת : רח' תובל 11  , רמת גן, 52522, ישראל

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212525 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 37231/12/2009



Filtration system for heavy equipment, industry, 
automobiles and the automotive industry including 
oil, air, fuel and hydraulic filters; all included in class 
07.

מערכת סינון עבור ציוד כבד, תעשייה, מכוניות ותעשיית
המכוניות כולל מסנני שמן, אוויר ודלק ומסננים הידרוליים;

הנכללים כולם בסוג 07.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: P.T. Selamat Sempurna, Tbk

Address: Jl. Kapuk Kamal Raya No.88  , Jakarta Utara, 
Indonesia

Identification No.: 68747

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 25/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212529 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 37331/12/2009



Filtration system for heavy equipment, industry, 
automobiles and the automotive industry including 
oil, air, fuel and hydraulic filters; all included in class 
07.

מערכת סינון עבור ציוד כבד, תעשייה, מכוניות ותעשיית
המכוניות כולל מסנני שמן, אוויר ודלק ומסננים הידרוליים;

הנכללים כולם בסוג 07.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sure Filter Technology, Inc.

Address: 21021 Soledad Canyon Road  , Santa Clarita, 
CA, 91351, U.S.A.

Identification No.: 68748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212530 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 37431/12/2009



Needles including knitting needles, crocheting 
needles; included in class 26.

מחטים כולל מסרגות, מסרגות קרושה (crochet); הנכללים
בסוג 26.

Class: 26 סוג: 26

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Orchard Yarn and Thread Company, Inc.

Address: 34 West 15th Street  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 68749

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
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

LION

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212533 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 37531/12/2009



Entertainment, namely a continuing variety, news, 
comedy and entertainment show distributed over 
television, satellite, audio and video media; 
Entertainment namely, production of variety, general 
news, comedy and entertainment shows for 
distribution through television, a global computer 
network and recorded in various media; 
entertainment in the nature of television news shows; 
entertainment in the nature of on-going television 
programs in the field of news, comedy, variety and 
entertainment; entertainment services, namely 
providing a television program in the field of general 
news, variety, comedy and entertainment via a global 
computer network; included in class 41.

שירותי בידור שהם, תוכניות בידור שונות, שידורי חדשות
מופעים קומיים המופצים באמצעות הטלוויזיה, כבלים ואמצעי
התקשורת; שירותי בידור שהם, הפקה של תוכניות בידור
שונות, שידורי חדשות, מופעים קומיים המוקלטים על גבי

אמצעי מדיה שונים והמיועדים להפצה באמצעות הטלוויזיה,
רשת מחשבים גלובלית; בידור בדמות של מופעי חדשות
המשודרים בטלוויזיה; בידור בדמות של תוכניות טלווזיוה

בהמשכים של חדשות, קומדיה ותוכניות בידור שונות;  שירותי
בידור שהם, תוכנית טלוויזיוה בתחום החדשות, תוכניות בידור
שונות, קודמיה המשודרות באמצעות רשת מחשבים גלובלית;

הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EGALAXY MULTIMEDIA INC

Address: Toronto, Ontario, Canada

Identification No.: 68753

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

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

שם: נעמי אסיא, עו"ד

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

NAKED NEWS

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212536 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 37631/12/2009



Spectacles [optics]; spectacle frames; spectacle 
cases; spectacle glasses; sunglasses; all included in 
class 9.

משקפיים (אופטיקה); מסגרות למשקפיים; נרתיקים למשקפים;
משקפי קריאה; משקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOM TAILOR GmbH

Address: Garstedter Weg 14,  , Hamburg, 22453, 
Germany

Identification No.: 68752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212538 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 37731/12/2009



Bracelets [jewellery]; brooches [jewellery]; clocks; 
cases for clock- and watchmaking; earrings; hat 
ornaments [of precious metal]; horological and 
chronometrically instruments; jewellery; key rings 
[trinket or fobs]; medallions [jewellery]; necklaces 
[jewellery]; ornaments of jet; ornaments of precious 
metal; precious stones; precious metal and their 
alloys and goods made of these materials as far as 
included in class 14; pearls [jewellery]; pearls made 
of amberoid [pressed amber]; rings [jewellery];shoe 
ornaments [of precious metal]; tie clips; tie pins; 
wristwatches; watches; watch bands; all included in 
class 14.

צמידים (תכשיטים); מכבנות (תכשיטים); שעונים; נרתיקים
להכנת שעונים ושעוני יד; עגילים; קישוטים לכובעים (ממתכת
יקרה); מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; תכשיטים; מחזיקי
מפתחות (תכשיטים זולים או שרשראות למפתח); מדליונים
(תכשיטים); מחרוזות (תכשיטים); קישוטים משחרון; קישוטים

ממתכת יקרה; אבנים יקרות; מתכות יקרות וסגסוגותיהן
וסחורות העשויות מחומרים אלה ככל שנכללים בסוג 14; פנינים
(תכשיטים); פנינים העשויים מענבר מלאכותי (ענבר דחוס);
טבעות ( תכשיטים); קישוטי נעלים(ממתכת יקרה); מהדקים
לעניבות; סיכות עניבה; שעוני פרק כף יד; שעוני יד; רצועות

שעוני יד; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOM TAILOR GmbH

Address: Garstedter Weg 14,  , Hamburg, 22453, 
Germany

Identification No.: 68752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212539 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 37831/12/2009



Boxes of cardboard or paper; bottle wrappers of 
cardboard or paper; bags [envelopes, pouches] of 
paper or plastics, for packaging; catalogues; charts; 
cardboard articles; magazines [peridonticals]; 
newsletters; newspapers; pictures; printed matter; 
penholders; pen cases; paper, cardboard and goods 
made of these materials as far as included in class 
16; paper for industrial use; photographs; posters; 
printed publications: plastic films for wrapping; 
packaging material of paper; stationery; stamps; 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping; wrapping 
paper; all included in class 16.

קופסאות מקרטון ונייר; אריזות לבקבוקים מקרטון ונייר; תיקים
(מעטפות, פאוצ'ים) מנייר או פלסטיק, לאריזה; קטלוגים;
תרשימים; פריטי קרטון; מגזינים (חודשיים); עלוני חדשות;

עיתונים; תמונות; דברי דפוס; מחזיקי עטים; נרתיקי עטים; נייר,
קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלה ככל שנכללים בסוג 16;
נייר לשימוש תעשייתי; תצלומים; פוסטרים; פרסומים מודפסים;
סרטי פלסטיק לעיטוף; חומרי אריזה מנייר; כלי כתיבה; בולים;
יריעות צלופן לעטיפה; נייר עטיפה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOM TAILOR GmbH

Address: Garstedter Weg 14,  , Hamburg, 22453, 
Germany

Identification No.: 68752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212540 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 37931/12/2009



Attache cases; animal skins; briefcases; handbags; 
hides; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, as far as included in class 
18; leather goods for household; pocket wallets; 
purses; rucksacks; suitcases; travelling trunks; 
umbrellas, parasols and walking sticks; vanity cases 
[not fitted]; wheeled shopping bags; all included in 
class 18.

תיקים נלווים; עורות בעלי חיים; תיקי מסמכים; תיקי יד;
שלחים; עור וחיקויי עור וסחורות העשויות מחומרים אלה, ככל
שנכללים בסוג 18; סחורות מעור לבית; ארנקי כיס; ארנקים;
תרמיל גב; מזוודות; תיבות נסיעה; מטריות, שמשיות ומקלות
הליכה; תיקי איפור (לא מותאמים); תיקי קניות עם גלגלים;

הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOM TAILOR GmbH

Address: Garstedter Weg 14,  , Hamburg, 22453, 
Germany

Identification No.: 68752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212541 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 38031/12/2009



Ball gowns; bikinis; brassieres; bathing trunks; 
bathing suits; berets; boxer-shorts; bath robes; 
bodices [lingerie]; blouses; belts [clothing]; bibs not of 
paper; boots for sports, boots; boots uppers; clothing 
for gymnastic; clothing's; corsets [underclothing]; 
clothing for children; caps [headwear]; cap peaks; 
collar protectors; combinations [clothing]; coats; 
clothing for ski; clothing for sports; dressing gowns; 
dinner jacket; evening dresses; frocks; footwear; flip-
flops; galoshes; gloves [clothing]; girdles; garters; 
half-boots; hotpants; hats; head gear; hoods 
[clothing]; jeans; jackets [clothing]; jumpers [shirt 
fronts]; knitwear [clothing]; knitted clothing; leasure 
wear; lace boots; leggings; mittens; masquerade 
costumes; neckties; nightgowns; outdoor clothing; 
overalls; overcoats; poloshirts; parkas; pelerines; 
peep-toe sandals; pullovers; pyjamas; pants; suits; 
spats; scarves; shirts; slippers; suspenders; socks; 
stockings; slip on; shawls; sweaters; skirts; sport 
shoes; shoes; sandals; ski boots; singlets; tank tops; 
trousers; theatralic costumes; t-shirts; togas; tights; 
tops; underwear; underpants; uniforms; veils 
[clothing]; working clothes; waterproof clothing; 
wimples; waistcoats; all included in class 25.

שמלות נשף; ביקיני; חזיות; מכנסי שחיה; בגדי ים; ברטים;
מכנסים בוקסר; חלוק אמבט; לסוטה (לבני נשים); חולצות
אלגנטית; חגורות (ביגוד); סינרים שאינם מנייר; מגפיים

לספורט, מגפיים; סוליות להגבהת מגפיים; ביגוד להתעמלות;
בגדים; מחוכים (ביגוד תחתון); ביגוד לילדים; כומתות (כיסויי
ראש); כובעי קסקט; מגני צוואר; קומבינציות (ביגוד); מעילים;
ביגוד לסקי; ביגוד לספורט; חלוק בית; ז'קט לארוחה; שמלות
ערב; גלימות; הנעלה; כפכפים אצבע; ערדלים; כפפות (ביגוד);

אבנט; ביריות; חצי מגף; מכנסונים; כובעים; כיסויי ראש;
ברדסים (ביגוד); ג'ינסים; ג'קטים (ביגוד); אפודות (קידמת

חולצות);סריגים (ביגוד); ביגוד סרוג; לבוש פנאי; מגפיי תחרה;
חותלות; כסיות; תחפושות נשף מסכות; עניבות; כותונת לילה;
ביגוד לחוץ; סרבלים; מעיל עליון; חולצות פולו; מעיל פרווה עם
ברדס; שכמיה; סנדלי אצבע; פולוברים; פיג'מות; מכנסיים;
חליפות; מגני קרסול; צעיפים; חולצות; נעלי בית; כתפיות;
גרביים; גרביונים; נעלים לנעילה קלה; רדידים; סוודרים;
חצאיות; נעלי ספורט; נעלים; סנדלים; מגפי סקי; גופיות;

חולצות גופייה; מכנסי גברים; תחפושות תיאטרון; חולצות טי;
טוגות; טיטס; עליוניות; הלבשה תחתונה; תחתונים; מדים;
רעלות (ביגוד); ביגוד לעבודה; בגדים חסיני מים; כיסוי ראש

עשוי קפלים; וסטים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212542 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 38131/12/2009



Owners

Name: TOM TAILOR GmbH

Address: Garstedter Weg 14,  , Hamburg, 22453, 
Germany

Identification No.: 68752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 38231/12/2009



After-shave lotions; bath salts, not for medical 
purposes; beauty masks; cosmetic creams; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetic preparations for 
bath; cosmetics; cleaning purposes for personal use; 
cakes of toilet soaps; deodorants for persona use; 
depilatory preparations; depilatory wax; dentifrices; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; essential oils; 
eua de cologne; eyeshadow; hair lotions; hair dyes; 
hair spray; hair waving preparations; lipsticks; lotions 
for cosmetic purposes; make up; make-up powder; 
make-up preparations; mascara; nail care 
preparations; nail varnish; perfumery; shaving 
preparations; shaving soap; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; soaps; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; מלחי אמבט, שאינם למטרות רפואיות;
מסכות יופי; קרמים קוסמטיים; תכשירים קוסמטיים לטיפוח
העור; תכשירים קוסמטיים לאמבט; קוסמטיקה; מוצרים

למטרות ניקוי אישי; סבון מוצק לשירותים; דאודורנטים לשימוש
אישי; תכשירים להסרת שיער; שעווה להסרת שיער; תכשירים

לניקוי שיניים; קוסמטיקה לגבות; עפרונות לגבות; שמנים
אתרים; או דה קולון; צללית לעיניים; תחליבי שיער; צבע

לשיער; תרסיס לשיער; תכשירים לסלסול שיער; ליפסטיקים;
תחליבים למטרות קוסמטיות; מייק אפ; אבקת מייק אפ;

תכשירי מייק אפ; מסקרה; תכשירים לטיפוח הציפורניים; לק
לציפורניים; פרפומריה; תכשירי גילוח; סבוני גילוח; תכשירים

לשיזוף (קוסמטיקה); סבונים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOM TAILOR GmbH

Address: Garstedter Weg 14,  , Hamburg, 22453, 
Germany

Identification No.: 68752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212543 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 38331/12/2009



Spectacles [optics]; spectacle frames; spectacle 
cases; spectacle glasses; sunglasses; all included in 
class 9.

משקפיים (אופטיקה); מסגרות למשקפיים; נרתיקים למשקפים;
משקפי קריאה; משקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOM TAILOR GmbH

Address: Garstedter Weg 14,  , Hamburg, 22453, 
Germany

Identification No.: 68752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212544 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 38431/12/2009



Bracelets [jewellery]; brooches [jewellery]; clocks; 
cases for clock- and watchmaking; earrings; hat 
ornaments [of precious metal]; horological and 
chronometrically instruments; jewellery; key rings 
[trinket or fobs]; medallions [jewellery]; necklaces 
[jewellery]; ornaments of jet; ornaments of precious 
metal; precious stones; precious metal and their 
alloys and goods made of these materials as far as 
included in class 14; pearls [jewellery]; pearls made 
of amberoid [pressed amber]; rings [jewellery];shoe 
ornaments [of precious metal]; tie clips; tie pins; 
wristwatches; watches; watch bands; all included in 
class 14.

צמידים (תכשיטים); מכבנות (תכשיטים); שעונים; נרתיקים
להכנת שעונים ושעוני יד; עגילים; קישוטים לכובעים (ממתכת
יקרה); מכשירים הורולוגיים וכרונומטריים; תכשיטים; מחזיקי
מפתחות (תכשיטים זולים או שרשראות למפתח); מדליונים
(תכשיטים); מחרוזות (תכשיטים); קישוטים משחרון; קישוטים

ממתכת יקרה; אבנים יקרות; מתכות יקרות וסגסוגותיהן
וסחורות העשויות מחומרים אלה ככל שנכללים בסוג 14; פנינים
(תכשיטים); פנינים העשויים מענבר מלאכותי (ענבר דחוס);
טבעות ( תכשיטים); קישוטי נעלים(ממתכת יקרה); מהדקים
לעניבות; סיכות עניבה; שעוני פרק כף היד; שעוני יד; רצועות

שעוני יד; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOM TAILOR GmbH

Address: Garstedter Weg 14,  , Hamburg, 22453, 
Germany

Identification No.: 68752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212545 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 38531/12/2009



Boxes of cardboard or paper; bottle wrappers of 
cardboard or paper; bags [envelopes, pouches] of 
paper or plastics, for packaging; catalogues; charts; 
cardboard articles; magazines [peridonticals]; 
newsletters; newspapers; pictures; printed matter; 
penholders; pen cases; paper, cardboard and goods 
made of these materials as far as included in class 
16; paper for industrial use; photographs; posters; 
printed publications: plastic films for wrapping; 
packaging material of paper; stationery; stamps; 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping; wrapping 
paper; all included in class 16.

קופסאות מקרטון ונייר; אריזות לבקבוקים מקרטון ונייר; תיקים
(מעטפות, פאוצ'ים) מנייר או פלסטיק, לאריזה; קטלוגים;
תרשימים; פריטי קרטון; מגזינים (חודשיים); עלוני חדשות;

עיתונים; תמונות; דברי דפוס; מחזיקי עטים; נרתיקי עטים; נייר,
קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלה ככל שנכללים בסוג 16;
נייר לשימוש תעשייתי; תצלומים; פוסטרים; פרסומים מודפסים;
סרטי פלסטיק לעיטוף; חומרי אריזה מנייר; כלי כתיבה; בולים;
יריעות צלופן לעטיפה; נייר עטיפה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOM TAILOR GmbH

Address: Garstedter Weg 14,  , Hamburg, 22453, 
Germany

Identification No.: 68752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212546 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 38631/12/2009



Attache cases; animal skins; briefcases; handbags; 
hides; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, as far as included in class 
18; leather goods for household; pocket wallets; 
purses; rucksacks; suitcases; travelling trunks; 
umbrellas, parasols and walking sticks; vanity cases 
[not fitted]; wheeled shopping bags; all included in 
class 18.

תיקים נלווים; עורות בעלי חיים; תיקי מסמכים; תיקי יד;
שלחים; עור וחיקויי עור וסחורות העשויות מחומרים אלה, ככל
שנכללים בסוג 18; סחורות מעור למשק הבית; ארנקי כיס;

ארנקים; תרמיל גב; מזוודות; תיבות נסיעה; מטריות, שמשיות
ומקלות הליכה; תיקי איפור (לא מותאמים); תיקי קניות עם

גלגלים; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TOM TAILOR GmbH

Address: Garstedter Weg 14,  , Hamburg, 22453, 
Germany

Identification No.: 68752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212547 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 38731/12/2009



Ball gowns; bikinis; brassieres; bathing trunks; 
bathing suits; berets; boxer-shorts; bath robes; 
bodices [lingerie]; blouses; belts [clothing]; bibs not of 
paper; boots for sports, boots; boots uppers; clothing 
for gymnastic; clothing's; corsets [underclothing]; 
clothing for children; caps [headwear]; cap peaks; 
collar protectors; combinations [clothing]; coats; 
clothing for ski; clothing for sports; dressing gowns; 
dinner jacket; evening dresses; frocks; footwear; flip-
flops; galoshes; gloves [clothing]; girdles; garters; 
half-boots; hotpants; hats; head gear; hoods 
[clothing]; jeans; jackets [clothing]; jumpers [shirt 
fronts]; knitwear [clothing]; knitted clothing; leasure 
wear; lace boots; leggings; mittens; masquerade 
costumes; neckties; nightgowns; outdoor clothing; 
overalls; overcoats; poloshirts; parkas; pelerines; 
peep-toe sandals; pullovers; pyjamas; pants; suits; 
spats; scarves; shirts; slippers; suspenders; socks; 
stockings; slip on; shawls; sweaters; skirts; sport 
shoes; shoes; sandals; ski boots; singlets; tank tops; 
trousers; theatralic costumes; t-shirts; togas; tights; 
tops; underwear; underpants; uniforms; veils 
[clothing]; working clothes; waterproof clothing; 
wimples; waistcoats; all included in class 25.

שמלות נשף; ביקיני; חזיות; מכנסי שחיה; בגדי ים; ברטים;
מכנסים בוקסר; חלוק אמבט; לסוטה (לבנים); חולצות
אלגנטית; חגורות (ביגוד); סינרים שאינם מנייר; מגפיים

לספורט, מגפיים; סוליות להגבהת מגפיים; ביגוד להתעמלות;
בגדים; מחוכים (ביגוד תחתון); ביגוד לילדים; כובעי מצחיה
(כיסויי ראש); כובעי קסקט; מגני צוואר; קומבינציות (ביגוד);
מעילים; ביגוד לסקי; ביגוד לספורט; חלוק בית; ז'קט לארוחה;
שמלות ערב; גלימות; הנעלה; כפכפים אצבע; ערדלים; כפפות
(ביגוד); אבנט; ביריות; חצי מגף; מכנסונים; כובעים; כיסויי
ראש; ברדסים (ביגוד); ג'ינסים; ג'קטים (ביגוד); אפודות

(קידמת חולצות);סריגים (ביגוד); ביגוד סרוג; לבוש פנאי; מגפיי
תחרה; חותלות; כסיות; תחפושות נשף מסכות; עניבות; כותונת
לילה; ביגוד לחוץ; סרבלים; מעיל עליון; חולצות פולו; מעיל
פרווה עם ברדס; שכמיה; סנדלי אצבע; פולוברים; פיג'מות;
מכנסיים; חליפות; מגני קרסול; צעיפים; חולצות; נעלי בית;
כתפיות; גרביים; גרביונים; נעלים לנעילה קלה; רדידים;
סוודרים; חצאיות; נעלי ספורט; נעלים; סנדלים; מגפי סקי;
גופיות; חולצות גופייה; מכנסי גברים; תחפושות תיאטרון;
חולצות טי;  טוגות; טיטס; עליוניות; הלבשה תחתונה;

תחתונים; מדים; רעלות (ביגוד); ביגוד לעבודה; בגדים חסיני
מים; כיסוי ראש עשוי קפלים; וסטים; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212548 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 38831/12/2009



Owners

Name: TOM TAILOR GmbH

Address: Garstedter Weg 14,  , Hamburg, 22453, 
Germany

Identification No.: 68752

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 38931/12/2009



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
bone disease; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלת עצם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Amgen Inc.

Address: One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 
California, 913201799, U.S.A.

Identification No.: 4896

(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

STROSTEO

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212551 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 39031/12/2009



Magazines, booklets, books, posters, postcards and 
printed matters; photographs ; all included in class 
16.

עלונים, חוברות, ספרים, פוסטרים, גלויות ודברי דפוס; צילומים;
הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street  , Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנג 2  , תל אביב, 66186, ישראל

Identification No.: 580017497מספר זיהוי: 580017497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon, Adv.

Address: 11 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: קפלן-אלון, עו"ד

כתובת : רח' תובל 11  , רמת גן, 52522, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מוקד טבע

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212552 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 39131/12/2009



Travel and tourism services, included in class 39. שירותי נסיעות ותיירות, הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street  , Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנג 2  , תל אביב, 66186, ישראל

Identification No.: 580017497מספר זיהוי: 580017497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon, Adv.

Address: 11 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: קפלן-אלון, עו"ד

כתובת : רח' תובל 11  , רמת גן, 52522, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מוקד טבע

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212553 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 39231/12/2009



Security services in trips, included in class 45. שירותי אבטחה בטיולים, הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street  , Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנג 2  , תל אביב, 66186, ישראל

Identification No.: 580017497מספר זיהוי: 580017497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon, Adv.

Address: 11 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: קפלן-אלון, עו"ד

כתובת : רח' תובל 11  , רמת גן, 52522, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

מוקד טבע

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212554 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 39331/12/2009



Magazines, booklets, books, posters, postcards and 
printed matters; photographs ; all included in class 
16.

עלונים, חוברות, ספרים, פוסטרים, גלויות ודברי דפוס; צילומים;
הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street  , Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנג 2  , תל אביב, 66186, ישראל

Identification No.: 580017497מספר זיהוי: 580017497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon, Adv.

Address: 11 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: קפלן-אלון, עו"ד

כתובת : רח' תובל 11  , רמת גן, 52522, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חברה,
להגנת ו-טבע בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

החברה להגנת הטבע

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212555 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 39431/12/2009



Clothing and headgear, included in class 25. דברי הלבשה וכיסויי ראש, הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street  , Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנג 2  , תל אביב, 66186, ישראל

Identification No.: 580017497מספר זיהוי: 580017497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon, Adv.

Address: 11 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: קפלן-אלון, עו"ד

כתובת : רח' תובל 11  , רמת גן, 52522, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חברה,
להגנת ו-טבע בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

החברה להגנת הטבע

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212556 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 39531/12/2009



Travelling and tourism services, included in class 39. שירותי נסיעות ותיירות, הנכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street  , Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנג 2  , תל אביב, 66186, ישראל

Identification No.: 580017497מספר זיהוי: 580017497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon, Adv.

Address: 11 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: קפלן-אלון, עו"ד

כתובת : רח' תובל 11  , רמת גן, 52522, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חברה,
להגנת ו-טבע בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

החברה להגנת הטבע

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212557 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 39631/12/2009



Education; entertainment; sporting and cultural 
activities; all included in class 41.

חינוך; בידור; פעילות ספורט ותרבות; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street  , Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנג 2  , תל אביב, 66186, ישראל

Identification No.: 580017497מספר זיהוי: 580017497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon, Adv.

Address: 11 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: קפלן-אלון, עו"ד

כתובת : רח' תובל 11  , רמת גן, 52522, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חברה,
להגנת ו-טבע בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

החברה להגנת הטבע

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212558 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 39731/12/2009



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

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם
בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street  , Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנג 2  , תל אביב, 66186, ישראל

Identification No.: 580017497מספר זיהוי: 580017497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon, Adv.

Address: 11 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: קפלן-אלון, עו"ד

כתובת : רח' תובל 11  , רמת גן, 52522, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חברה,
להגנת ו-טבע בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

החברה להגנת הטבע

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212559 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 39831/12/2009



Security services in trips, included in class 45. שירותי אבטחה בטיולים, הנכללים בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF 
NATURE IN ISRAEL

שם: החברה להגנת הטבע

Address: 2 Hanegev Street  , Tel Aviv, 66186, Israel כתובת : רחוב הנג 2  , תל אביב, 66186, ישראל

Identification No.: 580017497מספר זיהוי: 580017497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kaplan-Alon, Adv.

Address: 11 Tuval St.  , Ramat Gan, 52522, Israel

שם: קפלן-אלון, עו"ד

כתובת : רח' תובל 11  , רמת גן, 52522, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חברה,
להגנת ו-טבע בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

החברה להגנת הטבע

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212560 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 39931/12/2009



י"ד טבת תש"ע - 40031/12/2009



Restaurant speciallizing in hamburgers and other 
food including beverages and alcohol, included in 
class 43.

מסעדה שעיקרה ממכר המבורגרים ומנות מזון נוספות לרבות
שתייה קלה ואלכוהול, הנכללת בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Nadav Lichtenshtain שם: נדב ליכטנשטיין

Address: 28 a Hagolan St., Beer Yaakov, Israel כתובת : רחוב הגולן 28 א  , באר יעקב, ישראל

Identification No.: 31957103מספר זיהוי: 31957103

Name: Oded Bendory שם: עודד בנדורי

Address: 7 Habanim St., Rishon le Zion , Israel כתובת : רחוב הבנים 7  , ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 27314509מספר זיהוי: 27314509

Name: Leonid Gitling שם: ליאונד ניטלין

Address: 32/1 Habashan St., Ariel, Israel כתובת : רחוב הבשן 32/1  , אריאל, ישראל

Identification No.: 308716836מספר זיהוי: 308716836

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nurit Bendory Shem-Tov, Adv.

Address: 7 Habanim St.  , Rishon Lezion, 75910, Israel

שם: נורית בנדורי שם-טוב, עו"ד

כתובת : רחוב הבנים 7  , ראשון לציון, 75910, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words MEAT BALL and GRILL 
BURGER, but in the combination of the mark.

MEAT רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
BALL ו-GRILL BURGER, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212564 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 40131/12/2009



Clothing including underwear; headgear including 
hats and kerchiefs; footwear and fashion 
accessories; all for  women, men, youth, children and 
babies; all included in class 25.

דברי הלבשה, לרבות הלבשה תחתונה, כיסויי ראש לרבות
כובעים ומטפחות ראש, הנעלה וכן אביזרי אופנה; הכל לנשים,

גברים, נוער, ילדים ותינוקות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

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. 212565 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 40231/12/2009



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; מגירות; ספסלים (ריהוט); מזנונים; דוכני ספרים;
ארוניות;מדפי ריהוט; 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 לתמונות; 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 נוח;

כורסאות; 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

Application Date 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212569 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 40331/12/2009



Owners

Name: VISIONNAIRE S.R.L.

Address: Zola Predosa (Bologna), Italy

Identification No.: 68759

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 phrase HOME PHILOSOPHY, 
but in the combination of the mark.

HOME רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
PHILOSOPHY, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד טבת תש"ע - 40431/12/2009



Human pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases, oncological, 
cardiovascular, central nervous system, and 
autoimmune diseases; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים לשימוש בני אדם לטיפול במחלות דלקתיות,
מחלות אונקולוגיות, של הלב וכלי הדם, מערכת עצבים מרכזית,

ושל חיסון עצמי; 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 17/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212570 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 40531/12/2009



Backpacks; all included in Class 18. תרמילי גב; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Marmot Mountain LLC

Address: 2321 Circadian Way  , Santa Rosa, California, 
95407, U.S.A.

Identification No.: 68770

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

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

שם: פריימן & גולדברג

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212595 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 40631/12/2009



Sleeping bags; all included in Class 20. שקי שינה; הנכללים כולם בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Marmot Mountain LLC

Address: 2321 Circadian Way  , Santa Rosa, California, 
95407, U.S.A.

Identification No.: 68770

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

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

שם: פריימן & גולדברג

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212596 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 40731/12/2009



Tents; all included in Class 22. אוהלים; הנכללים כולם בסוג 22.

Class: 22 סוג: 22

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Marmot Mountain LLC

Address: 2321 Circadian Way  , Santa Rosa, California, 
95407, U.S.A.

Identification No.: 68770

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

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

שם: פריימן & גולדברג

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212597 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 40831/12/2009



Clothing, footwear, headgear, gloves; all included in 
Class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, כפפות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Marmot Mountain LLC

Address: 2321 Circadian Way  , Santa Rosa, California, 
95407, U.S.A.

Identification No.: 68770

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

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

שם: פריימן & גולדברג

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212599 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 40931/12/2009



Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic artcles; suture materials, all included in 
class 10.

מתקנים וכלים ניתוחיים, רפואיים, דנטאליים ווטריניים; איברים,
עיניים ושיניים מלאכותיים; פריטים אורטופדיים;  חומרי איחוי,

הכל כלול בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HOLOGIC, INC.

Address: 35 Crosby Drive  , Bedford, Massachusetts, 
01730, U.S.A.

Identification No.: 68771

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

TRIMARK

Application Date 29/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212601 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 41031/12/2009



U.S.A. , 21/03/2008 ארה"ב , 21/03/2008

Priority Date דין קדימה

Computer programs in the field of financial auditing 
and financial accounting; all included in class 9.

תוכנות מחשב בתחום של ביקורת חשבונות וחשבונאות
פיננסית; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

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

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, 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. 212612 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 41131/12/2009



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

ZORTRESS

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212646 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 41231/12/2009



Switzerland , 06/03/2008 שוויץ , 06/03/2008

Priority Date דין קדימה

Orthopedic articles for physical exercises and 
medical gymnastics, namely orthopedic footwear or 
footwear with orthopedic soles; all included in class 
10.

פריטים אורטופדיים לתרגילי התעמלות ולהתעמלות רפואית,
שהם מוצרי הנעלה אורטופדיים או מוצרי הנעלה עם סוליות

אורטופדיות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Masai Marketing & Trading AG

Address: Romanshorn, Switzerland

Identification No.: 59314

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THE ANTI-SHOE

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212664 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 41331/12/2009



Switzerland , 06/03/2008 שוויץ , 06/03/2008

Priority Date דין קדימה

Footwear, low-top shoes, sports shoes, gymnastic 
shoes, clothing, clothing for gymnastic, headgear; all 
included in class 25.

דברי הנעלה, נעליים נמוכות, נעלי ספורט,  נעלי התעמלות,
דברי הלבשה, בגדי התעמלות,  כיסויי ראש; הנכללים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Masai Marketing & Trading AG

Address: Romanshorn, Switzerland

Identification No.: 59314

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THE ANTI-SHOE

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212665 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 41431/12/2009



Switzerland , 06/03/2008 שוויץ , 06/03/2008

Priority Date דין קדימה

Gymnastic and sporting articles included in this class, 
apparatus for physical exercises; all included in class 
28.

פריטי ספורט והתעמלות הנכללים בסוג זה, התקנים לתרגילי
התעמלות; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Masai Marketing & Trading AG

Address: Romanshorn, Switzerland

Identification No.: 59314

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THE ANTI-SHOE

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212666 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 41531/12/2009



Switzerland , 06/03/2008 שוויץ , 06/03/2008

Priority Date דין קדימה

Training, namely instruction and initiation to the 
method used for programming the motion-controlling 
center of the brain regulating our way of walking, 
pace and posture; all included in class 41.

אימונים, שהם הדרכה וחניכה של השיטה המשמשת לתכנות
מרכז השליטה בתנועה של המוח המווסת את דרך ההליכה,

הקצב והיציבה שלנו; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Masai Marketing & Trading AG

Address: Romanshorn, Switzerland

Identification No.: 59314

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THE ANTI-SHOE

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212667 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 41631/12/2009



Liechtenstein , 17/01/2008 ליכטנשטיין , 17/01/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: R & A Bailey & Co

Address: Dublin, Ireland

Identification No.: 68788

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 combination THE ORIGINAL 
IRISH CREAM separately, but in the combination of 
the mark.

THE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
ORIGINAL IRISH CREAM בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212679 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 41731/12/2009



Software included in class 9. תוכנה הנכללת בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BRAVOSOLUTION S.P.A.

Address: 24122 BERGAMO, Italy

Identification No.: 68792

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212692 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 41831/12/2009



Management of requests for offer, management of 
auctions supplied to third parties on an online 
website by means of a global computer network, 
management of suppliers, organization and 
performance of online purchasing events; assistance 
to online negotiation; analysis and redefinition of 
purchasing processes within the framework of 
expenditure rationalization projects; management of " 
change" related to the introduction of online purchase 
methodologies; procedural and methodological 
assistance for planning and organization of online 
purchase activities; operational and management 
coordination of online negotiation events; assisted 
online negotiation service; corporate advisory 
services, or provision of advisory services concerning 
outsourcing procurement; advisory services 
concerning corporate marketing; information 
concerning advisory services in corporate 
management and corporate advisory services; 
management of projects concerning specifications, 
procurement, installation and implementation of  IT 
services; services of outsourcing procurement 
concerning corporate processes, or marketing and 
promotion electronic material, assistance services to 
integrated customers, supply and orders based on 
the use of stock and management of customer 
assistance lines and assistance lines to provide 
answers to customers' requests; electronic 
procurement services on behalf of third parties; 
assistance to corporate management; advisory 
services for management and organization of 
commercial business; services for expenditure 
purchases analysis; market analysis; commercial 
estimates; advisory services for organization of 
commercial business; business research; 
management of IT archives; organisation  of shows 
for commercial or advertising purposes; cost price 
analysis; services for databank management; all 
included in class 35.

ניהול בקשות להציע הצעות, ניהול מכירות פומביות המסופקות
לצדדים שלישיים על גבי  אתר אינטרנט מקוון באמצעות רשת
מחשבים גלובלית, ניהול ספקים, ארגון וביצוע של אירועי

רכישה מקוונים; סיוע במשא ומתן מקוון; ניתוח והגדרה מחדש
של תהליכי רכישה במסגרת פרוייקטים של רציונאליזציית
הוצאות;  ניהול "שינוי" הקשור למבוא למתודולוגיות רכישה
מקוונת; סיוע פרוצודורלי ומתודלוגי לתכנון וארגון של פעילות
רכישה מקוונת; תפעול וניהול תיאום של אירועי משא ומתן

מקוונים; שירותי סיוע במשא ומתן מקוון; שירותי יעוץ
לתאגידים, או הספקת שירותי ייעוץ בקשר עם רכישת מיקור
חוץ; שירותי ייעוץ בקשר עם שיווק תאגידים; מידע בקשר

לשירותי ייעוץ לניהול תאגידים ושירותי ייעוץ לתאגידים; ניהול
פרוייקטים לרבות מפרטים, רכישות, התקנה והטמעה של
שירותי IT; שירותים לאווטסורסינג של רכישות בקשר עם

תהליכים תאגידיים, או שיווק וקידום של חומרים אלקטרוניים,
שירותי סיוע ללקוחות ממוזגים, אספקה והזמנות בהתבסס על
שימוש במלאי וניהול של קווי סיוע ללקוחות וקווי סיוע להספקת

מענה לבקשות לקוחות; שירותי רכישה אלקטרוניים עבור
צדדים שלישיים; סיוע לניהול תאגידים; שירותי ייעוץ לניהול
וארגון של עסקים מסחריים; שירותי לניתוח הוצאות ורכישות;
חקר שוק; הערכות מסחריות; שירותי ייעוץ לארגונים ועסקים
מסחריים; מחקר עסקים; ניהול ארכיבי IT; ארגון תצוגות

למטרות מסחריות ופרסומיות; ניתוח עלות מחיר; שירותי ניהול
בנק מידע; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212693 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 41931/12/2009



Owners

Name: BRAVOSOLUTION S.P.A.

Address: 24122 BERGAMO, Italy

Identification No.: 68792

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד טבת תש"ע - 42031/12/2009



Access to a telecommunications network portal, in 
particular by computer, telephone or television or a 
global computer network; telecommunications; all 
included in class 38.

כניסה לפורטל רשתות טלקומוניקציה, בפרט באמצעות מחשב,
טלפון או טלויזה או רשת מחשבים גלובלית; טלקומוניקציה;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BRAVOSOLUTION S.P.A.

Address: 24122 BERGAMO, Italy

Identification No.: 68792

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212694 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 42131/12/2009



Training for improvement of quality and efficiency 
relating to costs concerning outsourcing procurement 
and strategic procurement, technical services relating 
to corporate processes, planning concerning 
technology and management of acquisitions and 
contracts; staff training; organization of seminars, 
courses, events, for educational or training purposes; 
all included in class 41.

הכשרה לשימור האיכות והיעילות הקשורה לעלות באשר
לרכישה במיקור חוץ ורכישה אסטרטגית, שירותים טכניים

הקשורים לתהליכים בחברות, תכנון באשר לטכנולוגיה וניהול
של רכישות וחוזים; הכשרת עובדים; ארגון סמינרים, קורסים,
אירועים, למטרות הכשרה או חינוך; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BRAVOSOLUTION S.P.A.

Address: 24122 BERGAMO, Italy

Identification No.: 68792

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

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

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212695 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 42231/12/2009



Preparation of internet platforms intended for 
electronic commerce; customable and modular 
platform for computerising the entire procurement 
supply cycle of websites for research/procurement; 
planning and development of web pages on the 
internet; installation, creation, maintenance, 
reparation and updating of software; software 
development; integration of IT systems, hardware 
and software; provision of information concerning 
computers and IT systems; advisory services 
concerning computers, IT systems and  IT system 
design IT services; design of IT systems on behalf of 
third parties; supply of databank concerning 
corporate, IT, computer and IT systems; IT-related 
advisory services; management of projects 
concerning design of  IT system; all included in class 
42.

.הכנת פלטפורמת אינטרנט המיועדת למסחר אלקטרוני;
פלטפורמה מותאמת ומודולרית למחשוב מכלול מחזורי רכישה
ואספקה של אתרי אינטרנט למחקר/רכישה; תכנון ופיתוח של
דפי "ווב" על גבי האינטרנט;  התקנה, יצירה, תחזוקה, תיקון
,IT ועידכון של תוכנה; פיתוח תוכנה; אינטגרציה של מערכות
חומרה ותוכנה; הספקה של מידע באשר למחשבים ולמערכות
IT; שירותי ייעוץ באשר למחשבים, מערכות IT ותכנון מערכות

IT; שירותי IT;  תכנון מערכות IT בשם צדדים שלישיים;
אספקת בנק נתונים בקשר לתאגידים, IT, מחשבים ומערכות
IT; שירותי יעוץ הקשורים ב-  IT; ניהול פרוייקטים באשר

לתכנון של מערכות IT; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BRAVOSOLUTION S.P.A.

Address: 24122 BERGAMO, Italy

Identification No.: 68792

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

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212696 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 42331/12/2009



U.S.A. , 07/04/2008 ארה"ב , 07/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VERISK ANALYTICS

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212715 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 42431/12/2009



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"ד טבת תש"ע - 42531/12/2009



U.S.A. , 07/04/2008 ארה"ב , 07/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VERISK ANALYTICS

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212716 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 42631/12/2009



י"ד טבת תש"ע - 42731/12/2009



U.S.A. , 07/04/2008 ארה"ב , 07/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VERISK ANALYTICS

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212717 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 42831/12/2009



U.S.A. , 07/04/2008 ארה"ב , 07/04/2008

Priority Date דין קדימה

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 ANALYTICS

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212718 מספר סימן
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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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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U.S.A. , 07/04/2008 ארה"ב , 07/04/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

VERISK ANALYTICS

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212723 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 use of 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 
provider featuring 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
הציוד באופן אלקטרוני או טלפוני; הנכללים כולם בסוג 42.

י"ד טבת תש"ע - 43331/12/2009



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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד טבת תש"ע - 43431/12/2009



U.S.A. , 21/04/2008 ארה"ב , 21/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212725 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 43531/12/2009



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"ד טבת תש"ע - 43631/12/2009



U.S.A. , 21/04/2008 ארה"ב , 21/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212726 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 43731/12/2009



U.S.A. , 21/04/2008 ארה"ב , 21/04/2008

Priority Date דין קדימה

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212727 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 43831/12/2009



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"ד טבת תש"ע - 43931/12/2009



U.S.A. , 21/04/2008 ארה"ב , 21/04/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212728 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 44031/12/2009



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

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.

י"ד טבת תש"ע - 44131/12/2009



U.S.A. , 21/04/2008 ארה"ב , 21/04/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 18/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212733 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 44231/12/2009



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 use of 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 
provider featuring 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
הציוד באופן אלקטרוני או טלפוני; הנכללים כולם בסוג 42.
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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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות
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Japan , 22/04/2008 יפן , 22/04/2008

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cerebral and neurologic disorders, diseases and 
conditions; all included in class 5.

תכשירים פרמצבטיים לטיפול בהפרעות, מחלות ומצבים מוחיים
ונוירולוגיים; הכל כלול בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome  , Bunkyo-ku, Tokyo, 
Japan

Identification No.: 63995

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 PATCH separately, but in 
the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ARICEPT PATCH

Application Date 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212754 מספר סימן
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Non-alcoholic beverages, including fruit juices and 
grape juice; all included in class 35.

משקאות לא אלכוהוליים, לרבות מיצי פירות ומיץ ענבים;
הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Efrat Wines & Beverages Manufacturers Ltd. שם: יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ

Address: Zora, P.O.B 669, 90083, Israel כתובת : ד.נ. שמשון, צרעה, ת.ד.669, 90083, ישראל

Identification No.: 510447121מספר זיהוי: 510447121

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, P.O.B 
33113, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, תל אביב, ת.ד.33113, 64927,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the indication SINCE 1870, the word
מיץ and תירוש ענבים the word combinations ,אדום
and the bunch of grapes image, but in the ענבים טבעי
combination of the mark.

SINCE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בציון
1870, במילה אדום, בצירופי המילים תירוש ענבים ומיץ ענבים

טבעי ובדמות אשכול הענבים, 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 19/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212762 מספר סימן
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Perfumery products, namely, perfumes and eau de 
toilette; body lotions and shower gel; all included in 
class 3.

מוצרי תמרוקיה, שהם, בשמים ומי טואלט; תחליבי גוף וג'ל
מקלחת; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JLO HOLDING COMPANY, LLC

Address: Santa Monica, California, U.S.A.

Identification No.: 58818

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: Kfar Neter, P.O.B 3726, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : כפר נטר, ת.ד.3726, 40593, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words זוהר and לאחר החשיכה, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים זוהר ו-
לאחר החשיכה, 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

זוהר לאחר החשיכה מאת ג'יי לו

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212781 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 44831/12/2009



Perfumery products, namely, perfumes and eau de 
toilette; body lotions and shower gel; all included in 
class 3.

מוצרי תמרוקיה, שהם, בשמים ומי טואלט; תחליבי גוף וג'ל
מקלחת; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JLO HOLDING COMPANY, LLC

Address: Santa Monica, California, U.S.A.

Identification No.: 58818

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: Kfar Neter, P.O.B 3726, 40593, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : כפר נטר, ת.ד.3726, 40593, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה זוהר 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

זוהר מאת ג'יי לו

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212782 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 44931/12/2009



Initiating Israeli art,culture and design projects, 
including  fairs, exhibitions, guidance and similar 
activities, aimed to discover the next generation of 
the Israeli art and design world, to advance promising 
new artists, and to expose the public to contemporary 
Israeli art and design; all included in class 41.

ייזום פרוייקטים בתחום התרבות, האמנות והעיצוב הישראלי,
ובכללם עריכת ירידים, תערוכות, הדרכות ופעילויות דומות,
שמטרתם לחשוף את הדור הבא של עולם האומנות והעיצוב

הישראלי, קידום אמנים מבטיחים בתחילת דרכם וקירוב הציבור
הרחב לאמנות ועיצוב ישראלי עכשווי; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: HeadArt Ltd. שם: הדסטארט בע"מ

Address: 4/22 Tzamarot Street  , Herzaliya, 46424, Israel כתובת : רחוב צמרות 4/22  , הרצליה, 46424, ישראל

Identification No.: 514006907מספר זיהוי: 514006907

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212784 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 45031/12/2009



Skin care products; all included in class 3. מוצרים לטיפוח העור; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BIOTHERM

Address: Monaco, Monaco

Identification No.: 2461

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 SKIN separately, but in the 
combination of the mark.

SKIN 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

SKIN VIVO

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212833 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 45131/12/2009



Cardiovascular pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
heart diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hypercholesterolemia and for reducing 
fat components in the blood; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בלב ובכלי הדם; תכשיר רוקחות
לטיפול במחלות לב; תכשירי רוקחות לטיפול ביתר כולסטרול
ועבור הפחתת מרכיבים שומניים בדם; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DEXCEL LTD. שם: דקסל בע"מ

Address: Hadera, P.O.B 50, 38100, Israel כתובת : חדרה, ת.ד.50, 38100, ישראל

Identification No.: 510477748מספר זיהוי: 510477748

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

CHOLESTERLOW

כולסטרלא

Application Date 26/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212841 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 45231/12/2009



Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing; wetting and binding compostions; fuels 
(including motor spirit); all included in class 4.

שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות
אבק; תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק

(לרבות בנזין למנועים); הנכללים כולם בסוג 4.

Class: 4 סוג: 4

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YUVAL FAST FUELING IN THE CITY LTD שם: יובל תדלוק מהיר בעיר בע"מ

Address: Haifa, Israel כתובת : חיפה, ישראל

Identification No.: 514139021מספר זיהוי: 514139021

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Staiman - Benzaken, Adv.

Address: 7 Giborei Israel, Netanya, P.O.B 8516, 42504, 
Israel

שם: שטיימן - בן זקן, עו"ד

כתובת : גיבורי ישראל 7, נתניה, ת.ד.8516, 42504, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words תדלוק מהיר בעיר, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים תדלוק
מהיר בעיר, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212865 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 45331/12/2009



Sport and football training and sport activities; all 
included in class 41.

הדרכת ספורט וכדורגל ופעילויות ספורט; הנכללים כולם בסוג
.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

בעלים

שם: עמילי א.ר. בע"מ

כתובת : רחוב החשמונאים 91  , תל אביב, 67133, ישראל

מספר זיהוי: 512813320

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rennert, Novich, Salomon,Adv.

Address: 91 Hachashmonaim St.  , Tel Aviv, 67133, 
Israel

שם: רנרט, נוביץ, סלומון, עו"ד

כתובת : רחוב החשמונאים 91  , תל אביב, 67133, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the 'words JERUSALEM, UNITED,
FOOTBALL CLUB, ירושלים, יונייטד and מועדון כדורגל,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ירושלים,
יונייטד, מועדון כדורגל, JERUSALEM, UNITED ו

-FOOTBALL CLUB, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Jerusalem United Football Club

ירושלים יונייטד מועדון כדורגל

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212881 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 45431/12/2009



Mouth spray; included in class 5. ספריי לחלל הפה; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: S.T. HEALTH LINE LTD. שם: אס.טי. הלת ליין בע"מ

Address: 6 Heletz Street, Haifa, P.O.B 8989, 31090, 
Israel

כתובת : רחוב חלץ 6, חיפה, ת.ד.8989, 31090, ישראל

Identification No.: 511547630מספר זיהוי: 511547630

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

HEALTH רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
CARE ו-MOUTH SPRAY, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212883 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 45531/12/2009



Computers; computer peripheral devices; computer 
software, recorded; electro-dynamic apparatus for 
the remote control of signals; modems; navigational 
instruments; sonars; wavemeters; oscillographs; 
intercommunication apparatus; dynamometers; 
meters; galvanometers; measuring devices, electric; 
relays, electric; distribution boards (electricity); 
distribution consoles (electricity); electric installations 
for the remote control of industrial operations; electric 
apparatus  for commutation; regulating apparatus, 
electric; control panels (electricity); remote control 
apparatus; igniting apparatus, electric, for igniting at 
a distance; material testing instruments and 
machines; all included in class 9.

מחשבים; מתקנים היקפיים למחשב; תוכנות מחשב, מוקלטות;
מתקן אלקטרו-דינאמי לשליטה מרחוק באותות; מודמים; כלי
ניווט; סונארים; מדי גל; רושמי תנודות; מתקני תקשורת פנים;
מדי כוח; מודדים; גלוונומטרים; מתקני מדידה, חשמליים;
ממסרים, חשמליים; לוחות חלוקה (חשמל); לוחות בקרת

חלוקה (חשמל); התקנים חשמליים לשליטה מרחוק על פעילות
תעשייתית; מתקנים חשמליים לתקשורת; מתקני ויסות,
חשמליים; לוחות בקרה (חשמל); מתקן שלט-רחוק; מתקן

הצתה, חשמלי, להצתה מרחוק; כלים ומכונות לבדיקת חומרים;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NANJING NARI-RELAYS ELECTRIC CO., LTD

Address: Nanjing City. Jiangsu Province, China

Identification No.: 68843

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. 212900 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 45631/12/2009



Liquid container, cooling liquid container, insulated 
liquid container,accessories for containers, 
accompanying equipment; all included in class 21.

מיכלים לנוזלים, מיכלים מקוררים לנוזלים, מיכלים מבודדים
לנוזלים, אביזרים למיכלים, ציוד נלווה; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Avraham Pilo שם: אברהם פילו

Address: 20 Haseren Dov Street  , Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב הסרן דב 20  , רמת גן, ישראל

Identification No.: 54179437מספר זיהוי: 54179437

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

BOOBY

בובי

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212912 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 45731/12/2009



Paints; all included in class 2 צבעים; הנכללים כולם בסוג 2

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: A.M. Taiseer Marketing & Trade Ltd. שם: א.מ. תייסיר שיווק ומסחר בע"מ

Address: Umm El-Fahm , P.O.B 227, Israel כתובת : אום אל פאחם, ת.ד.227, ישראל

Identification No.: 512643503מספר זיהוי: 512643503

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Muhammad Abed Eaja, Adv.

Address: Um-El Fahem, P.O.B 2365, 30010, Israel

שם: מוחמד עבד רג'א, עו"ד

כתובת : ת..ד 2365, אום אל פחם, 30010, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
Decorative Line בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 30/06/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212925 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 45831/12/2009



U.S.A. , 19/03/2008 ארה"ב , 19/03/2008

Priority Date דין קדימה

Banking services; investment services, namely, asset 
management services; investment advisory services; 
aircraft brokerage; leasing of real estate; all included 
in class 36.

שירותי בנקאות; שירותי השקעות, שהם שירותי ניהול נכסים;
שירותי ייעוץ השקעה; דמי תיווך של כלי טייס; שכירות של

נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Starr International Company, Inc.

Address: Hamilton, Bermuda

Identification No.: 66489

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 INTERNATIONAL 
COMPANY separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INTERNATIONAL COMPANY 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 שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212935 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 45931/12/2009



U.S.A. , 19/03/2008 ארה"ב , 19/03/2008

Priority Date דין קדימה

Health care, hospitals and medical clinics; all 
included in class 44.

שירותי בריאות, בתי חולים, ומרפאות; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Starr International Company, Inc.

Address: Hamilton, Bermuda

Identification No.: 66489

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 INTERNATIONAL 
COMPANY separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
INTERNATIONAL COMPANY 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 שרותים, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 04/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212937 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 46031/12/2009



Diagnostic reagents and diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes; chemical reagents 
and chemical preparations for medical or veterinary 
purposes; chemical reagents and chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; testing 
reagents and preparations; reagents for hematology 
analysis; reagents for blood analysis; reagents for 
white blood cell analysis; reagents for nucleated red 
cell analysis; reagents for immature cell analysis; 
reagents for hemoglobin analysis; reagents for 
reticulocyte analysis; reagents for erythrocyte 
analysis; reagents for blood coagulation analysis; 
reagents for urinalysis; reagents for urinary sediment 
analysis; reagents for immunoassay; reagents for 
bacteria analysis; reagents for clinical chemistry 
testing; reagents for occult blood test; diluents; 
diluents for medical or clinical diagnostic use; 
diluents for hematology analysis; diluents for 
reticulocyte analysis; diluents for urinalysis; diluents 
for immunoassay; lysing solutions and/or reagents; 
lysing solutions and/or reagents for hematology 
analysis; lysing solutions and/or reagents for 
reticulocyte analysis; lysing solutions and/or reagents 
for urinalysis; lysing solutions and/or reagents for 
immunoassay; hemolytic lysing solutions and/or 
reagents; stains; stains for medical or clinical 
diagnostic use; stains for hematology analysis; stains 
for reticulocyte analysis; stains for urinalysis; stains 
for immunoassay; sheath solutions; sheath solutions 
for medical or clinical diagnostic use; sheath 
solutions for hematology analysis; sheath solutions 
for reticulocyte analysis; sheath solutions for 
urinalysis; sheath solutions for immunoassay; 
reference control materials for medical use; chemical 
reference materials for medical use; quality control 
standard solutions and quality control materials for 
testing and calibrating medical apparatus and 
reagents; hematology control materials for testing 
and calibrating medical apparatus and reagents; 
hematology control materials for medical use; 
standard serum; control serum; standard plasma; 
control plasma; detergents for medical purposes; 
cleaning solutions for medical purposes; cleaning 
preparations for medical purposes; cleansing 
solutions for medical purposes; all included in class 
5.

מגיבים דיאגנוסטיים ותכשירים דיאגנוסטיים למטרות רפואיות
או וטרינריות; מגיבים כימיים ותכשירים כימיים למטרות
רפואיות או וטרינריות, מגיבים כימיים ותכשירים כימיים

למטרות רוקחיות; מגיבי ותכשירי בדיקה; מגיבים עבור אבחון
המטולוגי; מגיבים עבור אבחון דם; מגיבים עבור אבחון כדוריות
דם לבנות; מגיבים עבור אבחון תא אדום מגורען; מגיבים עבור
אבחון תא לא מפותח; מגיבים עבור אבחון המוגלובין; מגיבים
עבור אבחון רטיקולוצייט; מגיבים עבור אבחון כדורית אדומה;
מגיבים עבור אבחון קרישת דם; מגיבים עבור אבחון שתן;
מגיבים עבור אבחון משקע שתן; מגיבים עבור בדיקת חסון;
מגיבים עבור אבחון בקטריה; מגיבים עבור בדיקה כימים

קלינית; מגיבים עבור בדיקת דם סמוי; חומרי דילול; מדללים
עבור שימוש רפואי או קליני; מדללים עבור אבחון המטולוגי;
מדללים עבור אבחון רטיקולוצייט; מדללים עבור אבחון שתן;
מדללים עבור בדיקת חסון; תמיסות ו/או מגיבי הרס תאים;

תמיסות ו/או מגיבי הרס תאים עבור אבחון המטולוגי; תמיסות
ו/או מגיבי הרס תאים עבור אבחון רטיקולוצייט, תמיסות ו/או
מגיבי הרס תאים עבור אבחון שתן; תמיסות ו/או מגיבי הרס
תאי דם; מגוונים; מגוונים עבור שימוש רפואי או קליני; מגוונים

עבור אבחון המטולוגי; מגוונים עבור אבחון רטיקולוצייט;
מגוונים עבור אבחון שתן; מגוונים עבור בדיקת חסון; תמיסות
כיסוי; תמיסות כיסוי עבור שימוש אבחוני רפואי או קליני;

תמיסות כיסוי עבור אבחון המטולוגי; תמיסות כיסוי עבור אבחון
רטיקולוצייט; תמיסות כיסוי עבור אבחון שתן; תמיסות כיסוי
עבור בדיקת חסון; חומרי בקרת התייחסות לשימוש רפואי;

חומרי התייחסות כימי עבור שימוש רפואי; תמיסות סטנדרטיות
בקרת איכות וחומרי בקרת איכות עבור התקנים ומגיבי בדיקה
וכיול רפואיים; חומרי בקרה המטולוגיים עבור התקני ומגיבי
בדיקה וכיול רפואיים; חומרי בקרה המטולוגיים עבור שימוש
רפואי; נסיוב סטנדרטי; נסיוב בקרה; פלסמה סטנדרטית;

פלסטמת בקרה; דטרגנטים למטרות רפואיות; תמיסות ניקוי
למטרות רפואיות; תכשירי ניקוי למטרות רפואיות; תמיסות

מטהרות למטרות רפואיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CELLPACK

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212958 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 46131/12/2009



Owners

Name: SYSMEX CORPORATION

Address: Kobe, Japan

Identification No.: 16366

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"ד טבת תש"ע - 46231/12/2009



Diagnostic reagents and diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes; chemical reagents 
and chemical preparations for medical or veterinary 
purposes; chemical reagents and chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; testing 
reagents and preparations; reagents for hematology 
analysis; reagents for blood analysis; reagents for 
white blood cell analysis; reagents for nucleated red 
cell analysis; reagents for immature cell analysis; 
reagents for hemoglobin analysis; reagents for 
reticulocyte analysis; reagents for erythrocyte 
analysis; reagents for blood coagulation analysis; 
reagents for urinalysis; reagents for urinary sediment 
analysis; reagents for immunoassay; reagents for 
bacteria analysis; reagents for clinical chemistry 
testing; reagents for occult blood test; diluents; 
diluents for medical or clinical diagnostic use; 
diluents for hematology analysis; diluents for 
reticulocyte analysis; diluents for urinalysis; diluents 
for immunoassay; lysing solutions and/or reagents; 
lysing solutions and/or reagents for hematology 
analysis; lysing solutions and/or reagents for 
reticulocyte analysis; lysing solutions and/or reagents 
for urinalysis; lysing solutions and/or reagents for 
immunoassay; hemolytic lysing solutions and/or 
reagents; stains; stains for medical or clinical 
diagnostic use; stains for hematology analysis; stains 
for reticulocyte analysis; stains for urinalysis; stains 
for immunoassay; sheath solutions; sheath solutions 
for medical or clinical diagnostic use; sheath 
solutions for hematology analysis; sheath solutions 
for reticulocyte analysis; sheath solutions for 
urinalysis; sheath solutions for immunoassay; 
reference control materials for medical use; chemical 
reference materials for medical use; quality control 
standard solutions and quality control materials for 
testing and calibrating medical apparatus and 
reagents; hematology control materials for testing 
and calibrating medical apparatus and reagents; 
hematology control materials for medical use; 
standard serum; control serum; standard plasma; 
control plasma; detergents for medical purposes; 
cleaning solutions for medical purposes; cleaning 
preparations for medical purposes; cleansing 
solutions for medical purposes; all included in class 
5.

מגיבים דיאגנוסטיים ותכשירים דיאגנוסטיים למטרות רפואיות
או וטרינריות; מגיבים כימיים ותכשירים כימיים למטרות
רפואיות או וטרינריות, מגיבים כימיים ותכשירים כימיים

למטרות רוקחיות; מגיבי ותכשירי בדיקה; מגיבים עבור אבחון
המטולוגי; מגיבים עבור אבחון דם; מגיבים עבור אבחון כדוריות
דם לבנות; מגיבים עבור אבחון תא אדום מגורען; מגיבים עבור
אבחון תא לא מפותח; מגיבים עבור אבחון המוגלובין; מגיבים
עבור אבחון רטיקולוצייט; מגיבים עבור אבחון כדורית אדומה;
מגיבים עבור אבחון קרישת דם; מגיבים עבור אבחון שתן;
מגיבים עבור אבחון משקע שתן; מגיבים עבור בדיקת חסון;
מגיבים עבור אבחון בקטריה; מגיבים עבור בדיקה כימים

קלינית; מגיבים עבור בדיקת דם סמוי; חומרי דילול; מדללים
עבור שימוש רפואי או קליני; מדללים עבור אבחון המטולוגי;
מדללים עבור אבחון רטיקולוצייט; מדללים עבור אבחון שתן;
מדללים עבור בדיקת חסון; תמיסות ו/או מגיבי הרס תאים;

תמיסות ו/או מגיבי הרס תאים עבור אבחון המטולוגי; תמיסות
ו/או מגיבי הרס תאים עבור אבחון רטיקולוצייט, תמיסות ו/או
מגיבי הרס תאים עבור אבחון שתן; תמיסות ו/או מגיבי הרס
תאי דם; מגוונים; מגוונים עבור שימוש רפואי או קליני; מגוונים

עבור אבחון המטולוגי; מגוונים עבור אבחון רטיקולוצייט;
מגוונים עבור אבחון שתן; מגוונים עבור בדיקת חסון; תמיסות
כיסוי; תמיסות כיסוי עבור שימוש אבחוני רפואי או קליני;

תמיסות כיסוי עבור אבחון המטולוגי; תמיסות כיסוי עבור אבחון
רטיקולוצייט; תמיסות כיסוי עבור אבחון שתן; תמיסות כיסוי
עבור בדיקת חסון; חומרי בקרת התייחסות לשימוש רפואי;

חומרי התייחסות כימי עבור שימוש רפואי; תמיסות סטנדרטיות
בקרת איכות וחומרי בקרת איכות עבור התקנים ומגיבי בדיקה
וכיול רפואיים; חומרי בקרה המטולוגיים עבור התקני ומגיבי
בדיקה וכיול רפואיים; חומרי בקרה המטולוגיים עבור שימוש
רפואי; נסיוב סטנדרטי; נסיוב בקרה; פלסמה סטנדרטית;

פלסטמת בקרה; דטרגנטים למטרות רפואיות; תמיסות ניקוי
למטרות רפואיות; תכשירי ניקוי למטרות רפואיות; תמיסות

מטהרות למטרות רפואיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

STROMATOLYSER

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212959 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 46331/12/2009



Owners

Name: SYSMEX CORPORATION

Address: Kobe, Japan

Identification No.: 16366

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"ד טבת תש"ע - 46431/12/2009



Diagnostic reagents and diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes; chemical reagents 
and chemical preparations for medical or veterinary 
purposes; chemical reagents and chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; testing 
reagents and preparations; reagents for hematology 
analysis; reagents for blood analysis; reagents for 
white blood cell analysis; reagents for nucleated red 
cell analysis; reagents for immature cell analysis; 
reagents for hemoglobin analysis; reagents for 
reticulocyte analysis; reagents for erythrocyte 
analysis; reagents for blood coagulation analysis; 
reagents for urinalysis; reagents for urinary sediment 
analysis; reagents for immunoassay; reagents for 
bacteria analysis; reagents for clinical chemistry 
testing; reagents for occult blood test; diluents; 
diluents for medical or clinical diagnostic use; 
diluents for hematology analysis; diluents for 
reticulocyte analysis; diluents for urinalysis; diluents 
for immunoassay; lysing solutions and/or reagents; 
lysing solutions and/or reagents for hematology 
analysis; lysing solutions and/or reagents for 
reticulocyte analysis; lysing solutions and/or reagents 
for urinalysis; lysing solutions and/or reagents for 
immunoassay; hemolytic lysing solutions and/or 
reagents; stains; stains for medical or clinical 
diagnostic use; stains for hematology analysis; stains 
for reticulocyte analysis; stains for urinalysis; stains 
for immunoassay; sheath solutions; sheath solutions 
for medical or clinical diagnostic use; sheath 
solutions for hematology analysis; sheath solutions 
for reticulocyte analysis; sheath solutions for 
urinalysis; sheath solutions for immunoassay; 
reference control materials for medical use; chemical 
reference materials for medical use; quality control 
standard solutions and quality control materials for 
testing and calibrating medical apparatus and 
reagents; hematology control materials for testing 
and calibrating medical apparatus and reagents; 
hematology control materials for medical use; 
standard serum; control serum; standard plasma; 
control plasma; detergents for medical purposes; 
cleaning solutions for medical purposes; cleaning 
preparations for medical purposes; cleansing 
solutions for medical purposes; all included in class 
5.

מגיבים דיאגנוסטיים ותכשירים דיאגנוסטיים למטרות רפואיות
או וטרינריות; מגיבים כימיים ותכשירים כימיים למטרות
רפואיות או וטרינריות, מגיבים כימיים ותכשירים כימיים

למטרות רוקחיות; מגיבי ותכשירי בדיקה; מגיבים עבור אבחון
המטולוגי; מגיבים עבור אבחון דם; מגיבים עבור אבחון כדוריות
דם לבנות; מגיבים עבור אבחון תא אדום מגורען; מגיבים עבור
אבחון תא לא מפותח; מגיבים עבור אבחון המוגלובין; מגיבים
עבור אבחון רטיקולוצייט; מגיבים עבור אבחון כדורית אדומה;
מגיבים עבור אבחון קרישת דם; מגיבים עבור אבחון שתן;
מגיבים עבור אבחון משקע שתן; מגיבים עבור בדיקת חסון;
מגיבים עבור אבחון בקטריה; מגיבים עבור בדיקה כימים

קלינית; מגיבים עבור בדיקת דם סמוי; חומרי דילול; מדללים
עבור שימוש רפואי או קליני; מדללים עבור אבחון המטולוגי;
מדללים עבור אבחון רטיקולוצייט; מדללים עבור אבחון שתן;
מדללים עבור בדיקת חסון; תמיסות ו/או מגיבי הרס תאים;

תמיסות ו/או מגיבי הרס תאים עבור אבחון המטולוגי; תמיסות
ו/או מגיבי הרס תאים עבור אבחון רטיקולוצייט, תמיסות ו/או
מגיבי הרס תאים עבור אבחון שתן; תמיסות ו/או מגיבי הרס
תאי דם; מגוונים; מגוונים עבור שימוש רפואי או קליני; מגוונים

עבור אבחון המטולוגי; מגוונים עבור אבחון רטיקולוצייט;
מגוונים עבור אבחון שתן; מגוונים עבור בדיקת חסון; תמיסות
כיסוי; תמיסות כיסוי עבור שימוש אבחוני רפואי או קליני;

תמיסות כיסוי עבור אבחון המטולוגי; תמיסות כיסוי עבור אבחון
רטיקולוצייט; תמיסות כיסוי עבור אבחון שתן; תמיסות כיסוי
עבור בדיקת חסון; חומרי בקרת התייחסות לשימוש רפואי;

חומרי התייחסות כימי עבור שימוש רפואי; תמיסות סטנדרטיות
בקרת איכות וחומרי בקרת איכות עבור התקנים ומגיבי בדיקה
וכיול רפואיים; חומרי בקרה המטולוגיים עבור התקני ומגיבי
בדיקה וכיול רפואיים; חומרי בקרה המטולוגיים עבור שימוש
רפואי; נסיוב סטנדרטי; נסיוב בקרה; פלסמה סטנדרטית;

פלסטמת בקרה; דטרגנטים למטרות רפואיות; תמיסות ניקוי
למטרות רפואיות; תכשירי ניקוי למטרות רפואיות; תמיסות

מטהרות למטרות רפואיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

SULFOLYSER

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212960 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 46531/12/2009



Owners

Name: SYSMEX CORPORATION

Address: Kobe, Japan

Identification No.: 16366

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"ד טבת תש"ע - 46631/12/2009



Cosmetics, fragrances for personal use; soaps; 
perfumery; essential oils; dentifrices; non-medicated 
skin care preparations; non-medicated toiletries; non-
medicated sun care preparations; hair care 
preparations; all included in class 3.

תמרוקים, ניחוחות לשימוש אישי; סבונים; פרפומריה; שמנים
אתריים; משחות שיניים; תכשירים לטיפוח העור שאינם

תרופתיים; מוצרי טואלט שאינם תרופתיים; תכשירי הגנה מפני
השמש שאינם תרופתיים; תכשירי טיפוח שיער; הנכללים כולם

בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GABRIELLE STUDIO, INC.

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

Identification No.: 39352

(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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

FRESH BLOSSOM

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212971 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 46731/12/2009



Diagnostic reagents and diagnostic preparations for 
medical or veterinary purposes; chemical reagents 
and chemical preparations for medical or veterinary 
purposes; chemical reagents and chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; testing 
reagents and preparations; reagents for hematology 
analysis; reagents for blood analysis; reagents for 
white blood cell analysis; reagents for nucleated red 
cell analysis; reagents for immature cell analysis; 
reagents for hemoglobin analysis; reagents for 
reticulocyte analysis; reagents for erythrocyte 
analysis; reagents for blood coagulation analysis; 
reagents for urinalysis; reagents for urinary sediment 
analysis; reagents for immunoassay; reagents for 
bacteria analysis; reagents for clinical chemistry 
testing; reagents for occult blood test; diluents; 
diluents for medical or clinical diagnostic use; 
diluents for hematology analysis; diluents for 
reticulocyte analysis; diluents for urinalysis; diluents 
for immunoassay; lysing solutions and/or reagents; 
lysing solutions and/or reagents for hematology 
analysis; lysing solutions and/or reagents for 
reticulocyte analysis; lysing solutions and/or reagents 
for urinalysis; lysing solutions and/or reagents for 
immunoassay; hemolytic lysing solutions and/or 
reagents; stains; stains for medical or clinical 
diagnostic use; stains for hematology analysis; stains 
for reticulocyte analysis; stains for urinalysis; stains 
for immunoassay; sheath solutions; sheath solutions 
for medical or clinical diagnostic use; sheath 
solutions for hematology analysis; sheath solutions 
for reticulocyte analysis; sheath solutions for 
urinalysis; sheath solutions for immunoassay; 
reference control materials for medical use; chemical 
reference materials for medical use; quality control 
standard solutions and quality control materials for 
testing and calibrating medical apparatus and 
reagents; hematology control materials for testing 
and calibrating medical apparatus and reagents; 
hematology control materials for medical use; 
standard serum; control serum; standard plasma; 
control plasma; detergents for medical purposes; 
cleaning solutions for medical purposes; cleaning 
preparations for medical purposes; cleansing 
solutions for medical purposes; all included in class 
5.

מגיבים דיאגנוסטיים ותכשירים דיאגנוסטיים למטרות רפואיות
או וטרינריות; מגיבים כימיים ותכשירים כימיים למטרות
רפואיות או וטרינריות, מגיבים כימיים ותכשירים כימיים

למטרות רוקחיות; מגיבי ותכשירי בדיקה; מגיבים עבור אבחון
המטולוגי; מגיבים עבור אבחון דם; מגיבים עבור אבחון כדוריות
דם לבנות; מגיבים עבור אבחון תא אדום מגורען; מגיבים עבור
אבחון תא לא מפותח; מגיבים עבור אבחון המוגלובין; מגיבים
עבור אבחון רטיקולוצייט; מגיבים עבור אבחון כדורית אדומה;
מגיבים עבור אבחון קרישת דם; מגיבים עבור אבחון שתן;
מגיבים עבור אבחון משקע שתן; מגיבים עבור בדיקת חסון;
מגיבים עבור אבחון בקטריה; מגיבים עבור בדיקה כימים

קלינית; מגיבים עבור בדיקת דם סמוי; חומרי דילול; מדללים
עבור שימוש רפואי או קליני; מדללים עבור אבחון המטולוגי;
מדללים עבור אבחון רטיקולוצייט; מדללים עבור אבחון שתן;
מדללים עבור בדיקת חסון; תמיסות ו/או מגיבי הרס תאים;

תמיסות ו/או מגיבי הרס תאים עבור אבחון המטולוגי; תמיסות
ו/או מגיבי הרס תאים עבור אבחון רטיקולוצייט, תמיסות ו/או
מגיבי הרס תאים עבור אבחון שתן; תמיסות ו/או מגיבי הרס
תאי דם; מגוונים; מגוונים עבור שימוש רפואי או קליני; מגוונים

עבור אבחון המטולוגי; מגוונים עבור אבחון רטיקולוצייט;
מגוונים עבור אבחון שתן; מגוונים עבור בדיקת חסון; תמיסות
כיסוי; תמיסות כיסוי עבור שימוש אבחוני רפואי או קליני;

תמיסות כיסוי עבור אבחון המטולוגי; תמיסות כיסוי עבור אבחון
רטיקולוצייט; תמיסות כיסוי עבור אבחון שתן; תמיסות כיסוי
עבור בדיקת חסון; חומרי בקרת התייחסות לשימוש רפואי;

חומרי התייחסות כימי עבור שימוש רפואי; תמיסות סטנדרטיות
בקרת איכות וחומרי בקרת איכות עבור התקנים ומגיבי בדיקה
וכיול רפואיים; חומרי בקרה המטולוגיים עבור התקני ומגיבי
בדיקה וכיול רפואיים; חומרי בקרה המטולוגיים עבור שימוש
רפואי; נסיוב סטנדרטי; נסיוב בקרה; פלסמה סטנדרטית;

פלסטמת בקרה; דטרגנטים למטרות רפואיות; תמיסות ניקוי
למטרות רפואיות; תכשירי ניקוי למטרות רפואיות; תמיסות

מטהרות למטרות רפואיות; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

CELLCLEAN

Application Date 01/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212961 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 46831/12/2009



Owners

Name: SYSMEX CORPORATION

Address: Kobe, Japan

Identification No.: 16366

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"ד טבת תש"ע - 46931/12/2009



Clothing, footwear, headgear, hats, caps, ski hats, 
sporting suits, ski gloves, sports shoes, jogging 
shoes, running shoes, hiking shoes, ski shoes and 
boots, winter shoes and boots, golf shoes, articles of 
sports clothing, suits, jackets, overalls, trousers, 
pullovers, sweaters, articles of rainproof clothing; all 
included in class 25.

ביגוד, הנעלה, בגדי ראש, כובעים, קסקטים, כובעי סקי,
חליפות ספורט, כפפות סקי, נעלי ספורט, נעליי ג'וגינג, נעלי

ריצה, נעלי צעד, נעלי  ומגפי סקי, נעלי ומגפי חורף, נעלי גולף,
פריטי בגדי ספורט, חליפות, ז'קטים, סרבלים, מכנסיים,

אפודות, סוודרים, פרטי ביגוד חסין גשם; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Karhu Holdings B.V.

Address: Rotterdam, The Netherlands

Identification No.: 68870

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

Karhu

Application Date 02/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 212981 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 47031/12/2009



Address books; blank journal books; bookmarks; 
bulletin boards; calendars; children's activity books; 
children's books; children's interactive educational 
books; coloring books; diaries; erasers; flash cards; 
folders; greeting cards; magnetic boards; markers; 
memo pads; pen cases; pencil cases; pencils; pens; 
posters; rubber stamps; stationery; stickers; story 
books; temporary tattoos; writing pads; all included in 
Class 16.

פנקסי כתובות; ספרי יומן ריקים; סימניות לספרים; לוחות
מודעות; לוחות שנה; ספרי פעולות לילדים; ספרי ילדים; ספרי
חינוך אינטראקטיביים לילדים; חוברות צביעה; יומנים; מחקים;
קלפי עזר ללימוד; קלסרים; כרטיסי ברכה; לוחות מגנטים;
עטים לסימון (מרקרים); פנקסי רשימות; נרתיקים לעטים;

נרתיקים לעפרונות; עפרונות; עטים; פוסטרים; חותמות גומי;
צרכי כתיבה; מדבקות; ספרי סיפורים; כתובות קעקע זמניות;

פנקסי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cloudco, Inc.

Address: One American Road Cleveland, OHIO, 44144, 
U.S.A.

Identification No.: 68414

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

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

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

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SUSHI PACK

Application Date 08/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213012 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 47131/12/2009



Establishment and operation of customer service 
centers; business management, business 
consultation services and business administration; 
management of business projects; selection, 
recruiting, evaluation and implementation of 
temporary and permanent personnel; testing services 
for the selection of personnel; providing personnel on 
a temporary and permanent basis; consultancy 
services relating to selection, recruiting, evaluation 
and implementation of personnel; all included in class 
35.

ביסוס והפעלת מרכזי שרות לקוחות; ניהול עסקי, שירותי יעוץ
עסקי ואדמיניסטרציה עסקית; ניהול פרויקטים עסקיים; מיון,
גיוס, הערכה וישום של עובדים זמניים וקבועים; שירותי בחינה
למיון עובדים; אספקת עובדים על בסיס זמני וקבוע; שירותי יעץ
הקשורים למיון, גיוס, הערכה וישום של עובדים; הנכללים כולם

בסוג 35.;

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rachel Hefez - Broitman שם: רחול חפץ-ברויטמן

Address: Itzhak Sade 17  , Tel Aviv, 67775, Israel כתובת : יצחק שדה 17  , תל אביב, 67775, ישראל

Identification No.: 56514458מספר זיהוי: 56514458

Name: Zvika Kind שם: צביקה קינד

Address: Itzhak Sade 17  , Tel aviv, 67775, Israel כתובת : יצחק שדה 17  , תל אביב, 67775, ישראל

Identification No.: 56665409מספר זיהוי: 56665409

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 תפקיד and פלוס
separately, but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

תפקיד פלוס

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213019 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 47231/12/2009



Training services (for personnel); Consultancy 
services in relation to personnel training; all included 
in class 41.

שירותי הדרכה (לעובדים); שירותי ייעץ הקשורים בהדרכת
עובדים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Rachel Hefez - Broitman שם: רחול חפץ-ברויטמן

Address: Itzhak Sade 17  , Tel Aviv, 67775, Israel כתובת : יצחק שדה 17  , תל אביב, 67775, ישראל

Identification No.: 56514458מספר זיהוי: 56514458

Name: Zvika Kind שם: צביקה קינד

Address: Itzhak Sade 17  , Tel aviv, 67775, Israel כתובת : יצחק שדה 17  , תל אביב, 67775, ישראל

Identification No.: 56665409מספר זיהוי: 56665409

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 תפקיד and פלוס separately,
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

תפקיד פלוס

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213020 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 47331/12/2009



U.S.A. , 13/02/2008 ארה"ב , 13/02/2008

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations for use in the treatment 
of autoimmune disorders, neurological disorders, 
cardiovascular disorders, oncological disorders, 
multiple sclerosis, Crohn's disease, rheumatoid 
arthritis, concerning host-vs-graft or graft-vs-host 
reaction and mitochondrial diseases transplant 
rejection; all included in class 5.

תכשירים  פרמצבטיים לשימוש בטיפול בהפרעות אוטואימוניות,
הפרעות נוירולוגיות, הפרעות קרדיו-וסקולריות, הפרעות
אונקולוגיות, טרשת מרובה, מחלת קרוהן, דלקת פרקים

שגרונית, באשר לתגובת אירוח מול שתל או השתלה מול אירוח
ומחלות מיטוכונדריות דחיית השתלה; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

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

SYNAPLIN

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213031 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 47431/12/2009



U.S.A. , 13/02/2008 ארה"ב , 13/02/2008

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations for use in the treatment 
of autoimmune disorders, neurological disorders, 
cardiovascular disorders, oncological disorders, 
multiple sclerosis, Crohn's disease, rheumatoid 
arthritis, concerning host-vs-graft or graft-vs-host 
reaction and mitochondrial diseases transplant 
rejection; all included in class 5.

תכשירים  פרמצבטיים לשימוש בטיפול בהפרעות אוטואימוניות,
הפרעות נוירולוגיות, הפרעות קרדיו-וסקולריות, הפרעות
אונקולוגיות, טרשת מרובה, מחלת קרוהן, דלקת פרקים

שגרונית, באשר לתגובת אירוח מול שתל או השתלה מול אירוח
ומחלות מיטוכונדריות דחיית השתלה; כולם כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

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

SANCTELIN

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213033 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 47531/12/2009



Network cameras; IP cameras; digital video 
recorders; network video recorders; digital-to-analog 
converters; analog-to-digital converters; video/audio 
servers; video/audio receivers; computer  chips; 
integrated circuits; computer programs for use in 
controlling network cameras, IP cameras, digital 
video recorders, network video recorders, digital-to-
analog converters, analog-to-digital converters, 
video/audio servers and video/audio receivers; 
computer programs for use in recording video and 
audio; computer programs for use in intelligent 
surveillance; all included in class 9.

מצלמות רשת; מצלמות  IP; מנגני וידאו דיגיטליים; מנגני וידאו
רשתיים; ממירים דיגיטליים לאנלוגיים; ממירים אנלוגיים

לדיגיטליים; שרתי וידאו/אודיו; מקלטי וידאו/אודיו; שבבי מחשב;
מעגלים סוכמים; תוכניות מחשב לשימוש בבקרת מצלמות
רשת, מצלמות IP, נגני וידאו גידיטליים, נגני וידאו רשתיים,
ממירים דיגיטליים לאנלוגיים, ממירים אנלוגיים לדיגיטליים,
שרתי וידאו/אודיו ומקלטי וידאו/אודיו; תוכניות מחשב לשימוש
בהקלטת וידאו ואודיו; תוכניות מחשב לשימוש בהשגחה

מושכלת; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: VIVOTEK INC.

Address: Chung-Ho, Taipei County, Taiwan

Identification No.: 68890

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213042 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 47631/12/2009



Investment house, provident funds, mutual funds, 
portfolio management; all included in class 36.

בית השקעות, קופות גמל, קרנות נאמנות, ניהול תיקים;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Hadas Arazim Ltd. שם: הדס ארזים בע"מ

Address: 55 Mazha St., Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב מזא"ה 55  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 513949404מספר זיהוי: 513949404

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Milton Yisrael, Adv.

Address: Jerusalem, P.O.B 4546, 91044, Israel

שם: מנחם יזרעאל, עו"ד

כתובת : ירושלים, ת.ד.4546, 91044, ישראל

הדס ארזים

Application Date 03/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213049 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 47731/12/2009



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; vegetable drinks and 
vegetable juices; soft beverages; soda beverages; 
ciders; all included in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות פירות ומצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת
משקאות; מי שתייה בטעמים; משקאות מירקות ומיצי ירקות;
משקאות קלים; משקאות מוגזים; סיידרים; הנכללים כולם בסוג

.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: JAFORA TABORI LTD. שם: יפאורה תבורי בע"מ

Address: Gad Feinstein Road, Rehovot, P.O.B 540, 
76385, Israel

כתובת : רחוב גד פיינשטיין, רחובות, ת.ד.540, 76385, ישראל

Identification No.: 511455685מספר זיהוי: 511455685

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 MULTI and WATER separately, 
but in the combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SCHWEPPES MULTI WATER RELAX

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213055 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 47831/12/2009



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; vegetable drinks and 
vegetable juices; soft beverages; soda beverages; 
ciders; all included in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות פירות ומצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת
משקאות; מי שתייה בטעמים; משקאות מירקות ומיצי ירקות;
משקאות קלים; משקאות מוגזים; סיידרים; הנכללים כולם בסוג

.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: JAFORA TABORI LTD. שם: יפאורה תבורי בע"מ

Address: Gad Feinstein Road, Rehovot, P.O.B 540, 
76385, Israel

כתובת : רחוב גד פיינשטיין, רחובות, ת.ד.540, 76385, ישראל

Identification No.: 511455685מספר זיהוי: 511455685

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SCHWEPPES MULTI WATER FOCUS

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213056 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 47931/12/2009



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; vegetable drinks and 
vegetable juices; soft beverages; soda beverages; 
ciders; all included in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים;
משקאות פירות ומצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים להכנת
משקאות; מי שתייה בטעמים; משקאות מירקות ומיצי ירקות;
משקאות קלים; משקאות מוגזים; סיידרים; הנכללים כולם בסוג

.32

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: JAFORA TABORI LTD. שם: יפאורה תבורי בע"מ

Address: Gad Feinstein Road, Rehovot, P.O.B 540, 
76385, Israel

כתובת : רחוב גד פיינשטיין, רחובות, ת.ד.540, 76385, ישראל

Identification No.: 511455685מספר זיהוי: 511455685

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

,MULTI רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
WATER ו-ENERGY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SCHWEPPES MULTI WATER ENERGY

Application Date 06/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213057 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 48031/12/2009



Motor vehicles and their parts and accessories; all 
included in class 12.

כלי רכב וחלקיהם ואביזריהם; הכל כלול בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ford Motor Company

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

Identification No.: 8920

(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

SHO

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213127 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 48131/12/2009



Educational servcies, inlcuding math studies adn 
courses; all included in class 41.

שירותי חינוך, לרבות חינוך והשתלמויות בתחומי החשבון;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Maya Simon Tom שם: מאיה שמעון תום

Address: 10 Rodan Street  , Haifa, Israel כתובת : רחוב רודן 10  , חיפה, ישראל

Identification No.: 29261344מספר זיהוי: 29261344

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

פרקטל

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213131 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 48231/12/2009



Educational servcies, inlcuding math studies adn 
courses; all included in class 41.

שירותי חינוך, לרבות חינוך והשתלמויות בתחומי החשבון;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Maya Simon Tom שם: מאיה שמעון תום

Address: 10 Rodan Street  , Haifa, Israel כתובת : רחוב רודן 10  , חיפה, ישראל

Identification No.: 29261344מספר זיהוי: 29261344

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words חשיבה מתמטית מהגיל הרך,
but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים חשיבה
מתמטית מהגיל הרך, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213132 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 48331/12/2009



Educational servcies, inlcuding math studies adn 
courses; all included in class 41.

שירותי חינוך, לרבות חינוך והשתלמויות בתחומי החשבון;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Maya Simon Tom שם: מאיה שמעון תום

Address: 10 Rodan Street  , Haifa, Israel כתובת : רחוב רודן 10  , חיפה, ישראל

Identification No.: 29261344מספר זיהוי: 29261344

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213133 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 48431/12/2009



Educational servcies, inlcuding math studies adn 
courses; all included in class 41.

שירותי חינוך, לרבות חינוך והשתלמויות בתחומי החשבון;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Maya Simon Tom שם: מאיה שמעון תום

Address: 10 Rodan Street  , Haifa, Israel כתובת : רחוב רודן 10  , חיפה, ישראל

Identification No.: 29261344מספר זיהוי: 29261344

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213134 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 48531/12/2009



Leg wallet, waist bags, neck purse; all included in 
class 18.

גרב כספת, ארנק למותן, ארנק לצוואר; הנכללים כולם בסוג
.18

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ezra Yona שם: עזרא יונה

Address: 11 Mivza Hiram St., Yavne, P.O.B 3732, Israel כתובת : רח' מבצע חירם 11, יבנה, ת.ד.3732, ישראל

Identification No.: 34462994מספר זיהוי: 34462994

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213138 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 48631/12/2009



Electronic parking card systes; electronic parking 
cards and smart cards as well as interrogators for 
use therewith; toll collection systems; electronic 
purses; credit transfer systems; devices and 
accessories for all the foregoing goods; all included 
in class 9.

מערכות כרטיסי חנייה אלקטרוניים; כרטיסי חנייה אלקטרוניים
וכרטיסים חכמים, לרבות מתקני קריאה עבורם; מערכות

לגביית אגרות כביש; ארנקים אלקטרוניים; מערכות העברת
תשלומים; התקנים ואביזרים עבור כל הסחורות הנ"ל; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PARX Ltd. שם: פרקס בע"מ

Address: Z.H.R Industrial zone, Rosh Pina, P.O.B 32, 
12000, Israel

כתובת : א.ת. צ.ח.ר, ראש פינה, ת.ד.32, 12000, ישראל

Identification No.: 514053560מספר זיהוי: 514053560

PARX

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213139 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 48731/12/2009



Electronic parking card systes; electronic parking 
cards and smart cards as well as interrogators for 
use therewith; toll collection systems; electronic 
purses; credit transfer systems; devices and 
accessories for all the foregoing goods; all included 
in class 9.

מערכות כרטיסי חנייה אלקטרוניים; כרטיסי חנייה אלקטרוניים
וכרטיסים חכמים, לרבות מתקני קריאה עבורם; מערכות

לגביית אגרות כביש; ארנקים אלקטרוניים; מערכות העברת
תשלומים; התקנים ואביזרים עבור כל הסחורות הנ"ל; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: PARX Ltd. שם: פרקס בע"מ

Address: Z.H.R Industrial zone, Rosh Pina, P.O.B 32, 
12000, Israel

כתובת : א.ת. צ.ח.ר, ראש פינה, ת.ד.32, 12000, ישראל

Identification No.: 514053560מספר זיהוי: 514053560

Application Date 07/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213140 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 48831/12/2009



Germany , 11/01/2008 גרמניה , 11/01/2008

Priority Date דין קדימה

Business management; office functions; business 
administration; management consultancy; public 
relations; advertising, in particular services of an 
advertising agency, publication of publicity texts, 
layout services for advertising purposes, marketing, 
arranging and conducting advertising events, 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial purposes and advertising purposes, 
publications of printed matter (also in electronic form) 
for advertising purposes as well as publication of 
catalogues; all included in class 35.

מנהל עסקים; פונקציות משרדיות; אדמיניסטרציה עסקית; ייעוץ
ניהולי; יחסי ציבור; פרסום, במיוחד שירותי סוכנות פרסום,

פרסום של טקסטים פרסומיים, שירותי עריכה למטרות פרסום,
שיווק, ארגון וניהול אירועים פרסומיים, ארגון תערוכות וירידים
למטרות מסחריות ומטרות פרסומיות, הוצאה לאור של חומר

מודפס (גם בצורה אלקטרונית) למטרות פרסום וכן הוצאה לאור
של קטלוגים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PETER REINECKE

Address: Numbrecht, Germany

Identification No.: 68934

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 PR, but in the 
combination of the mark.

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 09/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213159 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 48931/12/2009



Adhesives for stationery or household purposes; 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); included in class 16.

דבק לשימוש במכשירי כתיבה או לבית; חומר פלסטיק לאריזה
(לא נכללים בסוגים אחרים); הנכללים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LA SUPERQUIMICA, S.A.

Address: Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain

Identification No.: 35398

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 mark is limited to the colours blue, yellow, black 
and white as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, צהוב, שחור ולבן הנראים בסימן.

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

FIXES רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
EVERYTHING, 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 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213193 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 49031/12/2009



Clothing, shirts, blouses, skirts, jackets, sweaters, 
pullovers, cardigans, sweatpants, sweatshirts, suits, 
dresses, jeans, trousers, shorts, vests, t-shirts, 
pajamas, socks, stockings, tank tops, corsets, garter-
belts, underpants, panties, brassieres, petticoats, 
foulards, neck-ties, raincoats, overcoats, waistcoats, 
jumpers, tracksuits, blousons, breeches, anoraks, 
coats, swimwear, track suits, wind-resistant jackets, 
ski pants, belts, furs, scarves, shawls, gloves, 
dressing gowns, housecoats, underwear, sleepwear; 
footwear, including but not limited to shoes, boots, 
slippers and sandals; headwear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, חולצות, חולצות רפויות, חצאיות, ז'קטים,
סוודרים, פולוברים, קרדיגנים, מכנסי טרנינג, סווצ'רים, חליפות,
שמלות, מכנסי ג'ינס, מכנסיים, מכנסיים קצרים, וסטים, חולצות
-טי, פיג'מות, גרביים, גרביונים, גופיות, מחוכים, חגורות בירית,

תחתונים, תחתונים קצרים, חזיות, תחתוניות, אריגי משי,
עניבות, מעילי גשם, מעילי עליון, מתניות, סרפנים, אימוניות,
בלוזון, אברקיים, מעלים מבורדסים, מעילים, בגדי שחיה, בגדי
טרנינג, מעילי מגן-רוח, מכנסי סקי, חגורות, פרוות, צעיפים,
רדידים, כפפות, חלוקים, חלוקי בית, הלבשה תחתונה,  בגדי
שינה; הנעלה, הכוללים אך לא מוגבלים לנעליים, מגפיים, נעלי-

בית וסנדלים; כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GO OLD '50 S.R.L.

Address: Via Luciano Manara, 15  , Milan, Italy

Identification No.: 68940

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

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

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

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

The mark is limited to the colors red and black, as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום, ושחור, כפי שנראים בסימן.

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

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

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213195 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 49131/12/2009



Bandages, namely heat wraps for pain relief; all 
included in class 5.

תחבושות, שהן כיסויי חום להקלת כאב; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Wyeth

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

Identification No.: 89

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

THERMACARE

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213201 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 49231/12/2009



Morocco , 05/02/2008 מרוקו , 05/02/2008

Priority Date דין קדימה

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, הברקה, מירוק ושפשוף; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

PRO 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

PRO-ZIM

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213229 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 49331/12/2009



Morocco , 05/02/2008 מרוקו , 05/02/2008

Priority Date דין קדימה

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי
ניקוי, הברקה, מירוק ושפשוף; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Procter & Gamble Company

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

Identification No.: 462

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

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

PRO 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

ARIEL PRO-ZIM

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213243 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 49431/12/2009



European Community Trade Mark , 
08/04/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 08/04/2008

Priority Date דין קדימה

Orthopedic articles for physical exercises and 
medical gymnastics, namely orthopedic footwear or 
footwear with orthopedic soles; all included in class 
10.

פריטים אורטופדיים לתרגילי התעמלות ולהתעמלות רפואית,
שהם מוצרי הנעלה אורטופדיים או מוצרי הנעלה עם סוליות

אורטופדיות; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Masai Marketing & Trading AG

Address: Romanshorn, Switzerland

Identification No.: 59314

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

אם 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 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213244 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 49531/12/2009



European Community Trade Mark , 
08/04/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 08/04/2008

Priority Date דין קדימה

Footwear, low-top shoes, sports shoes, gymnastic 
shoes, clothing, clothing for gymnastics, headgear; 
all included in class 25.

דברי הנעלה, נעליים נמוכות, נעלי ספורט, נעלי התעמלות,
דברי הלבשה, בגדי התעמלות, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג

.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Masai Marketing & Trading AG

Address: Romanshorn, Switzerland

Identification No.: 59314

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

אם 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 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213245 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 49631/12/2009



European Community Trade Mark , 
08/04/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 08/04/2008

Priority Date דין קדימה

Gymnastic and sporting articles included in this class, 
apparatus for physical exercises; all included in class 
28.

פריטי ספורט והתעמלות הכלולים בסוג זה, מתקן לתרגילי
התעמלות; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Masai Marketing & Trading AG

Address: Romanshorn, Switzerland

Identification No.: 59314

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

אם 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 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213246 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 49731/12/2009



European Community Trade Mark , 
08/04/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 08/04/2008

Priority Date דין קדימה

Training, namely instruction and initiation to the 
method used for programming the motion-controlling 
center of the brain regulating our way of walking, 
pace and posture; all included in class 41.

אימונים, שהם הדרכה וחניכה של השיטה המשמשת לתכנות
מרכז השליטה בתנועה של המוח המווסת את דרך ההליכה,

הקצב והיציבה שלנו; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Masai Marketing & Trading AG

Address: Romanshorn, Switzerland

Identification No.: 59314

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

אם 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 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213247 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 49831/12/2009



Providing country lodging (B&B), food and beverage; 
alll included in class 43.

שירותים לאספקת חדרי אירוח ולינה, מזון ומשקה; הנכללים
כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Danny Zor שם: דני צור

Address: Nahariya, Israel כתובת : נהריה, ישראל

Identification No.: 50489624מספר זיהוי: 50489624

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bar - Hirsch, Law Office

Address: 18 Itzhak Sade St., Nahariya, P.O.B 4052, 
22307, Israel

שם: בר - הירש, משרד עורכי דין

כתובת : רח' יצחק שדה 18, נהריה, ת.ד.4052, 22307, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the combination WWW.CO.IL and
the words INVITO, GUEST HOUSE, FAMILY and
.but in the combination of the mark ,אירוח אחר

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף
,INVITO, GUEST HOUSE ובמילים WWW.CO.IL

FAMILY ואירוח אחר, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213223 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 49931/12/2009



Marketing and selling beauty products in the USA. שיווק ומכירה בארה"ב של מוצרי יופי.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SUCCESS U.S. שם: סקסס יו.אס. (ישראל) בע"מ

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

Identification No.: 514065838מספר זיהוי: 514065838

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 61330, Israel

שם: טל יצחק רון, עו"ד

כתובת : רח' ברקוביץ 4, תל אביב, ת.ד.33111, 61330, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SUCCESS U.S. 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי
במילים .SUCCESS U.S בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213249 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 50031/12/2009



Real estate investment services included in class 36. שירותי השקעות בנכסי דלא נייד הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: GREEN HOLDINGS LTD. שם: גרין הולדינגס בע"מ

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

Identification No.: 514121011מספר זיהוי: 514121011

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:

Address: 61330, Israel

שם: טל יצחק רון, עו"ד

כתובת : רח' ברקוביץ 4, תל אביב, ת.ד.33111, 61330, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213250 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 50131/12/2009



Portal for dancers and those who love to dance, that 
includes social network, information and services for 
dancers, included in class 41.

פורטל עבור רקדנים ואוהבי מחול הכולל רשת חברתית, מידע
ושירותים עבור רקדנים, הנכלל בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Eugenia Waksman שם: אוגניה וקסמן

Address: 24 Hate'ena St., Alfe Menashe, 44851, Israel כתובת : רחוב תאנה 24  , אלפי מנשה, 44851, ישראל

Identification No.: 64466865מספר זיהוי: 64466865

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213265 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 50231/12/2009



Proiding of food and drinks; all included inclass 43. שירותים לאספקת מזון ומשקה; הנכללים כולןם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Vanilla Production and Culinary Branding Inc. שם: וניל הפקות ומיתוג קולינרי בע"מ

Address: 1 Harechev street  , Tel Aviv, 67771, Israel כתובת : רחוב הרכב 1  , תל אביב, 67771, ישראל

Identification No.: 513633115מספר זיהוי: 513633115

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Hay, Adv.

Address: 3a Hataas St.  , Ramat Gan, 52512, Israel

שם: דן חי, עו"ד

כתובת : רחוב התע"ש 3א'  , רמת גן, 52512, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הטאבון
הדרוזי, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 15/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213305 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 50331/12/2009



Advertising services for others, namely, preparing 
and placing advertisements for others in a variety of 
media (from newspaper to radio to internet or all 
possibilities); import-export agencies; promoting the 
sale of electric appliances for others by a variety of 
means (from awarding purchase points to distributing 
printed material to distributing gifts to holding sales 
specials, such as buy one get four, or all possibilities) 
and conducting direct sales for others; computer 
databases (systemization of information into);  
preparation and/or co-ordination of bids on behalf of 
others in tender processes; commercial professional 
advisory services; business consultancy 
(professional); management (advisory services for 
business -); marketing analysis for others; 
management consultancy (personnel); accounting; 
commercial and industrial management assistance; 
audit; all included in class 35.

שירותי פרסום עבור אחרים, בעיקר הכנה והצבת  פרסומים
לאחרים במגוון אמצעי תקשרות (מעיתונים לרדיו  לאינטרנט או

כל האפשרויות); סוכנויות ייבוא- ייצוא; קידום מכירה של
מוצרים חשמליים עבור אחרים במגוון אמצעים ( מהענקת
נקודות רכישה להפצת חומר מודפס להפצת מתנות הפעלת

מכירות מיוחדות, כמו קנה אחד קבל ארבע , או כל האפשרויות)
וניהול מכירות ישירות עבור אחרים; מסדי נתוני מחשב
( שיטתיות של אינפורמציה לתוך); הכנה ו/או תיאום  של

מכרזים עבור אחרים בהליכי מכרז; שירותי יעוץ מסחרי מקצועי;
ייעוץ עסקי ( מקצועי-); ניהול (שירותי ייעוץ לעסקים); ניתוח
שוק עבור אחרים;  ייעוץ ניהולי (כח אדם); הנהלת חשבונות;
עזרה בניהול מסחרי ותעשייתי; ביקורות; הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

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 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213318 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 50431/12/2009



Advertising services for others, namely, preparing 
and placing advertisements for others in a variety of 
media (from newspaper to radio to internet or all 
possibilities); import-export agencies; promoting the 
sale of electric appliances for others by a variety of 
means (from awarding purchase points to distributing 
printed material to distributing gifts to holding sales 
specials, such as buy one get four, or all possibilities) 
and conducting direct sales for others; computer 
databases (systemization of information into );  
preparation and/or co-ordination of bids on behalf of 
others in tender processes; commercial professional 
advisory services; business consultancy 
(professional); management (advisory services for 
business -); marketing analysis for others; 
management consultancy (personnel); accounting; 
commercial and industrial management assistance; 
audit; all included in class 35.

שירותי פרסום עבור אחרים, בעיקר הכנה והצבת  פרסומים
לאחרים במגוון אמצעי תקשורת (מעיתונים לרדיו  לאינטרנט או

כל האפשרויות); סוכנויות ייבוא- ייצוא; קידום מכירה של
מוצרים חשמליים עבור אחרים במגוון אמצעים ( מהענקת
נקודות רכישה להפצת חומר מודפס להפצת מתנות הפעלת

מכירות מיוחדות, כמו קנה אחד קבל ארבע , או כל האפשרויות)
וניהול מכירות ישירות עבור אחרים; מסדי נתוני מחשב
( שיטתיות של אינפורמציה לתוך); הכנה ו/או תיאום  של

מכרזים עבור אחרים בהליכי מכרז; שירותי יעוץ מסחרי מקצועי;
ייעוץ עסקי ( מקצועי-); ניהול (שירותי ייעוץ לעסקים); ניתוח
שוק עבור אחרים;  ייעוץ ניהולי (כח אדם); הנהלת חשבונות;
עזרה בניהול מסחרי ותעשייתי; ביקורות; הכל כלול בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

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 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213327 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 50531/12/2009



Air conditioning installations; ventilation[air-
conditioning]installations and apparatus; air 
reheaters; radiators, electric; heat accumulators; 
laundry dryers, electric fans[air-conditioning];  air 
driers[dryers]; air purifying apparatus and machines; 
cooking apparatus and installations; extractor hoods 
for kitchens; coal gas water heater; electric water 
heater; electromagnetic oven; cooking utensils, 
electric; electric drinking water dispensers; electric 
kettles; air humidifiers; pressure cookers[autoclaves], 
electric; air conditioners for vehicles; fans(parts for air 
conditioning installations); filters for air conditioning; 
heater for vehicles; air dryers; air sterilizers; electric 
hair dryers; evaporators; sterilizers; sterilizing 
cupboard; heat exchangers[not parts of machines]; 
exhaust fans; solar energy water heaters; electric 
iron pans; heaters for baths; gas burners; air 
refreshers; refrigerators; microwave ovens[cooking 
apparatus]; water purification installations; dish 
washers; egg boilers; electric appliances for making 
yogurt; steam facial apparatus [saunas];  bread 
toasters; electric coffee machines; electric foot 
washers; bakers' ovens; electric slow-cookers; all 
included in class 11.

מתקני מיזוג אוויר; התקנות ומערכת אוורור (מיזוג אוויר);
מחממי אוויר, ראדיאטורים, חשמל,  אוגרי חום, מייבשי כביסה,

מאווררים חשמליים (מיזוג - אוויר); מייבשי אוויר (מכונות
ייבוש); מערכת ומכונות טיהור אוויר; מערכת והתקנות בישול;
כיפות פינוי אויר למטבח; מחמם מים גז פחם; מחמם מים
חשמלי; תנור אלקטרומגנטי; כלי בישול, חשמלי; מיכלים

חשמלים לשתיית מים; קומקום חשמלי; מכשירי אדים; סיר לחץ
[אוטוקלב], חשמלי; מזגנים לכלי רכב; מאווררים (חלקים

להתקנות מיזוג אוויר); פילטרים למיזוג אוויר; תנורים לכלי רכב;
מייבשי אוויר; מטהרי אוויר; מייבשי שיער חשמליים; מאיידים;
מחטאים; ארון חיטוי; מחליפי חום (לא חלקים של מכונות);
מאווררי פינוי; מחממי מים באנרגיה סולרית; סירי מתכת
חשמליים; תנורים לאמבטיות;כיריים של גז; מרענני אוויר;
מקררים; תנורי מיקרוגל [ מתקן בישול];  מתקני טיהור מים;
מדיחי כלים; מרתיחי ביצה; מתקנים חשמליים להכנת יוגורט;
מתקן אדים עבור הפנים [סאונות]; טוסטרים ללחם; מכונות
קפה חשמלית;  רוחצי רגליים חשמליים; תנורים של אופים;

מכשירי בישול-איטי חשמליים; הכל כלול בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213330 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 50631/12/2009



Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF 
ZHUHAI

Address: Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

Identification No.: 64029

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"ד טבת תש"ע - 50731/12/2009



Prepared dishes (preserved, dried or frozen) made 
essentially of meat, fish, seafood, poultry, game and 
of vegetables, potatoes, rice, dried vegetables, 
mushrooms, fruits and cheese; soups, soup 
concentrates, preparations for making soups; all 
included in class 29.

מנות מוכנות (שמורות, מיובשות או קפואות) עשויות בעיקר
מבשרים, דגים, פירות ים, עופות, בשר ציד ומירקות, תפוחי

אדמה, אורז, ירקות, פיטריות, פירות וגבינה מיובשות; מרקים,
תרכיז מרק, תכשירים להכנת מרקים; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LEAN POCKETS

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213338 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 50831/12/2009



Cereal preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs 
having a base of rice, of flour or of cereals, also in 
the form of ready-made dishes; pizzas; sandwiches; 
bakery goods, rissoles and sandwiches (frozen or 
refrigerated); ready to heat fruit pastries, tarts and 
cakes for preparation in a toaster, microwave or 
oven; handheld toaster and microwave desserts and 
snacks, with or without icing; frozen desserts; 
mixtures of alimentary paste and oven-ready 
prepared dough; cake powders; sauces, preparations 
for making sauces; soya sauce; ketchup; aromatising 
or seasoning products for food, edible spices, 
condiments, salad dressings, mayonnaise; mustard; 
vinegar; all included in class 30.

תכשירי דגנים; אורז, פסטה, אטריות; דברי מזון על בסיס של
אורז, של קמח או של דגנים, גם בצורה של מנות שמוכנות
לאכילה; פיצות; כריכים; מוצרי מאפה, קציצות בשר וכריכים
(מוקפאים או מקוררים); מאפי פירות, טורט ועוגות המוכנים
לחימום להכנה בטוסטר, מיקרו-גל או תנור; קינוחים וחטיפים
המוחזקים ביד עם או ללא זיגוג, לטוסטר ולמיקרו-גל; קינוחים
מוקפאים; תערובות של בצק מזין ושל עיסה שמוכנה לאפיה
בתנור; אבקות לעוגה; רטבים, תכשירים להכנת רטבים; רוטב
סויה; קטשופ; מוצרי ניחוח או טיבול למזון, תבלינים אכילים,
נותני טעם, טיבולים לסלט, מיונז; חרדל; חומץ; הנכללים כולם

בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Identification No.: 53

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

LEAN POCKETS

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213339 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 50931/12/2009



Veterinary apparatus and instruments, namely, in 
vitro diagnostic and testing apparatus and chemical 
reagents sold as a unit; chemical analyzer for 
veterinary use; hematology analyzer for veterinary 
use; urinalysis analyzer for veterinary use; electrolyte 
analyzer for veterinary use; endocrinology analyzer 
for veterinary use; coagulation analyzer for veterinary 
use; blood gas analyzer for veterinary use; and 
lateral flow assay analyzer for veterinary use; all 
included in Class 10.

התקנים ומכשירים וטרינריים, דהיינו, התקני בדיקה ואבחון חוץ
-גופניים וריאגנטים כימיים הנמכרים כיחידה; נתח כימי לשימוש
וטרינרי; נתח המטולוגי לשימוש וטרינרי; נתח בדיקת שתן
לשימוש וטרינרי; נתח אלקטרוליט לשימוש וטרינרי; נתח

אנדוקרינולוגיה לשימוש וטרינרי; נתח קרישה לשימוש וטרינרי;
נתח גז בדם לשימוש וטרינרי; ונתח תבחין זרימה רוחבית

לשימוש וטרינרי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IDEXX Laboratories, Inc.

Address: Westbrook, Maine, U.S.A.

Identification No.: 37537

(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

IDEXX

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213363 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 51031/12/2009



Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; all included in class 12.

כלי רכב; מתקנים לתנועה ביבשה, באוויר ובמים; הנכללים
כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HONDA MOTOR CO., LTD.

Address: 1-1, Minami-Aoyama 2-chome  , Minato-ku, 
Tokyo, 1078556, Japan

Identification No.: 57594

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

FR-V

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213382 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 51131/12/2009



Pharmaceutical preparations in the cardiovascular 
field for treating hypertension and metabolic 
disorders; all included in class 5.

תכשירי רוקחות בתחום של מערכת הלב וכלי הדם לטיפול
בהפרעות של יתר לחץ דם ובהפרעות מטבוליות; 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

COPALIA

Application Date 21/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213393 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 51231/12/2009



Household electrical appliances; all included in class 
9.

מכשירי חשמל ביתיים; הנכלליםכולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Ralfo Israel Marketing and Distribution (1995) 
Ltd.

שם: רלפו ישראל שיווק והפצה (1995) בע"מ

Address: Bnei Brak, 51263, Israel כתובת : רח' בן גוריון 19  , בני ברק, 51263, ישראל

Identification No.: 44822מספר זיהוי: 44822

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213402 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 51331/12/2009



Installatin services for doors, windows and the like, 
locking services included in class 37 including 
installation and repair of locks, emergency repair 
servcies of doors, locks and the like; all inclued in 
class 37.

שירותי התקנה דלתות, חלונות וכיוצ"ב, שירותי נעילה הנכללים
בסוג 37 שהם התקנה ותיקון מנעולים, שירותי חירום של תיקון

דלתות, מנעולים וכיוצ"ב; כולם נכללים בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: AKAVISH DLATOT PLADA LTD. שם: עכביש  דלתות פלדה בע"מ

Address: 5 Hottzot Hayotzer Street Southern Industrial 
Zone, Ashkelon, Israel

כתובת : רחוב חוצות היוצר 5 אזור התעשיה הדרומי, אשקלון,
ישראל

Identification No.: 511157687מספר זיהוי: 511157687

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofer Morag, Adv.

Address: 83 Moriah Blvd.  , Haifa, 31072, Israel

שם: עופר מורג, עו"ד

כתובת : שדרות מוריה 83  , חיפה, 31072, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words דלתות פלדה מעוצבות, but in
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים דלתות
פלדה מעוצבות, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 16/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213404 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 51431/12/2009



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

Priority Date דין קדימה

Dissemination of advertising for others via the 
Internet; all included in class 35.

הפצה של פרסום עבור אחרים דרך האינטרנט; הנכללים כולם
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Grape Technology Group, Inc.

Address: Bethlehem, PA, 18017, U.S.A.

Identification No.: 66506

(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

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213435 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 51531/12/2009



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

Priority Date דין קדימה

Telecommunication services, namely, transmission of 
information by electronic communications networks; 
telecommunications services, namely, 
telecommunications access services; data 
transmission and reception services via 
telecommunication means; electronic exchange of 
voice, data, and graphics accessible via computer 
and telecommunication networks; providing multiple-
user access to global computer information network; 
internet cafe services, namely, providing 
telecommunications connections to the internet in a 
cafe environment; providing online bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of 
general interest; transmission of information by 
electronic communications network, namely 
transmission of messages among users in the field of 
general interest; electronic mail services; instant 
messaging services; voice over ip services; 
communications by computer terminals; wireless 
broadband communication services; mobile phone 
services; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, העברת מידע על ידי רשת
תקשורות אלקטרוניות; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, שירותי
גישה לטלקומוניקציה; שירותי העברת וקבלת נתונים דרך
אמצעי טלקומוניקציה; המרה אלקטרונית של קול, נתונים,

וגרפיקה הנגישים דרך רשתות מחשב  וטלקומוניקציה; אספקת
גישה רבת משתתפים לרשת מידע גלובלי של מחשב; שירותי
קפה אינטרנט, דהיינו, אספקת חיבורי טלקומוניקציה לאינטרנט
בסביבת בית קפה; אספקת לוח מודעות מקוונים להעברת

הודעות בין משתמשים בתחומי עניין כלליים; העברת מידע על
ידי רשת תקשורות אלקטרוניות, דהיינו העברה של הודעות בין

משתמשים בתחומי עניין כלליים; שירותי דואר אלקטרוני;
;IP שירותי הודעות מיידיות; שירותי העברת קול על גבי רשת
תקשורות על ידי מסופי מחשב; שירותי תקשורת פס רחב
אלחוטי; שירותי טלפון נייד; הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213436 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 51631/12/2009



Owners

Name: Grape Technology Group, Inc.

Address: Bethlehem, PA, 18017, U.S.A.

Identification No.: 66506

(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"ד טבת תש"ע - 51731/12/2009



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

Priority Date דין קדימה

Computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined information, personal 
profiles and information; providing on-line non-
downloadable software for use in managing and 
maintaining information and files over computer 
networks, intranets and the Internet; providing on-line 
non-downloadable software for creating and 
maintaining websites and blogs; providing on-line 
non-downloadable software for file collaboration and 
revision tracking; providing on-line non-downloadable 
software for granting and controlling access to files; 
providing on-line non-downloadable software for 
managing individual and group calendars and 
schedules; providing on-line non-downloadable 
software featuring online storage of documents and 
databases; providing on-line computer mapping 
services; mapping services, namely, providing a 
website and website links to geographic information, 
map images, and trip routing; providing online non-
downloadable software for tracking, managing, and 
optimizing advertising and promotional campaigns, 
and calculating return on investment in connection 
with the same; providing online non-downloadable 
software for tracking website traffic, e-commerce 
activity, customer loyalty, and sales conversion rates; 
providing online non-downloadable software for 
optimizing website navigation; providing online non-
downloadable software for managing, collecting, 
monitoring and analyzing web, blog and other online 
site traffic, user preferences and links; design and 
development services for others of software for 
managing, collecting, monitoring and analyzing web, 
blog and other online site traffic, user preferences 
and links; technical support and computer consulting 
services related to all of the foregoing; computer 
consultation services; all included in class 42.

שירותי מחשבים בנושא דפי רשת מותאמים אישית המכילים
מידע מוגדר-משתמש, מידע ופרופילים אישיים; אספקת תוכנות
מקוונות בלתי ניתנות להורדה לשימוש בניהול ותחזוקה של
מידע וקבצים על פני רשתות מחשב, אינטרה-נט ואינטרנט;

אספקת תוכנות מקוונות בלתי ניתנות להורדה ליצירה ותחזוקה
של אתרים ובלוגים; אספקת תוכנות מקוונות בלתי ניתנות
להורדה לשיתוף קבצים ומעקב שינויים; אספקת תוכנות

מקוונות בלתי ניתנות להורדה למענק ובקרת גישה לקבצים;
אספקת תוכנות מקוונות בלתי ניתנות להורדה לניהול לוחות
שנה ומערכות שעות אישיים וקבוצתיים; אספקת תוכנות
מקוונות בלתי ניתנות להורדה המכילות מקום אחסון מקוון
למסמכים ובסיסי נתונים; אספקת שירותי מיפוי מקוונים
במחשב; שירותי מיפוי, דהיינו, אספקת אתר וקישורי אתר
למידע גיאוגרפי, תמונות של מפות, וניתוב טיולים; אספקת
תוכנות מקוונות בלתי ניתנות להורדה למעקב, ניהול, ומיטוב
של קמפיינים של פרסום וקידום, וחישוב תשואה של השקעות

הקשורות אליהם; אספקת תוכנות מקוונות בלתי ניתנות
להורדה למעקב אחר תנועה באתרים, פעילות סחר אלקטרוני,

נאמנות לקוחות, ושעורי המרת מכירות; אספקת תוכנות
מקוונות בלתי ניתנות להורדה למיטוב הניווט באתרי רשת;
אספקת תוכנות מקוונות בלתי ניתנות להורדה לניהול, איסוף,
פיקוח וניתוח תנועת רשת, בלוג ואתרים מקוונים אחרים,

העדפות משתמש וקישורים; שירותי עיצוב ופיתוח עבור אחרים
של תוכנות לניהול, איסוף, פיקוח וניתוח תנועת רשת, בלוג
ואתרים מקוונים אחרים, העדפות משתמש וקישורים; שירותי
תמיכה טכנית ויעוץ מחשב הקשורים לכל הנזכרים לעיל;

שירותי יעוץ מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 23/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213437 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 51831/12/2009



Owners

Name: Grape Technology Group, Inc.

Address: Bethlehem, PA, 18017, U.S.A.

Identification No.: 66506

(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"ד טבת תש"ע - 51931/12/2009



Wefar and cookies; included in class 30. וופלים ועוגיות; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Carmit Candy Industries Ltd. שם: כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

Address: 25 Hahagana Street, Rishon Lezion, P.O.B 
5122, 75706, Israel

כתובת : רח' ההגנה 25, ראשון לציון, ת.ד.5122, 75706, ישראל

Identification No.: 520039058מספר זיהוי: 520039058

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים וופלים וטבע
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213443 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 52031/12/2009



Cookies; included in class 30. עוגיות; הנכללים בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Carmit Candy Industries Ltd. שם: כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

Address: 25 Hahagana Street, Rishon Lezion, P.O.B 
5122, 75706, Israel

כתובת : רח' ההגנה 25, ראשון לציון, ת.ד.5122, 75706, ישראל

Identification No.: 520039058מספר זיהוי: 520039058

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מיני
ומלוחים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213444 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 52131/12/2009



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

הובלה, אריזה ואחסנה של סחורות; אירגון נסיעות; הנכללים
כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Zig Zag Mailing and Logistics Services שם: זיגזג שירותי דיוור ולוגיסטיקה

Address: 3 Hayetzira St., Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב היצירה 3, רמת גן, בית ש.א.פ. , ישראל

Identification No.: 511944266מספר זיהוי: 511944266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haim Samet, Steinmetz, Haring & Co., Advs.

Address: 23 Menachem Begin Rd.  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: חיים סמט, שטיינמץ, הרינג ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the phrase הדוור הנכון בזמן הנכון, but
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בצירוף המילים
הדוור הנכון בזמן הנכון, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213447 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 52231/12/2009



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

הובלה, אריזה ואחסנה של סחורות; אירגון נסיעות; הנכללים
כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Zig Zag Mailing and Logistics Services שם: זיגזג שירותי דיוור ולוגיסטיקה

Address: 3 Hayetzira St., Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב היצירה 3, רמת גן, בית ש.א.פ. , ישראל

Identification No.: 511944266מספר זיהוי: 511944266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haim Samet, Steinmetz, Haring & Co., Advs.

Address: 23 Menachem Begin Rd.  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: חיים סמט, שטיינמץ, הרינג ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213448 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 52331/12/2009



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

הובלה, אריזה ואחסנה של סחורות; אירגון נסיעות; הנכללים
כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Zig Zag Mailing and Logistics Services שם: זיגזג שירותי דיוור ולוגיסטיקה

Address: 3 Hayetzira St., Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב היצירה 3, רמת גן, בית ש.א.פ. , ישראל

Identification No.: 511944266מספר זיהוי: 511944266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haim Samet, Steinmetz, Haring & Co., Advs.

Address: 23 Menachem Begin Rd.  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: חיים סמט, שטיינמץ, הרינג ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים דוור
ולוגיסטיקה, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213449 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 52431/12/2009



Advertising; business management; business 
administration; office functions; all included in class 
35.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות;
הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Zig Zag Mailing and Logistics Services שם: זיגזג שירותי דיוור ולוגיסטיקה

Address: 3 Hayetzira St., Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב היצירה 3, רמת גן, בית ש.א.פ. , ישראל

Identification No.: 511944266מספר זיהוי: 511944266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haim Samet, Steinmetz, Haring & Co., Advs.

Address: 23 Menachem Begin Rd.  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: חיים סמט, שטיינמץ, הרינג ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

ZigZag

זיגזג

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213450 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 52531/12/2009



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

הובלה, אריזה ואחסנה של סחורות; אירגון נסיעות; הנכללים
כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Zig Zag Mailing and Logistics Services שם: זיגזג שירותי דיוור ולוגיסטיקה

Address: 3 Hayetzira St., Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב היצירה 3, רמת גן, בית ש.א.פ. , ישראל

Identification No.: 511944266מספר זיהוי: 511944266

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Haim Samet, Steinmetz, Haring & Co., Advs.

Address: 23 Menachem Begin Rd.  , Tel Aviv, 66184, 
Israel

שם: חיים סמט, שטיינמץ, הרינג ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23  , תל אביב, 66184, ישראל

ZigZag

זיגזג

Application Date 17/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213451 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 52631/12/2009



Air conditioners of alll kinds, insturments and 
equipment, parts and fittings for all the above 
mentioned goods; all included in class 11.

מזגני אוויר לסוגיהם, מכשירים והתקנים למיזוג אוויר, חלפים
וחלקים של הסחורות הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1951) Ltd שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ

Address: 1 Sapir Yossef 1 St., Rishon Letziyon, Israel כתובת : רח' ספיר יוסף 1, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039975מספר זיהוי: 520039975

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELECTRA CONSUMER PRODUCTS ISRAEL 
(1951) LTD

Address: Legal Department 1 Sapir Street, Rishon 
Lezion, 75704, Israel

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

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יוסף ספיר 1, ראשון לציון,
75704, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MEGA AIR

מגה אייר

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213462 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 52731/12/2009



Wholesale and retail of all kinds of cir conditioners, 
instruments and equipment, parts and fittings for all 
the above mentioned goods; all included inclass 35.

שירותי מסחר קמעונאי וסיטונאי במזגני אוויר לסוגינם השונים,
במכשירים ובהתקנים למיזוג אוורי ובחלפים ובחלקים של

הסחורות הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1951) Ltd שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ

Address: 1 Sapir Yossef 1 St., Rishon Letziyon, Israel כתובת : רח' ספיר יוסף 1, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039975מספר זיהוי: 520039975

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELECTRA CONSUMER PRODUCTS ISRAEL 
(1951) LTD

Address: Legal Department 1 Sapir Street, Rishon 
Lezion, 75704, Israel

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

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יוסף ספיר 1, ראשון לציון,
75704, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MEGA AIR

מגה אייר

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213463 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 52831/12/2009



Installation and maintenance servies for air 
conditioners of all kinds; all incldued in class 37.

שירותי התקנה ותיקונים למזגני אוויר לסוגיהם ובמכשירים
ובהתקנים למיזוג אוויר; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1951) Ltd שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ

Address: 1 Sapir Yossef 1 St., Rishon Letziyon, Israel כתובת : רח' ספיר יוסף 1, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 520039975מספר זיהוי: 520039975

Name: Terra-Best Ltd. שם: טרה-בסט בע"מ

Address: Meshek 70, Ofer, 30835, Israel כתובת : בית 70, מושב עופר, עפר, 30835, ישראל

Identification No.: 514027762מספר זיהוי: 514027762

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELECTRA CONSUMER PRODUCTS ISRAEL 
(1951) LTD

Address: Legal Department 1 Sapir Street, Rishon 
Lezion, 75704, Israel

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

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יוסף ספיר 1, ראשון לציון,
75704, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELECTRA CONSUMER PRODUCTS ISRAEL 
(1951) LTD

Address: Legal Department 1 Sapir Street, Rishon 
Lezion, 75704, Israel

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

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב יוסף ספיר 1, ראשון לציון,
75704, ישראל

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

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

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

MEGA AIR

מגה אייר

Application Date 20/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213464 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 52931/12/2009



Ice cream and ice cream products, pastries and 
confectionery; all included in class 30.

גלידות ומוצרי גלידה, דברי מאפה וממתקים; הנכללים כולם
בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DOCTOR LEK LTD. שם: דוקטור לק בע"מ

Address: 25 Hahagana St. New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, 75706, Israel

כתובת : רחוב ההגנה 25 אזור תעשיה חדש, ראשון לציון,
75706, ישראל

Identification No.: 69021מספר זיהוי: 69021

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
65784, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words DR. and ד"ר, but in the
combination of the mark.

,DR.-רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ד"ר ו
אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DR. LEK

ד"ר לק

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213486 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 53031/12/2009



Non-medicated skin care products; soaps; 
perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices; sunscreens; all included in class 3.

תכשירי טיפוח לעור לא רפואיים; סבונים; בשמים; שמנים
אתריים; תכשירי קוסמטיקה; תרחיצים לשיער; משחות שיניים;

קרם מסנן קרינה; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Physician's Care Alliance, LLC

Address: 8501 North Scottsdale Road Suite 150, 
Scottsdale, AZ, 85253, U.S.A.

Identification No.: 69025

(Arizona 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

PCA

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213511 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 53131/12/2009



Ice cream and ice cream products, pastries and 
confectionery; all included in class 30.

גלידות ומוצרי גלידה, דברי מאפה וממתקים; הנכללים כולם
בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DOCTOR LEK LTD. שם: דוקטור לק בע"מ

Address: 25 Hahagana St. New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, 75706, Israel

כתובת : רחוב ההגנה 25 אזור תעשיה חדש, ראשון לציון,
75706, ישראל

Identification No.: 69021מספר זיהוי: 69021

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
65784, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words DR., ככה עושים גלידה and
ICE CREAM AT ITS BEST, but in the combination of
the mark.

,DR. ,רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ד"ר
ככה עושים גלידה ו-ICE CREAM AT ITS BEST, אלא

בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213514 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 53231/12/2009



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

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים

(נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: AROMA EUROPE LIMITED

Address: Gr. Xenopoulou, 17  , Limassol, Cyprus

Identification No.: 69026

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
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

MARRONE ROSSO

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213518 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 53331/12/2009



Financial and investment services; transfer agency 
services; financial analysis, management, consulting 
and advisory services; fund investment, reporting and 
accounting services; electronic funds transfer; 
insurance services; financial information and 
evaluation services; savings and loan services; 
individual savings account services; capital 
investment services; transaction and trading of 
financial instruments; asset management; financial, 
securities and commodities exchange services; 
investment analysis; real estate investment 
management; real estate services; retirement 
payment services; and trusteeship

שירותים פיננסיים והשקעתיים; שירותי סוכנות העברה; שירותי
ניתוח פיננסי, ניהול וייעוץ; שירותי השקעה בקרן, דיווח

וחשבונאות; העברת כספים אלקטרונית; שירותי ביטוח; שירותי
מידע פיננסי והערכה; שירותי חסכונות והלוואה; שירותי חשבון
חסכונות אינדיבידואלי; שירותי השקעת הון; שירותי עסקה

וסחר בכלים פיננסיים; שירותי ניהול נכסים; שירותים פיננסיים,
החלפת ניירות ערך ומצרכים; ניתוח השקעה; ניהול השקעת

נדל"ן; שירותי נדל"ן; שירותי תשלום פרישה; ונאמנות

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Invesco Private Capital, Inc.

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

Identification No.: 69029

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word & CO., but in the 
combination of the mark.

,& CO. רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
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

WL ROSS & CO.

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213535 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 53431/12/2009



Thermal insulated containers for beverages; all 
included in class 21.

מיכלים תרמיים מבודדים למשקאות; הנכללים כולם בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Product Architects, Inc.

Address: 2400 Central Ave. Suite K, Boulder, Colorado, 
80301, U.S.A.

Identification No.: 69067

(Colorado 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 BOTTLE separately, but in 
the combination of the mark.

BOTTLE רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

POLAR BOTTLE

Application Date 30/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213719 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 53531/12/2009



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: Ella Charkham שם: אלה צ'רקהם

Address: 11 A.Z. Grinberg St., Tel-Aviv, 69379, Israel כתובת : רח' א.צ. גרינברג 11  , תל-אביב, 69379, ישראל

Identification No.: 27100064מספר זיהוי: 27100064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
65784, ישראל

ECOLLA

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213731 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 53631/12/2009



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: Ella Charkham שם: אלה צ'רקהם

Address: 11 A.Z. Grinberg St., Tel-Aviv, 69379, Israel כתובת : רח' א.צ. גרינברג 11  , תל-אביב, 69379, ישראל

Identification No.: 27100064מספר זיהוי: 27100064

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
65784, ישראל

אקולה

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213732 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 53731/12/2009



France , 06/03/2008 צרפת , 06/03/2008

Priority Date דין קדימה

Boxes of leather or imitation leather, trunks, 
suitcases, traveling sets comprised of bags or 
luggage, traveling bags, luggage, garment bags for 
travel, hatboxes, unfitted vanity cases sold empty, 
toilet bags sold empty, rucksacks, satchels, 
handbags, beach bags, textile or leather shopping 
bags, carrier bags, shoulder bags, waist bags, 
purses, attaché cases, document wallets, briefcases, 
school bags, pouches; wallets, change purses, key 
rings, card cases,  umbrellas, parasols; all included in 
class 18.

קופסאות מעור או מחיקויי עור, מטענים, מזוודות, ערכות נסיעה
המכילות תיקים או מזוודות, תיקי נסיעה, מזוודות, תיקי לבוש
לנסיעה, קופסאות כובעים, תיבות קוסמטיקה לא מותאמות

הנמכרות ריקות, תיקי טואלטיקה הנמכרים ריקים, תרמילי גב,
ילקוטים, תיקי יד, תיקי חוף, תיקי קניות מטקסטיל או מעור,
תיקי הובלה, תיקי כתף, תיקי מותניים, ארנקים, תיקים

נספחים, ארנקי מסמכים, תיקי מחברות, תיקי בית ספר, תיקי
כיס; ארנקים, ארנקי כסף קטן, מחזיקי מפתחות, תיקי
כרטיסים, מטריות, שמשיות; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LOUIS VUITTON MALLETIER

Address: Paris, France

Identification No.: 40916

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

SURYA

Application Date 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213734 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 53831/12/2009



Tool boxes; all included in class 6. קופסאות כלים; הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Rimowa GmbH

Address: Cologne, Germany

Identification No.: 69049

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 31/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213735 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 53931/12/2009



Food supplement including Omega 3 and folic acid; 
inlcuded iin class 5.

תוסף תזונה הכולל אומגה 3 וחומצה פולית; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aroma Life Ltd. שם: ארומה לייף בע"מ

Address: 84 Hagefen Street, Moshav Gamzo, P.O.B 308, 
73130, Israel

כתובת : רחוב הגפן 84, מושב גמזו, ת.ד.308, 73130, ישראל

Identification No.: 512542267מספר זיהוי: 512542267

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Magazanik - Shmerling, Law Offices

Address: 2 Weizman St.  , Tel Aviv, 64239, Israel

שם: מגזניק - שמרלינג, משרד עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2  , תל אביב, 64239, ישראל

Trioguard Mor Q

Q טריוגארד מור

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213768 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 54031/12/2009



Pasta, macaroni, noodles and their products, flour 
and products made from flour and/or grains and/or 
cereals; pasta sauces, salsa sauces, all kinds of 
sauces and gravies (food flavoring); all included in 
class 30.

פסטה, מקרוני, אטריות ומוצריהם, קמח ומורצים העשויים
מקמח או מדגנים; רטבי פסטה, רטבי סלסה ורטבים לסוגיהם

(נותני טעם); הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Mega Retail Ltd. שם: מגה קמעונאות בע"מ

Address: כתובת : העמל 2, ראש העין, 48092, ישראל

Identification No.: 520036187מספר זיהוי: 520036187

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Blue Square Israel Ltd.

Address: Legal Department 2 Amal Street, Rosh Haayin, 
48092, Israel

שם: רבוע כחול-ישראל בע"מ

כתובת : המחלקה המשפטית רחוב עמל 2, ראש העין, 48092,
ישראל

FAMILIA

פמיליה

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213771 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 54131/12/2009



Machinery installation, maintenance and repair; all 
included in class 37.

התקנה, אחזקה ושיפוץ של מכונות; הנכללות כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: The Central Beverages Distribution Company 
Ltd.

שם: החברה המרכזית להפצת משקאות בע"מ

Address: 129 Kahanman Street  , Beni Brak, Israel כתובת : רחוב כהנמן 129  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 513603324מספר זיהוי: 513603324

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213774 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 54231/12/2009



Machinery installation, maintenance and repair; all 
included in class 37.

התקנה, אחזקה ושיפוץ של מכונות; הנכללות כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: The Central Beverages Distribution Company 
Ltd.

שם: החברה המרכזית להפצת משקאות בע"מ

Address: 129 Kahanman Street  , Beni Brak, Israel כתובת : רחוב כהנמן 129  , בני ברק, ישראל

Identification No.: 513603324מספר זיהוי: 513603324

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Gazit, Rotenberg & Co., Advs.

Address: Alrov Tower 46 Rothschild Blvd., Tel Aviv, 
66883, Israel

שם: רון גזית, רוטנברג ושות', עו"ד

כתובת : בית אלרוב שדרות רוטשילד 46, תל אביב, 66883,
ישראל

Application Date 27/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213775 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 54331/12/2009



Normal alpha olefin used in the manufacture of 
products such as polyethylene, alpha olefin 
sulphonates, linear alkyl benzene sulphonate, 
polyalphaolefins, candles, PVC lubricants, personal 
care products, drilling fluids, metalworking fluids, 
flavors, fragrances, metal alkyls, alkyl silanes, 
mercaptans, epoxides, alkenyl succinic anhydride, 
lube oil additives, polyol esters, alkyl aromatics, 
detergent alcohols, and maleic anhydride 
copolymers; all included in class 1.

אולפין אלפא רגיל לשימוש בייצור מוצרים כגון פוליאתילן, אלפא
אולפין להפיכה לחומצה סולפונית, בנזן אלקילי להפיכה
לחומצה סולפינית, פוליאלפאולפינים, נרות, חומרי סיכה ל
-PVC, מוצרים לטיפוח אישי, נוזלי קידוח, נוזלים לעבודה
במתכת, חומרי טעם, חומרי ריח, אלקילים מתכתיים, סילאן
אלקילי, מרקפטאנים, אפוקסי, אלמימת אלקן ענברי, תוספי
שמן סיכה, אסטרים פוליאוליים, ארומטיות אלקילית, כוהלי
טיהור, קופולימרי אלמימה מאלית; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY 
LP

Address: Houston, Texas, U.S.A.

Identification No.: 51062

(Delaware Limited Partnership)

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

ALPHAPLUS

Application Date 01/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213783 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 54431/12/2009



Pharmaceuticals for the treatment of cancer; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלת הסרטן; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZIOPHARM Oncology, Inc.

Address: 1 First Avenue  , Boston, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 69099

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
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

ZINAPAR

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213784 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 54531/12/2009



Pharmaceuticals for the treatment of cancer; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלת הסרטן; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZIOPHARM Oncology, Inc.

Address: 1 First Avenue  , Boston, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 69099

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
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

ZYMAFOS

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213785 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 54631/12/2009



Pharmaceuticals for the treatment of cancer; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלת הסרטן; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ZIOPHARM Oncology, Inc.

Address: 1 First Avenue  , Boston, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 69099

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Ave., Tel Aviv, P.O.B 
2499, 65784, Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : בית ציון שד' רוטשילד 41-45, תל אביב, ת.ד.2499,
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

ZYBULIN

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213786 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 54731/12/2009



Switzerland , 08/02/2008 שוויץ , 08/02/2008

Priority Date דין קדימה

Medical and surgical apparatus and instruments; all 
included in class 10.

מכשירים והתקנים רפואיים וכירורגיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

REBIDOSE

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213833 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 54831/12/2009



Switzerland , 08/02/2008 שוויץ , 08/02/2008

Priority Date דין קדימה

Medical and surgical apparatus and instruments; all 
included in class 10.

מכשירים והתקנים רפואיים וכירורגיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

REBISMART

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213834 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 54931/12/2009



hygiene products for hair treatment, shampoo, cream 
gel, spray; all included inc lass 3.

תכשירי הגיינה, תכשירי הגיינה לשיער (שמפו,להגיינת הראש,
קרם ג'ל להגיינת הראש, ספריי לבהגיינת הראש); הנכללים

כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yehoshua Shoef שם: יהושוע שואף

Address: 38 Moshe Sharet St., Rishon Le Zion, P.O.B 
5087, 75704, Israel

כתובת : רח' משה שרת 38, א.ת. החדש ראשון לציון, ת.ד.5087,
75704, ישראל

Identification No.: 12832978מספר זיהוי: 12832978

K-NEEM

Application Date 29/07/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213840 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 55031/12/2009



Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
prepared plates (or cooked) based on rice, tapioca, 
sago; flour, preparations made from cereals, bread, 
pastry, baking powder; precooked cereals, couscous, 
alimentary pasta in all forms; prepared plates (or 
cooked) based on pasta, pizzas, pastries of meat, 
cakes, tarts, confectionery, ice creams, honey, 
treacle, salt; mustard, vinegar, sauces (condiments), 
tomato sauce, spices; ice; all included in class 30.

קפה, קפה מלאכותי, תה, קקאו, סוכר, אורז, אוכל מוכן (או
מבושל) המבוסס על אורז, טפיוקה, סגו; קמח, מוצרים העשויים

מדגנים, לחם, דברי מאפה, אבקת אפייה; דגנים מבושלים
מראש, קוסקוס, פסטה מזינה בכל הצורות;  אוכל מוכן (או

מבושל) המבוסס על פסטה, פיצה, דברי מאפה מבשר, עוגות,
טורטים, דברי מתיקה, גלידות, דבש, פסולת סוכר, מלח; חרדל,

חומץ, רטבים (נותני טעם), רוטב עגבניות, תבלינים; קרח;
הנכלים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Panzani S.A.S.

Address: 4 rue Boileau  , Lyon, 69006, France

Identification No.: 69113

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213850 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 55131/12/2009



Mechanically operated hand-held tools; Hand-held 
tools, other than hand-operated; Mechanically 
operated tools; Electric hand drills; Electric routers; 
Electric planers; Angle grinders; Jig saws; Rotary 
hammers; Circular saws; Cut off machines; Cutting 
machines; Stone cutters; Electric screwdriver; Impact 
drills; Rechargeable drills; Reciprocation saws; 
Electric sanders; Hydrostone-flat grinders; Wet 
grinders; Electric trimmers; Miter saws; Mitring 
machines; Grooving machines; Electric Scissors; 
Chain saws; Drilling machines; Punching machines; 
Electric grinders; Mowing machines; Electric 
breakers; Polishing machines; Gasoline engines; 
Electric wrenches; Electric belt sanders; Planing 
machines; Electric blowers; Section cutters; Electric 
hammers; Magnetic drills; Stationary grinders; 
Electric glue guns; Pneumatic chisels; Electric paint 
sprayers; Electric heat guns; Electric welding torches; 
Electric machines and apparatus for cleansing; 
Compressors; Air compressors; Polishing machines 
for glass; Mills for household purpose(other than 
hand-operated); Saw blades(parts of machines); Drill 
heads(parts of machines); Grind stones(parts of 
machines); Cutting tools; Circular saw blades; Hand-
operated pneumatic tools; Woodworking machines; 
Diesel engines; Motors; Engines; Soldering 
apparatus, gas operated; Abrading instruments, 
mechanically operated; Parts and fittings for all the 
aforementioned goods; all included in class 7.

כלים מכאניים הנישאים ביד; כלים הנישאים ביד ואינם מופעלים
ידנית; כלים מכאניים; מקדחות חשמליות;  רוטרים חשמליים;

מקצועה חשמלית;  מטחנה זוויתית;  מסורית;  פטישים
סיבוביים;  מסורים מעוגלים;  מכשירי חיתוך;  חותכי אבן;
מברגות חשמליות;  פטישונים (מקדחי פגיעה); מקדחות

נטענות;  מסורים נעים;  מלטשות חשמליות;  מטחנות לגימור;
מטחנות רטובות;  קוצצים חשמליים;  מסורי מצנפת;  מכונות
צינוף;  מכונות חירוץ;  מספריים חשמליים;  מסורי שרשרת;
מכשירי קידוח; מכונות הכאה;  מטחנות חשמליות;  מכונות

כיסוח וגיזום;  שוברים חשמליים;  מכונות פוליש;  מנועי בנזין;
מכופפים חשמליים;  מכונות שיוף;  מקצועים;  מפוחים

חשמליים;  חותכנים;  פטישים חשמליים;  מקדחים מגנטיים;
מטחנות קבועות;  אקדחי דבק חשמליים;  מפלסות חשמליות;
מרססי צבע חשמליים;  אקדחי חום חשמליים;  מכשירים וכלים
לטיהור;  מדחסים;  מדחסי אוויר; מכשירי פוליש לזכוכית;

מטחנות לשימוש ביתי (שלא להפעלה ביד);  להבי מסור (חלקי
מכונה);  ראשי מקדח (חלקי מכונה);  אבני טחינה (חלקי

מכונה);  מכשירי חיתוך;  להבי מסור עגולים;  כלים פנאומטיים
להפעלה ידנית; מכשירים לעבודת עץ;  מנועי דיזל;  מנועים;
מכשירי ריתוך והלחמה המופעלים בגז; כלי שיוף מכאניים;
חלקים ואביזרים לכל הטובין האמורים לעיל; הנכללים כולם

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KEN

קן

Application Date 04/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213853 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 55231/12/2009



Owners

Name: Mingting WU

Address: China

Identification No.: 69114

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld - Zer Fisher, Adv.

Address: B.S.R. Building 2 Ben Gurion Street, Ramat 
Gan, 52573, Israel

שם: אפלפלד - זר פישר, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדלי בסר רחוב בן גוריון 2, רמת גן, 52573, ישראל

י"ד טבת תש"ע - 55331/12/2009



Gymnastic and sporting articles, not included in other 
classes; all included in class 28.

פרטי התעמלות וספורט, שאינם כלולים בסוגים אחרים;
הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HYPOXI PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS 
GMBH

Address: Hellbrunnerstrasse 15 , A-5020, Salzburg, 
Austria

Identification No.: 69126

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213897 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 55431/12/2009



Sporting activities; coaching (providing of training); 
practical training (demonstration); all included in 
class 41.

פעילויות ספורט; אימון (אספקת הדרכה); הדרכה מעשית
(הדגמה); הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HYPOXI PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS 
GMBH

Address: Hellbrunnerstrasse 15 , A-5020, Salzburg, 
Austria

Identification No.: 69126

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213898 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 55531/12/2009



Chemicals for use in industry and science; reagents 
for laboratory use, reagents and media to control and 
detect contaminating substances in industrial, agro-
foodstuff, cosmetic and pharmaceutical products; all 
included in class 1.

מוצרים כימיים לשימוש בתעשייה ובמדע; מגיבים לשימוש
במעבדה, מגיבים ומדיה לריסון ולגילוי  חומרים מזהמים
במוצרים תעשייתיים, במצרכי מזון חקלאיים,  במוצרים
קוסמטיים ובמוצרים תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: bioMerieux

Address: Marcy L'Etoile, France

Identification No.: 45047

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

TEMPO

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213900 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 55631/12/2009



Reagents and media to control and detect 
contaminating substances in pharmaceutical and 
cosmetics products; all included in class 5.

מגיבים ומדיה לריסון וגילוי חומרים מזהמים במוצרים תרופתיים
וקוסמטיים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: bioMerieux

Address: Marcy L'Etoile, France

Identification No.: 45047

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

TEMPO

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213901 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 55731/12/2009



Life saving and protecting equipment, in particular life 
vests, swimming belts, water wings, breathing 
devices for divers, diving suits, diving glasses; steel 
vests, security belts, security nets; ski goggles, 
protective clothing, shoes, gloves and caps 
(helmets), signaling whistles and lanterns, signaling 
buoys; spectacles (optics), sunglasses, optical lenses 
and their boxes, cases, parts and accessories 
included in this class, clothing and footwear for 
protection against accidents, irradiation and fire; all 
included in class 9.

ציוד להצלת והגנה על חיים, במיוחד אפודי הצלה, חגורות
שחייה, כנפי מים, התקני נשימה לצוללנים, חליפות צלילה,

משקפי צלילה; אפודי פלדה, אפודי בטיחות, רשתות בטיחות;
משקפות סקי, ביגוד מגן, נעליים, כפפות וכובעים (קסדות),
משרוקיות ופנסי איתות, מצופי איתות; משקפיים (אופטיקה),
משקפי שמש, עדשות אופטיות וקופסאותיהן, נרתיקים, חלקים

ואביזרים הנכללים בסוג זה, ביגוד והנעלה להגנה נגד
תאונות,קרינה ואש; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Yakupoglu Tekstil Ve Deri Sanayi Ticaret 
Anonim Sirketi

Address: Esenboga Havalimani  22 KM Akyurt, Ankara, 
Turkey

Identification No.: 69127

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

GOLIATH

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213902 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 55831/12/2009



Clothing namely, inner and outer clothing made from 
all kinds of material, except clothing for protective 
purposes, in particular clothing made from cotton, 
knitwear, denim, leather, paper and similar materials; 
sports clothing; bath and beach clothing; underwear, 
gloves, socks; footwear namely, shoes, high boots, 
boots, slippers, bootees and parts thereof, sports 
shoes, shoe parts namely, soles, heels, legs and 
upper parts; headgear, hats, berets, caps, caps with 
visor; special clothing articles included in this class 
for babies namely, clothes made of textile for babies, 
diaper cloth made of textile for babies, baby shirts, 
nylon underwear, bibs (except paper bibs); neckties, 
bow-ties, foulards, shawls, head scarves, pareos, 
false collars, bandannas, wrist bands, muffs, arm 
bands, head bands, wrist bands; belts, pant 
suspenders, garters; all included in class 25.

הלבשה דהיינו, הלבשה לפנים ולחוץ עשויה מכל מיני חומרים,
מלבד הלבשה עבור מטרות הגנה, במיוחד הלבשה עשויה

מכותנה, צמר, ג'ינס, עור, נייר וחומרים דומים; הלבשת ספורט;
הלבשת אמבט וחוף; לבוש תחתון, כפפות, גרביים; הנעלה
דהיינו, נעליים, מגפיים גבוהות, מגפיים, נעלי בית, מגפונים
וחלקים עבורם, נעלי ספורט, חלקי נעליים דהיינו, סוליות,

עקבים, רגליות וחלקים עליונים; כיסויי ראש, כובעים, ברטים,
כובע כיפה, כובע כיפה עם מצחייה; פריטי הלבשה מיוחדים

הכלולים בסוג זה עבור תינוקות דהיינו, בגדים עשויים
מטקסטיל עבור תינוקות, בד חיתול עשוי מטקסטיל עבור

תינוקות, חולצות תינוק, לבוש תחתון מניילון, סינרים (מלבד
סינרי נייר); עניבות, עניבות פרפר, אריגי פולרד, רדידים, צעיפי
ראש, פראו, קולרים ניתנים להפרדה, בנדנות, סרט לפרק כף
היד, ידוניות, סרטי זרוע, סרטי ראש; חגורות, כתפיות מכנס,

ביריות; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Yakupoglu Tekstil Ve Deri Sanayi Ticaret 
Anonim Sirketi

Address: Esenboga Havalimani  22 KM Akyurt, Ankara, 
Turkey

Identification No.: 69127

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

GOLIATH

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213903 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 55931/12/2009



Scientific apparatus and instruments to control and 
detect contaminating substances in industrial, agro-
foodstuff, cosmetic and pharmaceutical products; 
diagnosis apparatus and instruments, not for medical 
use; all included in class 9.

התקן ומכשיר לשימוש במדע לריסון ולגילוי של חומרים
מזהמים במוצרים תעשייתיים, במצרכי מזון חקלאיים, במוצרים
קוסמטיים ובמוצרים תרופתיים; מכשירים וכלים לאבחון, שאינם

לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: bioMerieux

Address: Marcy L'Etoile, France

Identification No.: 45047

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

TEMPO

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213904 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 56031/12/2009



Clothing, footwear, headgear and lingerie; all 
included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש ולבני נשים; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Marlies Dekkers Holding B.V.

Address: Mathenesserlaan 376  , Rotterdam, 3023, The 
Netherlands

Identification No.: 69129

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

MARLIES DEKKERS

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213907 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 56131/12/2009



Spectacles, spectacle glasses; optical articles 
(lenses); sport glasses; sunglasses; spectacle cases; 
all included in class 9.

משקפיים, משקפיי ראיה; פריטים אופטיים (עדשות); משקפיי
ספורט; משקפיי שמש; נרתיקים למשקפיים; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MD Group B.V.

Address: Mathenesserlaan 376  , Rotterdam, 3023, The 
Netherlands

Identification No.: 69128

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

SUNDRESSED

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213908 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 56231/12/2009



Clothing, footwear, headgear and lingerie; all 
included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש ולבני נשים; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MD Group B.V.

Address: Mathenesserlaan 376  , Rotterdam, 3023, The 
Netherlands

Identification No.: 69128

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

SUNDRESSED

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213909 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 56331/12/2009



Power-operated blowers, namely, side channel 
blowers, radial blowers, rotary lobe blowers; air and 
gas compressors and vacuum pumps, namely, rotary 
claw, rotary vane, rotary screw; liquid ring 
compressors and pumps; parts for all the aforesaid 
goods; all included in class 7.

מפוחים מופעלי כח, דהיינו מפוחי ערוץ צדדי, מפוחים מרכזיים,
מפוחי סיבוב אונה; מדחסי אוויר וגז ומשאבות ואקום, דהיינו
חרטום סיבוב, שבשבת סיבוב, תבריג סובב; מדחסי ומשאבות
טבעת נוזלית; חלקים עבור הטובין הנזכרים לעיל; כולם כלולים

בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GARDNER DENVER, INC.

Address: Quincy, Illinois, U.S.A.

Identification No.: 69130

(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

ELMO RIETSCHLE

Application Date 03/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213919 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 56431/12/2009



Candy; all included in class 30. ממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Just Born, Inc.

Address: 1300 Stefko Boulevard  , Bethlehem, PA, 
18017, U.S.A.

Identification No.: 69136

(Pennsylvania 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

MIKE AND IKE

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213945 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 56531/12/2009



Candy; all included in class 30. ממתקים; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Just Born, Inc.

Address: 1300 Stefko Boulevard  , Bethlehem, PA, 
18017, U.S.A.

Identification No.: 69136

(Pennsylvania 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

JUST BORN

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213946 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 56631/12/2009



Vision correction lenses, namely contact lenses; all 
included in class 9.

עדשות תיקון ראייה, שהן עדשות מגע; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza  , New 
Brunswick, New Jersey, U.S.A.

Identification No.: 604

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, Tel Aviv, P.O.B 11490, 
61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, תל אביב, ת.ד.11490, 61114,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות, או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

ACUVUE 2

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 213947 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 56731/12/2009



Switzerland , 21/05/2008 שוויץ , 21/05/2008

Priority Date דין קדימה

Chemicals for the textile, leather and paper industries 
as well as chemicals for use with aluminium, except 
those intended for molten aluminium; all included in 
class 1.

כימיקליים לתעשיות הטקסטיל, עור ונייר כמו כן כימיקליים
לשימוש עם אלומיניום, פרט לאלו המיועדים עבור אלומיניום

מותך; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Clariant AG

Address: Muttenz, Switzerland

Identification No.: 42291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

SANODYE

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214018 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 56831/12/2009



Switzerland , 21/05/2008 שוויץ , 21/05/2008

Priority Date דין קדימה

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants, 
mordants; raw natural resins; dyestuffs for the dyeing 
of aluminium; dyeing auxiliaries, aniline and alizarin 
dyes and other dyestuffs; all included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים נגד חלודה ונגד
התדרדרות של עץ; פיגמנטים, מורדנטים; שרפים גולמיים

טבעיים; חומרי צביעה לצביעת אלומיניום; עזרי צביעה, צבעי
אנילין ואליזרין וחומרי צביעה אחרים; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Clariant AG

Address: Muttenz, Switzerland

Identification No.: 42291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

SANODYE

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214019 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 56931/12/2009



Switzerland , 21/05/2008 שוויץ , 21/05/2008

Priority Date דין קדימה

Chemicals for the textile, leather and paper industries 
as well as chemicals for use with aluminium, except 
those intended for molten aluminium; all included in 
class 1.

כימיקליים לתעשיות הטקסטיל, עור ונייר כמו כן כימיקליים
לשימוש עם אלומיניום, פרט לאלו המיועדים עבור אלומיניום

מותך; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Clariant AG

Address: Muttenz, Switzerland

Identification No.: 42291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

SANODURE

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214020 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 57031/12/2009



Switzerland , 21/05/2008 שוויץ , 21/05/2008

Priority Date דין קדימה

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants, 
mordants; raw natural resins; dyestuffs for the dyeing 
of aluminium; dyeing auxiliaries, aniline and alizarin 
dyes and other dyestuffs; all included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים נגד חלודה ונגד
התדרדרות של עץ; פיגמנטים, מורדנטים; שרפים גולמיים

טבעיים; חומרי צביעה לצביעת אלומיניום; עזרי צביעה, צבעי
אנילין ואליזרין וחומרי צביעה אחרים; הנכללים כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Clariant AG

Address: Muttenz, Switzerland

Identification No.: 42291

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

SANODURE

Application Date 10/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214021 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 57131/12/2009



Tea; herbal tea; herbal infusions; fruit tea; fruit 
infusions; tea-substitutes and tea-like beverages of 
all kinds that are consumed like tea; tea and/or 
herbal tea and/or fruit tea and/or tea-like beverages 
and/or tea substitutes with added flavourings and/or 
with vitamins and/or with added minerals and/or in 
instant form and/or in ready-to-drink form; iced tea; 
beverages on the basis of tea/herbal tea/fruit tea 
(including in ready-to-drink-form); tea extracts; 
preparations mainly consisting of tea-extracts and/or 
extracts of tea-like products in powder and/or 
granulated and/or instant form, also flavoured and/or 
enriched with vitamins and/or enriched with minerals 
and/or with spices and/or milk components and/or 
other ingredients; beverages in powder and/or ready-
to-drink form (as far as included in class 30), in 
particular on the basis of tea, tea extracts, coffee, 
coffee extracts, coffee substitutes, coffee substitute 
extracts, cocoa, malt, sugar, sugar substitutes, 
chicory and/or other flavouring ingredients (either 
individually or in combination with one another); 
cocoa; cocoa extracts for food/ consumption; cocoa-
based products; chocolate powder (including mixed 
with milk powder), in particular being drinking 
chocolate powder; coffee; coffee-substitutes; all 
types of pastry and confectionery; sugar-
confectionery, in particular dextrose in pressed 
and/or liquid and/or powder-form; all included in class 
30.

תה; תה צמחים; חליטת צמחים; תה פירות; חליטת פירות;
תחליפי תה ומשקאות כמו תה מכל מיני סוגים הנצרכים כתה;
תה צמחים ו/או תה פירות ו/או משקאות כמו תה ו/או תחליפי
תה עם תוספי טעם ו/או ויטמינים ו/או תוספי מינרלים ו/או

בצורת אינסטנט ו/או בצורה של משקה-מוכן-לשתיה; תה קר;
משקאות על בסיס של תה/תה צמחים/תה פירות (כולל בצורה
של משקה-מוכן-לשתיה); תמציות תה; תכשירים המכילים

בעיקר תמציות-תה ו/או תמציות של מוצרים כמו תה בצורה של
אבקה ו/או מגורענים ו/או אינסטנט, גם בטעמים ו/או מועשרים
בויטמינים ו/או מועשרים במינרלים ו/או  עם תבלינים ו/או

מרכיבי חלב ו/או רכיבים אחרים; משקאות בצורת אבקה ו/או
בצורה של משקה-מוכן-לשתיה (ככול שנכללים בסוג 30),
במיוחד על בסיס של תה, תמציות תה, קפה, תמציות קפה,

תחליפי קפה, תמציות תחליפי קפה, קקאו, לתת, סוכר, תחליפי
סוכר, עולש ו/או רכיבי טעם (או בנפרד או משולבים אחד עם
השני); קקאו; תמציות קקאו למזון/ לצריכה; מוצרים מבוססי
קקאו; אבקת שוקולד (כולל מעורבב עם אבקת חלב), במיוחד
אבקת שוקולד לשתיה; קפה; תחליפי קפה; סוגים שונים של
מאפים ודברי מתיקה; דברי מתיקה מסוכר, במיוחד דקסטרוז
דחוס ו/או נוזל ו/או בצורת אבקה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

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

Teekanne

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214047 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 57231/12/2009



Owners

Name: R. Seelig & Hille oHG

Address: Dusseldorf, Germany

Identification No.: 15886

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 57331/12/2009



Entertainment services, publishing books, compact 
discs, cassettes, CD-ROMs and D.V.D., video 
cassettes (VHS); all included in class 41.

שירותי בידור, הוצאה לאור של ספרים, תקליטורים, קלטות,
סי.די. רום ו-DVD, קלטות וידאו; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Visart Ltd. שם: ויזארט בע"מ

Address: 6 Shalom Grapy Street industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב שלום ד'רופי 6 אזור התעשיה, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511397739מספר זיהוי: 511397739

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 20366, 
61203, Israel

שם: יעקוב ברטלר, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20366, 61203,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words פסטיבל שירי ילדים
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים פסטיבל
שירי ילדים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214067 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 57431/12/2009



Entertainment services, publishing books, compact 
discs, cassettes, CD-ROMs and D.V.D., video 
cassettes (VHS); all included in class 41.

שירותי בידור, הוצאה לאור של ספרים, תקליטורים, קלטות,
סי.די. רום ו-DVD, קלטות וידאו; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Visart Ltd. שם: ויזארט בע"מ

Address: 6 Shalom Grapy Street industrial Zone, Rishon 
Lezion, Israel

כתובת : רחוב שלום ד'רופי 6 אזור התעשיה, ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 511397739מספר זיהוי: 511397739

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., Tel Aviv, P.O.B 20366, 
61203, Israel

שם: יעקוב ברטלר, עו"ד

כתובת : החשמונאים 100, תל אביב, ת.ד.20366, 61203,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words הפסטיבל הישראלי לשירי
.separately, but in the combination of the mark ילדים

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הפסטיבל
הישראלי לשירי ילדים בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 05/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214068 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 57531/12/2009



Articles made of leather or imitation leather including 
cases, bags, beach bags, traveling bags, pouches 
(bags), card cases made of leather or imitation 
leather; leather and imitations of leather, umbrellas, 
handbags, briefcases, purses, traveling trunks, 
wallets, coin purses, key cases, belts (leather 
shoulder); all included in Class 18.

פריטים העשויים מעור או מחיקוי עור לרבות תיבות, תיקים,
תיקי חוף, תיקי נסיעות, נרתיקים (תיקים), תיקים לכרטיסים
העשויים מעור או מחיקוי של עור; עור וחיקויי עור, מטריות,
תיקי יד, תיקי מסמכים, ארנקים, תיבות מטען, נרתיקים,
נרתיקים למטבעות, נרתיקים למפתחות, חגורות (כתף,

העשויות מעור); הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pedro Group Pte. Ltd.

Address: Tai Seng Sreet 21  , Singapore

Identification No.: 69163

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

PEDRO

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214079 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 57631/12/2009



Articles of clothing for men and women; socks and 
stockings; head scarves, neck scarves, shoulder 
scarves, shawls, ties, bow-ties, gloves, foulards, 
headwear, headgear, footwear for men and women, 
shoes, slippers, boots, lingerie, brassieres, panties 
(other than sanitary), lingerie tops, undershirts, 
underpants; skirts, dresses, shorts; blouses, tee-
shirts, polo shirts, shirts, cardigans, chemises, vests, 
blouses, trousers, pants, neckties, coats, wind 
resistant jackets and wind resistant tops, sweaters, 
pullovers, waistcoats, jackets, overcoats, blazers, 
hunting jackets, gabardines, bermudas, ponchos, 
stoles, hats, caps, suspenders, neckerchieves, 
pyjamas, mittens, bathing costumes, blousons, 
bathrobes, sportsclothing, sports footwear, tracksuits, 
ready made linings, swim wear, thermal wear.

פריטי לבוש לגבר ולאישה; גרביים וגרבונים; צעיפים לכיסוי
הראש, צעיפים לצוואר, צעיפים לכיסוי הכתפיים, רדידים,

עניבות, עניבות פרפר, כפפות, אריגים קלי משקל, כיסויי ראש,
כובעים, מוצרי הנעלה לגבר ולאישה, נעליים, כפכפים, מגפיים,
לבנים, חזיות, תחתונים לאישה (שאינם סניטריים), גופיות

הלבשה תחתונה, גופיות, תחתונים; חצאיות, שמלות, מכנסיים
קצרים; חולצות נשים, חולצות T, חולצות פולו, חולצות,
קרדיגנים, קומבינזונים,  ווסטים, חולצות נשים, מכנסיים,

געטקס, עניבות, מעילים, מעילי רוח ועליוניות עמידות לרוח,
סוודרים, אפודות, מתניות, ז'קטים, מקטורנים, בלייזרים,

ז'קטים לציד, אריגי גברדין, מכנסי ברמודה, פונצ'ואים, שאלים,
כובעים, כומתות, ביריות, מטפחות לצוואר, פיג'מות, כפפות

אגרוף, לבוש לרחיצה, עליוניות רחבות, חלוקים, לבוש ספורט,
מוצרי הנעלה ספורטיבית, חליפות לריצה, בטנות מוכנות

לשימוש, לבוש לשחיה, לבוש תרמי.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Pedro Group Pte. Ltd.

Address: Tai Seng Sreet 21  , Singapore

Identification No.: 69163

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

PEDRO

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214080 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 57731/12/2009



Dental and dental technical instruments, devices and 
apparatus; Included in class 10.

מכשירים, התקנים ומערכות דנטליים וטכניים דנטליים; הכלולים
בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Kaltenbach & Voigt GmbH

Address: Bismarrckring 39  , Biberach, 88400, Germany

Identification No.: 69165

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

AQIA

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214084 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 57831/12/2009



European Community Trade Mark , 
10/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 10/06/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

VIVAKI

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214089 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 57931/12/2009



Advertising and marketing services; promotional 
services; public relations services; brand consultancy 
and brand creation services; brand evaluation 
services; brand positioning; brand testing; brand 
strategy; franchising services; marketing and 
advertising media management services; media 
buying services, namely, purchasing time and space 
for the delivery of advertising messages through 
broadcast time, print space, indoor space, outdoor 
space or other media such as CDs and DVDs or 
website space/time; event marketing and business 
event management services; professional 
consultation and advice relating to events marketing 
and management; sponsorship consultancy services; 
business services relating to the provision of 
sponsorship of the arts, sports, music and theatre 
events; management and representation of athletes, 
sportspeople, artistes and celebrities; business 
management and research; market research; 
business administration and business consultancy 
services; business management of event hospitality 
services; recruitment services; opinion polls; 
compilation, processing and analysis of statistics; 
business introduction services; arranging and 
conducting of commercial exhibitions and shows; 
production of advertisements for radio, video, film, 
computers, internet web sites, television and mobile 
devices; all the aforesaid services also provided on-
line via computer websites or through wireless 
transmissions; advertising by mail order; compilation 
of direct mailing lists; compilation of mailing lists; 
direct mail advertising; marketing by mail; preparation 
of mailing lists; preparation of mailing lists for direct 
mail advertising services; direct marketing, database 
marketing, telemarketing; statistical analysis and 
reporting; database management; information 
services (business); business consulting services in 
the field of electronic commerce; advertising and 
marketing management agency services, namely, the 
creation, development and dissemination of 
advertising andpromotional materials via direct mail, 
newspaper, radio, television, mobile devices, a global 
computer network and other interactive media; 
research services and information services relating to 
all the aforesaid; Internet online storage; electronic 
storage of digital media, photographs, film, video 
tape, sound tracks, emails; electronic storage of 
documentary records; electronic storage of 
documents; internet based storage space; remote file 
storage; electronic archives; secure internet storage; 
electronic storage of secure digital media, 
photographs, film, video tape, sound tracks, emails; 
file and document retrieval; secure storage of 
documentary records; secure storage of documents; 
secure storage of electronically stored data or 
documents; secure internet based storage space; 
secure remote file storage; secure electronic 
archives; secure file and document retrieval; design 
of publicity and advertising materials; creation, 
research, development and implementation of brand 
names, slogans, lettering and logos; mobile 
advertisements and direct mail advertisements; 
computer services, namely, designing and 
implementing banner advertisements; advertising 
research services; all included in class 35.

שירותי פרסום ושיווק; שירותי קידום מכירות; שירותי יחסי
ציבור; שירותי יעוץ מותג ויצירת מותג; שירותי הערכת מותג;
מיקום מותג; בחינת מותג; אסטרטגיית מותג; שירותי זכיינות;
שירותי שיווק ופרסום ניהול מדיה; שירותי קניית מדיה, דהיינו,
רכישת זמן ומרחב להעברה של הודעות פרסום דרך זמן שידור,
מרחב דפוס, מרחב פנימי, מרחב חיצוני או מדיה אחרת כגון
CDs ו-DVDs או מרחב/זמן אתר; שירותי שיווק אירוע וניהול
אירוע עסקי; יעוץ מקצועי ויעץ הקשור בשיווק וניהול אירועים;
שירותי יעוץ נתינת חסות; שירותים עסקיים הקשורים לאספקה
של נתינת חסות לאומנויות, ספורט, אירועי מוסיקה ותיאטרון;
ניהול וייצוג של אתלטים, אנשי ספורט, אומנים וסלבריטאים;
ניהול ומחקר עסקי; חקר שוק; שירותי ניהול עסקי ויעוץ עסקי;
ניהול עסקי של שרותי אירועי הארחה; שירותי גיוס עובדים;

סקרים; ההדרה, עיבוד וניתוח של סטטיסטיקות; שירותי הכרה
עסקית; סידור וניהול של תערוכות ותצוגות מסחריות; הפקה
של פרסומות עבור רדיו, וידאו, סרטים, מחשבים, אתרי

אינטרנט, טלוויזיה ומכשירים ניידים; כל השירותים הנזכרים
לעיל גם מסופקים באופן מקוון דרך אתרי מחשב או דרך
תשדורות אלחוטיות; פרסום על ידי דיוור ישיר; ההדרה של

רשימות דיוור ישירות; ההדרה של רשימות דיוור; פרסום דיוור
ישיר; שיווק על ידי דואר; הכנה של רשימות דיוור; הכנה של
רשימות דיוור עבור שירותי פרסום דיוור ישיר; שיווק ישיר,
שיווק בסיס נתונים, טלמרקטינג; דיווח ואנליזה סטטיסטיים;
ניהול בסיס נתונים; שירותי מידע (עסקי); שירותי יעוץ עסקי
בתחום של מסחר אלקטרוני; שירותי סוכנות ניהול פרסום

ושיווק, דהיינו, היצירה, פיתוח והפצה של חומרי פרסום וקידום
מכירות דרך דיוור ישיר, עיתונות, רדיו, טלוויזיה, מכשירים
ניידים, רשת מחשב גלובלית ומדיה אינטראקטיבית אחרת;
שירותי מחקר ושירותי מידע הקשורים לכל הנזכרים לעיל;
אחסון אינטרנט מקוון; אחסון אלקטרוני של מדיה דיגיטלית,
צילומים, סרטים, קלטות וידאו, פסקולים, אימיילים; אחסון של
רשומות תעודיות; אחסון של מסמכים; מרחב אחסון מבוסס
אינטרנט; אחסון קובץ ממרחק; ארכיבים אלקטרונים; אחסון
אינטרנט מוגן; אחסון אלקטרוני של מדיה דיגיטלית מוגנת,
צילומים, סרטים, קלטות וידאו, פסקולים, אימיילים מוגנים;
אחזור קבצים ומסמכים; אחסון מוגן של רשומות תעודיות;
אחסון מוגן של מסמכים; אחסון מוגן של נתונים או מסמכים

שמורים אלקטרונית; מרחב אחסון מוגן מבוסס אינטרנט; אחסון
מוגן של קובץ ממרחק; ארכיבים אלקטרונים מוגנים; אחזור מוגן
של קבצים ומסמכים; עיצוב של חומרי פרסומת ופרסום; יצירה,
מחקר, פיתוח והשמה של מותגים, סלוגנים, כיתובים ולוגואים;
פרסומות ניידות ופרסומות דיוור ישיר; שירותי מחשב, דהיינו,
עיצוב והשמה של מודעות פרסום באינטרנט; שירותי מחקר

פרסום; הנכללים כולם בסוג 35.

י"ד טבת תש"ע - 58031/12/2009



Owners

Name: Publicis Groupe S.A.

Address: Paris, France

Identification No.: 42288

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 58131/12/2009



European Community Trade Mark , 
10/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 10/06/2008

Priority Date דין קדימה

Telecommunications; television, radio and mobile 
phone broadcasting and communication services; 
providing online blogs, chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission and dissemination of 
messages among users; transmission/sending of 
news and information relating to entertainment, 
celebrities, films, television, music, sport, 
photography, education, politics and promotional 
events, products and services; transmission of sound 
and/or pictures; telecommunication of information, 
including web pages; providing access to an Internet 
discussion website; computer aided transmission of 
messages and/or images; electronic mail; electronic 
transmission of mail and messages; transferring and 
disseminating information and data via computer and 
television networks and the Internet; mobile 
telephone services, including text and voice 
messages, and providing access to downloadable 
videos, games, ring tones, data files, programs 
(logos, screen savers) and music; providing access 
to databases on the Internet for buildup, development 
and maintenance of contact networks purposes in the 
private sector; providing access to a blog, chat room, 
bulletin board or discussion service; information, 
consultancy and advisory services, all relating to the 
aforesaid; all included in class 38.

תקשורת רחק; שירותי שידור ותקשורת  טלוויזיה, רדיו וטלפון
נייד; אספקת בלוגים מקוונים, חדרי צ'ט ולוח מודעות אלקטרוני

עבור תשדורת והפצה של הודעות בין משתמשים;
תשדורת/שליחה של חדשות ומידע הקשור לבידור,

סלבריטאים, סרטים, טלוויזיה, מוסיקה, ספורט, צילום, חינוך,
פוליטיקה ואירועי קידום מכירות, מוצרים ושירותים; תשדורת
של צליל ו/או תמונות; תקשורת רחק של מידע, כולל דפי רשת;

אספקת גישה לאתר דיונים באינטרנט; תשדורת הנעזרת
במחשב של הודעות ו/או בבואות; דואר אלקטרוני; תשדורת

אלקטרונית של דואר והודעות; העברה והפצה של מידע ונתונים
דרך מחשב ורשתות טלוויזיה והאינטרנט; שירותי טלפון נייד,
כולל הודעות טקסט וקול, ואספקת גישה לסרטונים, משחקים,

רינגטונים, קבצי נתונים, תוכניות (לוגואים, שומרי מסך)
ומוסיקה הניתנים להורדה; אספקת גישה לבסיסי נתונים

באינטרנט להגדלה, פיתוח ותחזוקה של מטרות רשתות קשר
בסקטור הפרטי; אספקת גישה לבלוג, חדר צ'ט, לוח מודעות או
שירותי דיון; שירותי מידע, יעוץ ויעץ, כולם קשורים לנזכר לעיל;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VIVAKI

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214090 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 58231/12/2009



Owners

Name: Publicis Groupe S.A.

Address: Paris, France

Identification No.: 42288

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 58331/12/2009



European Community Trade Mark , 
10/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 10/06/2008

Priority Date דין קדימה

Sound, video and ancillary production and post 
production services to the advertising, motion picture, 
video, broadcast, satellite, cable and television 
industries; music recording; sound editing and 
enhancement; mixing of dialogue, music, sound 
effects, dialogue and narration; automated dialogue 
replacement; recording live sound effects; audio post
-production, audio playback and augmentation; 
looping/foreign language dubbing and recording; 
video post-production, audio post-production; adding 
visual effects and graphics to video tape, audio tape, 
digital media and film; mastering, editing, 
augmenting, restoring, converting and reformatting of 
film, digital media and video tape; film, digital media 
and video tape editing; CD, DVD and electronic 
media mastering; production and special effects for 
advertisements, films and television; renting of 
equipment for use in creating film, digital media and 
video tape, and for use in post-production work; 
consultation relating to the foregoing; entertainment; 
education, instruction, tuition and training; 
entertainment, education and instruction by means of 
or relating to radio and television; production, 
presentation, distribution, syndication, networking 
and rental of television and radio programmes 
incorporating advertisements, interactive 
entertainment, films and sound and video recordings, 
interactive compact discs and CD-ROMs; production 
and rental of educational and instructional materials; 
publishing services; provision of online electronic 
publications, digital music and digital entertainment 
(non-downloadable); exhibition services; rental of 
radio and television broadcasting facilities; film and 
animation exploitation services; including all of the 
aforesaid services provided online from a computer 
network or via the internet or extranets; all included in 
class 41.

שירותי צליל, וידאו ותמיכת הפקה ופוסט הפקה לתעשיות
הפרסום, סרטים, וידאו, שידור, לווין, כבלים וטלוויזיה; הקלטת
מוסיקה; עריכה והגברה של צליל; עירבוב של דיאלוג, מוסיקה,
אפקטים של צליל, דיאלוג וקריינות; חלופת דיאלוג אוטומטית;
הקלטת אפקטים של צלילים חיים; פוסט הפקה של אודיו,
פלייבק והגברת אודיו; הקלטה ודיבוב של שפה זרה/לופינג;

פוסט הפקה של וידאו, פוסט הפקה של אודיו; הוספת אפקטים
ויזואלים וגרפיקה לקלטת וידאו, קלטת אודיו, מדיה דיגיטלית
וסרטים; הקלטה ראשית, עריכה, הגברה, שחזור, המרה
ועשיית פורמט מחדש של סרטים, מדיה דיגיטלית וקלטות
וידאו; עריכת סרטים, מדיה דיגיטלית וקלטות וידאו; הקלטה
ראשית של DVD,CD, מדיה אלקטרונית; הפקה ואפקטים
מיוחדים לפרסומות, סרטים וטלוויזיה; שכירת ציוד לשימוש
ביצירת סרט, מדיה דיגיטלית וקלטת וידאו, ועבור שימוש

בעבודת פוסט הפקה; יעוץ הקשור לנזכר לעיל; בידור; חינוך,
הוראה, שכר לימוד ואימון; בידור, חינוך והוראה באמצעים של

או הקשורים לרדיו וטלויזיה; הפקה, פרזנטציה, הפצה,
סינדיקציה, רישות והשכרה של תוכניות טלויזיה ורדיו המכילים
בתוכם פרסומות, בידור אינטראקטיבי, סרטים והקלטות צליל

וודיאו, תקליטורים ו-CD-ROM אינטראקטיבים; הפקה
והשכרה של חומרים חינוכיים והוראתיים; שירותי הוצאה לאור;
אספקה של פרסומים מקוונים  אלקטרוניים, מוסיקה דיגיטלית

ובידור דיגיטלי (שאינם ניתנים להורדה); שירותי תצוגה;
השכרה של מתקני שידור טלויזיה ורדיו; שירותי ניצול סרטים
ואנימציה; כולל את כל השירותים הנזכרים לעיל המסופקים
באופן מקוון מרשת מחשב או דרך אינטרנט או אקסטרה-נט;

הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VIVAKI

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214091 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 58431/12/2009



Owners

Name: Publicis Groupe S.A.

Address: Paris, France

Identification No.: 42288

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 58531/12/2009



European Community Trade Mark , 
10/06/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 10/06/2008

Priority Date דין קדימה

Design research; illustrating services (design); 
industrial and commercial design services; design 
services, design, creation, research, development 
and implementation of packaging; research into and 
design of new products; design, drawing and 
commissioned writing, all for the compilation of web 
pages on the Internet; computer services, namely, 
designing and implementing network web sites, 
electronic commerce software applications and 
information technology computer network systems for 
others; website design services; computer aided 
design of video graphics; creation, editing and 
updating of website content; information, consultancy 
and advisory services, all relating to the aforesaid 
services; all included in class 42.

מחקר עיצוב; שירותי איור (עיצוב); שירותי עיצוב תעשייתיים
ומסחריים; שירותי עיצוב, עיצוב, יצירה, מחקר, פיתוח ויישום
של אריזה; מחקר ועיצוב של מוצרים חדשים; עיצוב, רישום
וכתיבה מוזמנת, הכל לההדרה של דפי רשת באינטרנט;
שירותי מחשב, דהיינו, עיצוב ויישום של אתרי רשת, יישומי

תוכנת סחר אלקטרוניים ומערכות רשת מחשב למידע טכנולוגי
עבור אחרים; שירותי עיצוב אתר; עיצוב של גרפיקת וידאו
בעזרת מחשב; יצירה, עריכה ועדכון של תוכן אתר; שירותי
מידע, יעץ ויעוץ, כולם קשורים לשירותים הנזכרים לעיל;

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Publicis Groupe S.A.

Address: Paris, France

Identification No.: 42288

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

VIVAKI

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214092 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 58631/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Machines and machine components for the printing 
industry, in particular for mailroom technique and the 
further processing of printed products, namely 
conveyor systems, such as conveyor chains and 
guiding devices thereof, conveyors, clamps, grippers, 
conveyor belts and cam chain conveyors; machines 
and machine components for the printing industry, 
namely devices for collating printed products, devices 
for sorting printed products; devices for the 
arrangement of printed products into scaled streams, 
winding stations; devices for storing printed products, 
in particular for winding, stacking, suspending or 
depositing; machines and machine components for 
the conveying technique, namely conveying 
installations and conveying equipment, such as 
conveyor chains and guiding devices therefore, such 
as compression-resilient elements and guiding 
devices therefore, grippers for conveying 
installations, conveyors, spiral conveyors, belt 
conveyors, band conveyors, chain conveyors, rope 
conveyors; machines and machine components for 
transporting, commissioning, sorting and handling of 
objects, namely conveying machines, carriages, 
grippers, conveyor belts, conveyors, buffering and 
storing devices, packers and palletizers; machines 
and machine components for conveying technique, 
namely roller elements for conveyor belts, roller 
conveyor belts and chain conveyor belts, namely 
deflection elements and deflection devices for 
conveyor belts, chain conveyor belts, namely guiding 
devices for rollers in roller elements, namely roller 
elements for a mechanical storing, conveying and 
deflection of moved or to be moved objects; drives 
for conveyor installations with roller elements; all 
included in class 7.

מכונות ורכיבי מכונות לענף הדפוס, במיוחד לטכניקת דואר
ולעיבוד נוסף של מוצרים מודפסים, דהיינו מערכות מסוע,

דוגמת שרשרות מסוע והתקני הכוונה עבורן, מסועים, מהדקים,
תופסנים, רצועות מסוע ומסועי שרשרת זיזים; מכונות ורכיבי

מכונות לענף הדפוס, דהיינו התקנים להתאמת מוצרים
מודפסים וכן התקנים למיון מוצרים מודפסים; התקנים לסידור
מוצרים מודפסים בסדרות שקולות, תחנות גלילה; התקנים
לאחסון מוצרים מודפסים, במיוחד לצורך גלילה, התאמה,
השהיה או הפקדה; מכונות ורכיבי מכונות לטכניקת שינוע,

דהיינו מתקני שינוע וציוד שינוע, דוגמת שרשרות מסוע והתקני
הכוונה עבורן, דוגמת רכיבים עמידים ללחץ והתקני הכוונה
עבורם, תופסנים למתקני שינוע, מסועים, מסועים לולייניים,

מסועי רצועה, מסועי סרט, מסועי שרשרת, מסועי חבל; מכונות
ורכיבי מכונות להובלה, סידור, מיון וטיפול של חפצים, דהיינו
מכונות שינוע, קרוניות, תופסנים, רצועות מסוע, מסועים,

התקני, מתקני אריזה ומשטוח לאגירה ואחסון; מכונות ורכיבי
מכונות לטכניקת שינוע, דהיינו חלקים גליליים לרצועות מסוע,
רצועות מסועי גלילים ורצועות מסועי שרשרת, דהיינו חלקי
הטיה והתקני הטיה לרצועות מסוע, רצועות מסועי שרשרת,
דהיינו התקני הכוונה לגלילים בחלקים גליליים, דהיינו חלקים

גליליים לאחסון, לשינוע ולהטיה באופן מכני של חפצים
מועברים או חפצים המיועדים להעברה; מנגנוני הנעה למתקני

מסוע בעלי חלקים גליליים; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DENIPRO

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214094 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 58731/12/2009



Owners

Name: WRH Walter Reist Holding AG

Address: Arenenbergstrasse 6  , Ermatingen, 8272, 
Switzerland

Identification No.: 69167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 58831/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Technical consultancy for the design of conveyor 
installations and installations for processing conveyor 
technique; development and design of installations 
for conveyor technique and processing conveyor 
technique; development and design of installations 
and components for conveyor technique and 
processing conveyor technique; all included in class 
42.

ייעוץ טכני לעיצוב של התקני מסוע והתקנים עבור עיבוד
טכניקת מסוע; פיתוח ועיצוב של התקנים עבור טכניקת מסוע
ועיבוד טכניקת מסוע; פיתוח ועיצוב של התקנים ורכיבים עבור
טכניקת מסוע ועיבוד טכניקת מסוע; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRH Walter Reist Holding AG

Address: Arenenbergstrasse 6  , Ermatingen, 8272, 
Switzerland

Identification No.: 69167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

DENIPRO

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214095 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 58931/12/2009



Alcoholic beverages, particularly  wines and liquors, 
namely, vodka, rum, whisky, brandy and gin.included 
in class 33.

משקאות כוהליים, במיוחד יינות וליקרים, דהיינו, וודקה, רום,
וויסקי וג'ין.הכלולים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: TESO LA MONJA, S.L

Address: Ctra. Navaridas, s/n 01307, Paganos-
Laguardia, Alava, Spain

Identification No.: 69168

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

ALABASTER

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214096 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 59031/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Machines and machine components for conveying 
technique, namely roller elements for conveyor belts, 
roller conveyor belts and chain conveyor belts, 
namely deflection elements and deflection devices 
for conveyor belts, chain conveyor belts, namely 
guiding devices for rollers in roller elements, namely 
roller elements for a mechanical storing, conveying 
and deflection of moved or to be moved objects; 
drives for conveyor installations with roller elements; 
all included in class 7.

מכונות ורכיבי מכונות לטכניקת העברה, דהיינו אלמנטי רולר
עבור רצועות מסוע, רצועות מסוע רולר ורצועות מסוע שרשרת,
דהיינו אלמנטי הטיה והתקני הטיה לרצועות מסוע, רצועות
מסוע שרשרת, דהיינו התקני הדרכה לרולרים באלמנטים של
רולר, דהיינו אלמנטי רולר עבור אחסון מכני, העברה והטיה

מכנית של עצמים מועברים או שניתן להעבירם; הינעים למתקני
מסוע עם אלמנטי רולר; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRH Walter Reist Holding AG

Address: Arenenbergstrasse 6  , Ermatingen, 8272, 
Switzerland

Identification No.: 69167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

DENIROLL

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214097 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 59131/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Technical consultancy for the design of conveyor 
installations and installations for processing conveyor 
technique; development and design of installations 
for conveyor technique and processing conveyor 
technique; development and design of installations 
and components for conveyor technique and 
processing conveyor technique; all included in class 
42.

ייעוץ טכני לעיצוב של התקני מסוע והתקנים עבור עיבוד
טכניקת מסוע; פיתוח ועיצוב של התקנים עבור טכניקת מסוע
ועיבוד טכניקת מסוע; פיתוח ועיצוב של התקנים ורכיבים עבור
טכניקת מסוע ועיבוד טכניקת מסוע; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRH Walter Reist Holding AG

Address: Arenenbergstrasse 6  , Ermatingen, 8272, 
Switzerland

Identification No.: 69167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

DENIROLL

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214098 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 59231/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Machines and machine components for conveying 
technique, namely roller elements for conveyor belts, 
roller conveyor belts and chain conveyor belts, 
namely deflection elements and deflection devices 
for conveyor belts, chain conveyor belts, namely 
guiding devices for rollers in roller elements, namely 
roller elements for a mechanical storing, conveying 
and deflection of moved or to be moved objects; 
drives for conveyor installations with roller elements; 
all included in class 7.

מכונות ורכיבי מכונות לטכניקת העברה, דהיינו אלמנטי רולר
עבור רצועות מסוע, רצועות מסוע רולר ורצועות מסוע שרשרת,
דהיינו אלמנטי הטיה והתקני הטיה לרצועות מסוע, רצועות
מסוע שרשרת, דהיינו התקני הדרכה לרולרים באלמנטים של
רולר, דהיינו אלמנטי רולר עבור אחסון, העברה והטיה מכנית
של עצמים מועברים או שניתן להעבירם; הינעים למתקני מסוע

עם אלמטי רולר; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRH Walter Reist Holding AG

Address: Arenenbergstrasse 6  , Ermatingen, 8272, 
Switzerland

Identification No.: 69167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

DENIWAY

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214099 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 59331/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Technical consultancy for the design of conveyor 
installations and installations for processing conveyor 
technique; development and design of installations 
for conveyor technique and processing conveyor 
technique; development and design of installations 
and components for conveyor technique and 
processing conveyor technique; all included in class 
42.

ייעוץ טכני לעיצוב של התקני מסוע והתקנים עבור עיבוד
טכניקת מסוע; פיתוח ועיצוב של התקנים עבור טכניקת מסוע
ועיבוד טכניקת מסוע; פיתוח ועיצוב של התקנים ורכיבים עבור
טכניקת מסוע ועיבוד טכניקת מסוע; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRH Walter Reist Holding AG

Address: Arenenbergstrasse 6  , Ermatingen, 8272, 
Switzerland

Identification No.: 69167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

DENIWAY

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214100 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 59431/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Machines and machine components for the printing 
industry, in particular for mailroom technique and the 
further processing of printed products, namely 
conveyor systems, such as conveyor chains and 
guiding devices thereof, conveyors, clamps, grippers, 
conveyor belts and cam chain conveyors; machines 
and machine components for the printing industry, 
namely devices for inserting printed products; 
devices for collating printed products, devices for 
gathering, stitching, binding, gluing, trimming, folding, 
packaging, sorting, bundling, stacking, strapping, 
wrapping and palletising of printed products; devices 
for the arrangement of printed products into scaled 
streams, winding stations; devices for storing printed 
products, in particular for winding, stacking, 
suspending or depositing; devices for marking printed 
products or formations of printed products, in 
particular for labelling, applying of labelled cover 
sheets and for addressing of printed products; 
devices for applying advertising and information 
carriers, such as samples of goods, data carriers, 
cards, partially self-adhesive slips and multi-page 
printed products (booklets); machines and machine 
components for the conveying technique, namely 
conveying installations and conveying equipment, 
such as conveyor chains and guiding devices 
therefore, such as compression-resilient elements 
and guiding devices therefore, grippers for conveying 
installations, conveyors, spiral conveyors, belt 
conveyors, band conveyors, chain conveyors, rope 
conveyors; machines and machine components for 
transporting, commissioning, sorting and handling of 
objects, namely conveying machines, carriages, 
grippers, conveyor belts, conveyors, buffering and 
storing devices, packers and palletizers; machines 
and machine components for conveying technique, 
namely roller elements for conveyor belts, roller 
conveyor belts and chain conveyor belts, namely 
deflection elements and deflection devices for 
conveyor belts, chain conveyor belts, namely guiding 
devices for rollers in roller elements, namely roller 
elements for a mechanical storing, conveying and 
deflection of moved or to be moved objects; drives 
for conveyor installations with roller elements; all 
included in class 7.

מכונות ורכיבי מכונות לענף הדפוס, במיוחד לטכניקת דואר
ולעיבוד נוסף של מוצרים מודפסים, דהיינו מערכות מסוע,

דוגמת שרשרות מסוע והתקני הכוונה עבורן, מסועים, מהדקים,
תופסנים, רצועות מסוע ומסועי שרשרת זיזים; מכונות ורכיבי

מכונות לענף הדפוס, דהיינו התקנים לתחיבת מוצרים
מודפסים, התקנים להתאמת מוצרים מודפסים, התקנים

לאיסוף, הכלבה, כריכה, הדבקה, חיתוך, קיפול, אריזה, מיון,
איגוד, העמסה, קשירה ברצועות, עיטוף ומשטוח של מוצרים
מודפסים; התקנים לסידור מוצרים מודפסים בסדרות שקולות
וכן תחנות גלילה; התקנים לאחסון מוצרים מודפסים, במיוחד
לצורך גלילה, העמסה, השהיה או הפקדה; התקנים לסימון
מוצרים מודפסים או מקבצי מוצרים מודפסים, במיוחד לצורך
תיוג, יישום של כיסויים מתויגים וכן למיעון מוצרים מודפסים;
התקנים ליישום נשאי פרסומת ומידע, דוגמת דגימות סחורה,
נשאי נתונים, כרטיסים, פתקיות דביקות חלקית ומוצרים
מודפסים רבי-עמודים (חוברות); מכונות ורכיבי מכונות
לטכניקת שינוע, דהיינו מתקני שינוע וציוד שינוע, דוגמת

שרשרות מסוע והתקני הכוונה עבורן, וכן דוגמת רכיבים עמידים
ללחץ והתקני הכוונה עבורם, תופסנים למתקני שינוע, מסועים,
מסועים לולייניים, מסועי רצועה, מסועי סרט, מסועי שרשרת,
מסועי חבל; מכונות ורכיבי מכונות להובלה, סידור, מיון וטיפול
של חפצים, דהיינו מכונות שינוע, קרוניות, תופסנים, רצועות
מסוע, מסועים, התקני, מתקני אריזה ומשטוח לאגירה ואחסון;
מכונות ורכיבי מכונות לטכניקת שינוע, דהיינו חלקים גליליים
לרצועות מסוע, וכן רצועות למסועי גלילים ורצועות מסועי

שרשרת, דהיינו חלקי הטיה והתקני הטיה לרצועות מסוע, וכן
רצועות מסועי שרשרת, דהיינו התקני הכוונה לגלילים בחלקים
גליליים, וכן חלקים גליליים לאחסון, לשינוע ולהטיה באופן מכני
של חפצים מועברים או חפצים המיועדים להעברה; מנגנוני

הנעה למתקני מסוע בעלי חלקים גליליים; הנכללים כולם בסוג
.7

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

WRH

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214101 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 59531/12/2009



Owners

Name: WRH Walter Reist Holding AG

Address: Arenenbergstrasse 6  , Ermatingen, 8272, 
Switzerland

Identification No.: 69167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

י"ד טבת תש"ע - 59631/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Electronic apparatus for operating conveyor 
installations and conveyor equipment, for measuring 
and controlling quantity and quality of goods to be 
conveyed; computers and control units for controlling 
the handling processes of goods to be conveyed; 
control units for conveyor installations, computer 
software for controlling conveyor installations; 
electronic apparatus for controlling conveyor 
installations and conveyor equipment, for measuring 
and controlling quantity and quality of printed 
products; computers and control units for controlling 
handling processes of printed products to be 
conveyed; all included in class 9.

מכשירים אלקטרוניים להפעלת התקני מסוע וציוד מסוע,
למדידה ובקרת כמות ואיכות של סחורות שעוברות; מחשבים
ויחידות בקרה לבקרת תהליך הטיפול של סחורות שעוברות;
יחידות בקרה עבור התקני מסוע, תכנת מחשב לבקרת התקני
מסוע; מכשירים  אלקטרוניים לבקרת התקני מסוע וציוד מסוע,

עבור מדידה ובקרת כמות ואיכות של מוצרים מודפסים;
מחשבים ויחידות בקרה לבקרת תהליך הטיפול של מוצרים

מודפסים שעוברים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRH Walter Reist Holding AG

Address: Arenenbergstrasse 6  , Ermatingen, 8272, 
Switzerland

Identification No.: 69167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

WRH

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214102 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 59731/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Printed products; paper, cardboard and films made of 
plastic for packaging; envelopes made of paper 
and/or cardboard and/or plastic for printed products, 
in particular printed and printable envelopes; 
adhesive tapes for paper goods and printed products 
made of paper and/or cardboard and/or plastic, in 
particular for envelopes made of paper or cardboard 
or plastic; labels made of paper or plastic with an 
adhesive side; printed products made of paper and/or 
cardboard and/or plastic, namely printed envelopes 
for packaging, printed adhesive labels, printed 
adhesive tape; all included in class 16.

מוצרי דפוס; נייר, קרטון ופילמים העשויים מפלסטיק לאריזה;
מעטפות העשויות מנייר ו/או מקרטון ו/או פלסטיק עבור מוצרי
דפוס, במיוחד מעטפות מודפסות והניתנות להדפסה; סרטי
דבק לסחורות נייר ומוצרי דפוס העשויים מנייר ו/או קרטון ו/או
פלסטיק, במיוחד מעטפות העשויות מנייר או קרטון או פלסטיק;
תוויות העשויות מנייר או פלסטיק עם דבק בצד; מוצרי  דפוס

העשויים מנייר ו/או קרטון ו/או פלסטיק, דהיינו מעטפות
מודפסות לאריזה, תוויות מודפסות עם דבק, סרטי דבק

מודפסים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRH Walter Reist Holding AG

Address: Arenenbergstrasse 6  , Ermatingen, 8272, 
Switzerland

Identification No.: 69167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

WRH

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214103 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 59831/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Repair, servicing and maintenance; installation; all in 
the field of installations for conveyor technique and 
processing conveyor technique; all included in class 
37.

תיקון, שירות ואחזקה; התקנה; כולם בתחום של התקנים
לטכניקה מסוע ועיבוד של טכניקת מסוע; הנכללים כולם בסוג

.37

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WRH Walter Reist Holding AG

Address: Arenenbergstrasse 6  , Ermatingen, 8272, 
Switzerland

Identification No.: 69167

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

WRH

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214104 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 59931/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Machines and machine components for the printing 
industry, in particular for mailroom technique and the 
further processing of printed products, namely 
conveyor systems, such as conveyor chains and 
guiding devices thereof, conveyors, clamps, grippers, 
conveyor belts and cam chain conveyors; machines 
and machine components for the printing industry, 
namely devices for inserting printed products, 
devices for collating printed products, devices for 
gathering, stitching, binding, gluing, trimming, folding, 
packaging , sorting, bundling, stacking, strapping, 
wrapping and palletising of printed products; devices 
for the arrangement of printed products into scaled 
streams, winding stations; devices for storing printed 
products, in particular for winding, stacking, 
suspending or depositing; devices for marking printed 
products or formations of printed products, in 
particular for labelling, applying of labelled cover 
sheets and for addressing of printed products; 
devices for applying advertising and information 
carriers, such as samples of goods, data carriers, 
cards, partially self- adhesive slips and multi-page 
printed products (booklets); machines and machine 
components for the conveying technique, namely 
conveying installations and conveying equipment, 
such as conveyor chains and guiding devices 
therefore, such as compression-resilient elements 
and guiding devices therefore, grippers for conveying 
installations, conveyors, spiral conveyors, belt 
conveyors, band conveyors, chain conveyors, rope 
conveyors; machines and machine components for 
transporting, commissioning, sorting and handling of 
objects, namely conveying machines, carriages, 
grippers, conveyor belts, conveyors, buffering and 
storing devices, packers and palletizers; machines 
and machine components for conveying technique, 
namely roller elements for conveyor belts, roller 
conveyor belts and chain conveyor belts, namely 
deflection elements and deflection devices for 
conveyor belts, chain conveyor belts, namelyguiding 
devices for rollers in roller elements, namely roller 
elements for a mechanical storing, conveying and 
deflection of moved or to be moved objects; drives 
for conveyor installations with roller elements; all 
included in class 7.

מכונות ורכיבי מכונות לענף הדפוס, במיוחד לטכניקת דואר
ולעיבוד נוסף של מוצרים מודפסים, דהיינו מערכות מסוע,

דוגמת שרשרות מסוע והתקני הכוונה עבורן, מסועים, מהדקים,
תופסנים, רצועות מסוע ומסועי שרשרת זיזים; מכונות ורכיבי

מכונות לענף הדפוס, דהיינו התקנים לתחיבת מוצרים
מודפסים, התקנים להתאמת מוצרים מודפסים, התקנים

לאיסוף, הכלבה, כריכה, הדבקה, חיתוך, קיפול, אריזה, מיון,
איגוד, העמסה, קשירה ברצועות, עיטוף ומשטוח של מוצרים
מודפסים; התקנים לסידור מוצרים מודפסים בסדרות שקולות
וכן תחנות גלילה; התקנים לאחסון מוצרים מודפסים, במיוחד
לצורך גלילה, העמסה, השהיה או הפקדה; התקנים לסימון
מוצרים מודפסים או מקבצי מוצרים מודפסים, במיוחד לצורך
תיוג, יישום של כיסויים מתויגים וכן למיעון מוצרים מודפסים;
התקנים ליישום נשאי פרסומת ומידע, דוגמת דגימות סחורה,
נשאי נתונים, כרטיסים, פתקיות דביקות חלקית ומוצרים
מודפסים רבי-עמודים (חוברות); מכונות ורכיבי מכונות
לטכניקת שינוע, דהיינו מתקני שינוע וציוד שינוע, דוגמת

שרשרות מסוע והתקני הכוונה עבורן, וכן דוגמת רכיבים עמידים
ללחץ והתקני הכוונה עבורם, תופסנים למתקני שינוע, מסועים,
מסועים לולייניים, מסועי רצועה, מסועי סרט, מסועי שרשרת,
מסועי חבל; מכונות ורכיבי מכונות להובלה, סידור, מיון וטיפול
של חפצים, דהיינו מכונות שינוע, קרוניות, תופסנים, רצועות
מסוע, מסועים, התקני, מתקני אריזה ומשטוח לאגירה ואחסון;
מכונות ורכיבי מכונות לטכניקת שינוע, דהיינו חלקים גליליים
לרצועות מסוע, וכן רצועות למסועי גלילים ורצועות מסועי

שרשרת, דהיינו חלקי הטיה והתקני הטיה לרצועות מסוע, וכן
רצועות מסועי שרשרת, דהיינו התקני הכוונה לגלילים בחלקים
גליליים, וכן חלקים גליליים לאחסון, לשינוע ולהטיה באופן מכני
של חפצים מועברים או חפצים המיועדים להעברה; מנגנוני

הנעה למתקני מסוע בעלי חלקים גליליים; הנכללים כולם בסוג
.7

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

FERAG

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214105 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 60031/12/2009



Owners

Name: Ferag  AG

Address: Zurichstrasse 74  , Hinwil, 8340, Switzerland

Identification No.: 69169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

י"ד טבת תש"ע - 60131/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Electronic apparatus for operating conveyor 
installations and conveyor equipment, for measuring 
and controlling quantity and quality of goods to be 
conveyed; computers and control units for controlling 
the handling processes of goods to be conveyed; 
control units for conveyor installations, computer 
software for controlling conveyor installations; 
electronic apparatus for controlling conveyor 
installations and conveyor equipment, for measuring 
and controlling quantity and quality of printed 
products; computers and control units for controlling 
handling processes of printed products to be 
conveyed; all included in class 9.

מכשירים אלקטרוניים להפעלת התקני מסוע וציוד מסוע,
למדידה ובקרת כמות ואיכות של סחורות שעוברות; מחשבים

ויחידות בקרה עבור בקרת תהליך הטיפול של סחורות
שעוברות; יחידות בקרה להתקני מסוע, תכנת  מחשב לבקרת
התקני מסוע; מכשירים אלקטרוניים לבקרת התקני מסוע וציוד

מסוע, עבור מדידה ובקרת כמות ואיכות של מוצרי דפוס;
מחשבים ויחידות בקרה לבקרת תהליך הטיפול של מוצרים

מודפים העוברים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ferag  AG

Address: Zurichstrasse 74  , Hinwil, 8340, Switzerland

Identification No.: 69169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

FERAG

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214106 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 60231/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Ground vehicles; vehicles for conveying and 
manipulating objects, in particular printed products; 
all included in class 12.

רכבי קרקע; רכבים להעברת ותפעול עצמים, בייחוד מוצרים
מודפסים; הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ferag  AG

Address: Zurichstrasse 74  , Hinwil, 8340, Switzerland

Identification No.: 69169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

FERAG

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214107 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 60331/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Printed products; paper, cardboard and films made of 
plastic for packaging; envelopes made of paper 
and/or cardboard and/or plastic for printed products, 
in particular printed and printable envelopes; 
adhesive tapes for paper goods and printed products 
made of paper and/or cardboard and/or plastic, in 
particular for envelopes made of paper or cardboard 
or plastic; labels made of paper or plastic with an 
adhesive side; printed products made of paper and/or 
cardboard and/or plastic, namely printed envelopes 
for packaging, printed adhesive labels, printed 
adhesive tape; all included in class 16.

מוצרי דפוס; נייר, קרטון ופילמים העשויים מפלסטיק לאריזה;
מעטפות העשויות מנייר ו/או מקרטון ו/או פלסטיק עבור מוצרי
דפוס, במיוחד מעטפות מודפסות והניתנות להדפסה; סרטי
דבק לסחורות נייר ומוצרי דפוס העשויים מנייר ו/או קרטון ו/או
פלסטיק, במיוחד עבור מעטפות העשויות מנייר או קרטון או

פלסטיק; תוויות העשויות מנייר או פלסטיק עם דבק בצד; מוצרי
דפוס העשויים מנייר ו/או קרטון ו/או פלסטיק, דהיינו מעטפות

מודפסות לאריזה, תוויות מודפסות עם דבק, סרטי דבק
מודפסים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ferag  AG

Address: Zurichstrasse 74  , Hinwil, 8340, Switzerland

Identification No.: 69169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

FERAG

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214108 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 60431/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Repair, servicing and maintenance; installation; all in 
the field of installations for conveyor technique and 
processing conveyor technique; all included in class 
37.

תיקון, שירות ואחזקה; התקנה; כולם בתחום של התקנים
לטכניקה מסוע ועיבוד של טכניקת מסוע; הנכללים כולם בסוג

.37

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ferag  AG

Address: Zurichstrasse 74  , Hinwil, 8340, Switzerland

Identification No.: 69169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

FERAG

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214109 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 60531/12/2009



Switzerland , 18/02/2008 שוויץ , 18/02/2008

Priority Date דין קדימה

Technical consultancy for the design of conveyor 
installations and installations for processing conveyor 
technique; development and design of installations 
for conveyor technique and processing conveyor 
technique; development and design of installations 
and components for conveyor technique and 
processing conveyor technique; all included in class 
42.

ייעוץ טכני עבור עיצוב של התקני מסוע והתקנים לעיבוד
טכניקת מסוע; פיתוח ועיצוב של התקנים עבור טכניקת מסוע
ועיבוד טכניקת מסוע; פיתוח ועיצוב של התקנים ומרכיבים עבור
טכניקת מסוע ועיבוד טכניקת מסוע; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ferag  AG

Address: Zurichstrasse 74  , Hinwil, 8340, Switzerland

Identification No.: 69169

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

FERAG

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214110 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 60631/12/2009



European Community Trade Mark , 
13/03/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/03/2008

Priority Date דין קדימה

Apparatus and instruments for recording, 
reproducing, reception, transmission, mixing, editing 
and amplification of sound and/or images; amplifiers; 
pre-amplifiers; stereo tuner timers; compact disc 
players; remote control units; record decks; tape 
recorders; loudspeakers; loudspeaker stands; 
cabinets for loudspeakers, horns for loudspeakers; 
data processing equipment and computers; tuners; 
devices for time control (not included in other 
classes) for audio equipment; compact discs; 
compact discs (read-only memory), CD-ROM discs, 
floppy disks, magnetic tape for optical data carriers; 
radio receivers; digital versatile disc players; video 
processors; video displays; television apparatus; 
optical discs, optical disc recorders and playback; 
surround sound decoders and controllers, home 
theatre components, digital audio decoders and 
encoders, audio processors, acoustic sound alarms, 
acoustic conduits, amplifying tubes and amplifying 
valves, camcorders, cassette players, integrated 
circuit chips, audio and video recorders, electric 
converters, acoustic couplers, laptop computers, 
magnetic data media, magnetic tapes, microphones, 
projection apparatus and projection screens, radios, 
audio and video receivers, electro-dynamic 
apparatus, remote control of signals, semi-
conductors, transmitters of electronic signals, sound 
alarms, sound locating instruments; computer 
hardware, computer software; computer operating 
programs and computer programs; sound recording 
discs and sound recording strips; sockets, plugs and 
other contacts (electric connections) parts and fittings 
for the aforesaid goods; apparatus and instruments 
for portable and handheld digital electronic devices 
for recording, reproducing, reception, transmission, 
mixing, editing and amplification of sound and/or 
images

התקנים וכלים להקלטה, שכפול, קבלה, שידור, ערבוב, עריכה
והגברה של קול ו/או חוזי; מגברים; קדם-מגברים; קוצבי זמן
לכווני סטריאו; נגני תקליטורים; יחידות שלט רחוק; רשמקולים
להקלטה; מקליטי קלטות; רמקולים; מעמדים לרמקולים; שידות
לרמקולים, צופרים לרמקולים; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים;
כוונים; התקנים לבקרת זמן (שאינם כלולים בסוגים אחרים)
לציוד קולי; תקליטורים; תקליטורים (זכרון לקריאה בלבד),

תקליטורי CD-ROM, דיסקטים, קלטת מגנטית לנשאי נתונים
אופטיים; מקלטי רדיו; נגני תקליטורים דיגיטליים מגוונים;

מעבדי וידאו; תצוגות וידאו; התקני טלויזיה; דיסקים אופטיים,
מקליטי דיסקים אופטיים ופלייבק;  מפענחים ומפקחים מקיפים
של קול דיגיטלי, מרכיבי קולנוע ביתי, מפענחי ומצפני קול
דיגיטלי, מעבדי קול, אזעקות קול אקוסטיות, מוליכים

אקוסטיים, שפורפרות הגברה ושסתומי הגברה, מצלמות וידאו,
נגני קלטות, שבבי זרם מוכללים, מקליטי קול ווידאו, שנאים
חשמליים, מצמדים אקוסטיים, מחשבים ניידים, מדיית נתונים
מגנטית, קלטות מגנטיות, מיקרופונים, התקנים להקרנה
ומסכים להקרנה, רדיו, מקלטי קול ווידאו, התקנים אלקטרו
דינמיים, שלט רחוק לאותות, מוליכים למחצה, משדרים של
אותות אלקטרוניים, אזעקות קול, כלים לאיתור קול; חומרת

מחשב, תוכנות מחשב; תוכנות הפעלת מחשב ותוכנות מחשב;
דיסקים להקלטת קול ורצועות להקלטת קול; שקעים, תקעים
ומגעים נוספים (חיבורים חשמליים) חלקים ומתאמים לכל

הטובין דלעיל; התקנים וכלים למכשירים אלקטרוניים דיגיטליים
ניידים ונישאים להקלטה, שכפול, קבלה, שידור, ערבוב, עריכה

והגברה של קול ו/או חוזי

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214112 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 60731/12/2009



Owners

Name: MERIDIAN AUDIO LIMITED

Address: Cambridgeshire, United Kingdom

Identification No.: 34350

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד טבת תש"ע - 60831/12/2009



Commercial food service equipment in particular 
equipment for heating, steaming, cooking and 
refrigerating, including grills, hot plates, ovens, 
ranges, electric fryers, infrared and induction 
warmers, heating cabinets, thawing cabinets, 
steamers, fry tops, solid gas tops, salamanders, 
pasta cookers, bratt pans, frying tables, bain maries, 
blast chillers, blast freezers, cold rooms, ice makers, 
refrigerating and freezing cabinets, electric 
refrigerating and freezing counters for food storage, 
water softening units and parts and attachments 
thereto; all included in class 11.

ציוד לשירות להאכלה מסחרי בייחוד ציוד לחימום, אידוי, בישול
וקירור, כולל מצלים, צלחות חמות, תנורים, תנורי כיריים,

מטגנים אלקטרונים, מחממים אינפרה-אדומים ואינדוקציונים,
ארונות חימום, ארונות הפשרה, כלי אידוי, משטחי טיגון,

משטחי טיגון של גז, סלמנד גריל, מבשלי פסטות, כלים לטיגון,
שולחנות טיגון, אמבט מרים, מקררים תעשייתיים, מקפיאים
תעשייתיים, חדרי צינון, מכונות קרח, ארונות קירור והקפאה,
דוכנים לקירור והקפאה חשמליים לאחסון מזון, יחידות מרככות
מים וחלקים וחיבורים הקשורים להם; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Aktiebolaget Electrolux

Address: Stockholm, Sweden

Identification No.: 18891

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214113 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 60931/12/2009



European Community Trade Mark , 
13/03/2008

איחוד האירופי לסימני מסחר , 13/03/2008

Priority Date דין קדימה

Technology, research and development services 
relating to audio and visual apparatus and 
instruments. included in class 42.

שירותי טכנולוגיה, מחקר ופיתוח הקשורים להתקנים וכלים של
קול וחוזי. הכלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MERIDIAN AUDIO LIMITED

Address: Cambridgeshire, United Kingdom

Identification No.: 34350

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

Application Date 12/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214114 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 61031/12/2009



Oral pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis; all included in class 5.

תכשירי רוקחות עבור טיפול בטרשת נפוצה למתן דרך הפה;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

Application Date 06/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214120 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 61131/12/2009



Providing and updating indexes of securities values 
and providing investment services; included in class 
36.

אספקה ועדכון אינדקסים של ערכי ניירות ערך ואספקת שרותי
השקעה; הנכללים בסוגב 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dow Jones & Company, Inc.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 10259

(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

TITANS

Application Date 13/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214151 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 61231/12/2009



Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; all included in class 3.

סבונים, פרפומריה, שמנים אתריים, תמרוקים, תחליבי שיער;
הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft

Address: Stuttgart, Germany

Identification No.: 68945

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

ROADSTER

Application Date 13/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214155 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 61331/12/2009



Fountain pens, ball-point pens, pencils, felt-tip pens, 
roller balls, document markers, pouches for writing 
instruments, gift cases for writing  instruments, inks 
and refills, memo pad, paper, note paper, writing 
paper, books, magazines, diaries, organizers, desk 
articles, paperweights, pen and pencil holders; all 
included in class 16.

עטים נובעים, עטים כדוריים, עפרונות, עטי חוד-לבד, כדורי
רולר, מרקרים למסמכים, פאוצ'ים לכלי כתיבה, קופסאות מתנה
לכלי כתיבה, דיו ומילויים, רפידות תזכורת, נייר, דפי כתיבה,
נייר כתיבה, ספרים, מגזינים, יומנים, ארגוניות, פריטי שולחן,
משקולות נייר, מחזיקי עטים ועפרונות; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft

Address: Stuttgart, Germany

Identification No.: 68945

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

ROADSTER

Application Date 13/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214156 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 61431/12/2009



Clothing such as bathing suits, coats,  cummerbunds, 
dressing gowns, furs (for wear), hosiery, jackets, 
pullovers, pyjamas, robes, shirts, skirts, suits, 
sweaters, trousers, underwear, belts (clothing), 
braces, gloves (clothing), mufflers, sashes for wear, 
scarves, shawls, suspenders, ties; bow ties, boots, 
shoes, slippers, caps and hats; all included in class 
25.

ביגוד כמו בגדי ים, מעילים, חגורים, שמלות ערב, פרוות
(ללבוש), גרביים ולבנים, ז'קטים, אפודות, פיג'מות, חלוקים,

חולצות, חצאיות, חליפות, סוודרים, מכנסיים, הלבשה תחתונה,
חגורות (ביגוד), כתפיות, כפפות (ביגוד), סודרים, אבנטים
להלבשה, צעיפים, שאלים, ביריות, עניבות; עניבות-פרפר,
מגפיים, נעליים, נעלי בית, כומתות וכובעים; הנכללים כולם

בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft

Address: Stuttgart, Germany

Identification No.: 68945

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

ROADSTER

Application Date 13/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214157 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 61531/12/2009



All kinds of popcorn and popcorn products (including 
popped popcorn; microwave popcorn; flavored 
popcorn; unpopped popcorn; popcorn seasonings; 
popcorn cakes, snack mix consisting primarily of 
popcorn, pretzels and/or nuts; ready-to-eat popcorn 
products); all included in class 30.

כל סוגי הפופקורן ומוצרי פופקורן (הכוללים פופקורן תפוח;
פופקורן למיקרוגל; פופקורן בטעמים; גרעיני פופקורן; תבלינים
לפופקורן; עוגות פופקורן, חטיפי תערובת המכילים בעיקר
פופקורן, כעכים ו/או אגוזים; מוצרי פופקורן מוכנים לאכילה);

הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ConAgra International, Inc.

Address: Omaha, Nebraska, U.S.A.

Identification No.: 69188

(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

ORVILLE REDENBACHER'S

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214170 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 61631/12/2009



Computer hardware, computer software, computer 
peripheral devices; integrated circuit memory and 
bank card memory; smart cards, magnetic coded 
cards, electronic data carrier cards, charge cards, 
bank cards, credit cards, debit cards, stored value 
cards, payment cards; blank chip cards; encoded 
chip cards containing programming used for financial 
applications, loyalty programs, rewards programs 
and card holder preferences; electronic apparatus 
and instruments, computer terminals and computer 
software for use in the financial services industry, 
banking and telecommunication industries for 
authentication, authorisation, clearing and settlement 
of financial transactions; electrical apparatus and 
instruments including magnetic coded and electronic 
data carrier card readers, smart card readers, 
electronic encryption units, all for the registration, 
transmission and reproduction of data; systems for 
reading memory cards and systems for reading data 
featuring integrated circuit memory and bank card 
memory; coded cards including magnetic cards, 
cards featuring integrated circuits, smart cards, 
charge cards, bank cards, credit cards, debit cards, 
stored value cards and payment cards all for financial 
applications; apparatus for reading cards including 
computer dial terminals; encoders and decoders 
including magnetic coded card readers, electronic 
data carrier card readers, magnetic coded card 
readers, electronic data carrier card readers and 
electronic encryption units; computers and apparatus 
which provide connection to the Internet, maintain a 
website or portal on the Internet and/or a data file 
which can be accessed from the Internet, both 
wireless and connected by cable; all included in calss 
09.

חמרת מחשב, תוכנת מחשב, התקנים פריפראליים למחשבים;
זכרון ע"ג מעגלים משולבים וזכרון לכרטיסי בנק; כרטיסים
חכמים, כרטיסים מקודדים מגנטית, כרטיסים אלקטרוניים
נושאי נתונים, כרטיסי טעינה, כרטיסי בנק, כרטיסי אשראי,
כרטיסי חיוב, כרטיסים בעלי ערך טעון, כרטיסי תשלום;

כרטיסים עם שבב ריק; שבבים מקודדים לכרטיסים המכילים
תוכניות לשימוש ביישומים פיננסיים, תכניות נאמנות, תכניות

הטבות והעדפות מחזיקי כרטיס; התקנים ומכשירים
אלקטרוניים, מסופי מחשבים ותוכנת מחשב לשימוש בתעשיית
השירותים הפיננסיים, הבנקאות ותעשיית הטלקומוניקציה
לצורך אימות, אישור, סליקה ולביצוע העברות פיננסיות;

התקנים ומכשירים חשמליים לרבות קוראי כרטיסים מקודדים
מגנטית ונשאי נתונים אלקטרוניים, קוראי כרטיסים חכמים,

יחידות הצפנה אלקטרוניות, כולם עבור רישום, העברה ושכפול
של נתונים; מערכות לקריאת כרטיסי זכרון ומערכות לקריאת
נתונים המאופיינים בזכרון ע"ג מעגלים משולבים וזכרון ע"ג
כרטיסים בנקאיים; כרטיסים מקודדים לרבות כרטיסים

מגנטיים, כרטיסים המאופיינים במעלים משולבים, כרטיסים
חכמים, כרטיסי טעינה, כרטיסי בנק, כרטיסי אשראי, כרטיסי
חיוב, כרטיסים בעלי ערך טעון וכרטיסי תשלום, כולם ליישומים

פיננסיים; התקנים לקריאת כרטיסים לרבות מסופי חיוב
למחשבים; מקודדים ומפענחים לרבות קוראי כרטיסים מקודדים
מגנטית, קוראי כרטיסים אלקטרוניים מקודדים, קוראי כרטיסים
מקודדים מגנטית, קוראי כרטיסים אלקטרוניים נושאי נתונים
ויחידות הצפנה אלקטרוניות; מחשבים ומכשירים המספקים
גישר לאינטרנט, מתחזקים אתרי אינטרנט או פורטלים ע"ג

האינטרנט ו/או תיקי נתונים ניתנים לגישה באמצעות
האינטרנט, הן באופן אלחוטי והן באמצעות כבלים; הנכללים

כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

The mark is limited to the colours purple, yellow and .סימן המסחר מוגבל לצבעים סגול, צהוב ואפור הנראים בסימן

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור
או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214171 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 61731/12/2009



Owners

Name: HANSCAN IP B.V

Address: Prins Bernhardplein 200  , Amsterdam, 1097, 
The Netherlands

Identification No.: 69189

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

י"ד טבת תש"ע - 61831/12/2009



Printed matter and publications; books, periodicals, 
printed matter; printed timetables; journals; paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes; photographs, stationery, 
posters; valuable and security documents, in 
particular tickets, postage stamps, passports, identity 
documents, tax marks, national and international 
banknotes, labels of value; printed matter for 
commercial use; printed business forms; printed 
labels; printed bank cards; printed travellers cheques; 
printed flowsheets; printed publications, newspapers 
and periodical magazines; printed instructions; 
printed display articles; unencoded magnetic cards, 
unencoded bank cards, unencoded credit cards, 
unencoded debit cards and unencoded payment 
cards; payment vouchers, travellers cheques, 
cheques, money orders, credit notes; all included in 
class 16.

דברי דפוס ופרסומים; ספרים, תקופונים, דברי דפוס ולוחות
זמנים מודפסים; ביטאונים; נייר, קרטון וטובין העשויים

מחומרים אלה שאינם נכללים בסוגים אחרים; צילומים; כלי
כתיבה, פוסטרים; מסמכים בעלי ערך ומסמכי בטחון, במיוחד
כרטיסים, בולי דואר, דרכונים, מסמכי זיהוי, סמני מסים, שטרי

כסף מקומיים ובינלאומיים, תגי ערך; דברי דפוס לשימוש
מסחרי; טפסי עסקים מודפסים; תגים מודפסים; כרטיסי בנק

מודפסים; המחאות נוסעים מודפסות; תרשימי זרימה מודפסים;
פרסומים מודפסים, עיתונים ומגזינים תקופתיים; הוראות
מודפסות; פריטי תצוגה מודפסים; כרטיסים מגנטיים בלתי
מקודדים, כרטיסי בנק בלתי מקודדים כרטיסי אשראי בלתי
מקודדים, כרטיסי חיוב בלתי מקודדים וכרטיסי תשלום בלתי
מקודדים; שוברי תשלום, המחאות נוסעים, המחאות, הוראות

כספים, תעודות זיכוי; 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.

The mark is limited to the colours purple, yellow and 
grey as shown in the mark.

סימן המסחר מוגבל לצבעים סגול, צהוב ואפור הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214172 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 61931/12/2009



Owners

Name: HANSCAN IP B.V

Address: Prins Bernhardplein 200  , Amsterdam, 1097, 
The Netherlands

Identification No.: 69189

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman Chem-Tov Chowers Broid & Co.

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן שם-טוב חוברס ברויד ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב,
67025, ישראל

י"ד טבת תש"ע - 62031/12/2009



י"ד טבת תש"ע - 62131/12/2009



Financial services; insurance services; monetary 
affairs; consultancy and services rendered in the field 
of finance; banking services; bill payment services; 
credit card services; debit card services; charge card 
services; pre-payment card services; electronic credit 
and debit transactions; electronic funds transfers; 
smart card and electronic cash services; cash 
disbursement services; cash replacement rendered 
by credit card and debit cards; electronic cash 
transactions; cheque verification services; cheque 
cashing; deposit access and automated teller 
machine services; payment processing services; 
transaction authentication and verification services; 
dissemination of financial information via a global 
computer network; all included in class 36.

שירותים פיננסיים; שירותי ביטוח; שירותים כספיים; שירותי
ייעוץ התחום הפיננסי; שירותים בנקאיים; שירותי תשלום

חשבונות; שירותי כרטיסי אשראי; שירותי כרטיסי חיוב; שירותי
כרטיסים טעונים; שירותי תשלום מראש באמצעות כרטיסים;
אשראי אלקטרוני ועסקאות חיוב; העברת כספים אלקטרונית;
שירותים אלקטרוניים ובאמצעות כרטיס חכם בקשר עם כסף
מזומן; שירותי סליקת מזומנים; החלפת כסף מזומן באמצעות
כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב; העברות אלקטרוניות של כסף

מזומן; שירותי אימות המחאות; פדיון המחאות; גישה להפקדה
שירותי מכונות טלר ממוכנים; שירותי עיבוד תשלומים; אימות
העברות ושירותי וידוא; הפצה של מידע פיננסי באמצעות רשת

מחשבים גלובלית; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HANSCAN IP B.V

Address: Prins Bernhardplein 200  , Amsterdam, 1097, 
The Netherlands

Identification No.: 69189

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.

The mark is limited to the colours purple, yellow and 
grey as shown in the mark.

סימן המסחר מוגבל לצבעים סגול, צהוב ואפור הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214174 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 62231/12/2009



Telecommunications services; access to computer 
networks including bank transactions at point of sale 
and automatic cash distribution networks; all included 
in class 38.

שירותי טלקומוניקציה, גישה לרשתות מחשב לרבות עסקאות
בנקאיות בנקודת המכירה וברשתות הפצה אוטומטית של כסף;

הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HANSCAN IP B.V

Address: Prins Bernhardplein 200  , Amsterdam, 1097, 
The Netherlands

Identification No.: 69189

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

The mark is limited to the colours purple, yellow and 
grey as shown in the mark.

סימן המסחר מוגבל לצבעים סגול, צהוב ואפור הנראים בסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור
או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214175 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 62331/12/2009



י"ד טבת תש"ע - 62431/12/2009



Computer services and Internet related services, 
namely, hosting of Internet sites, creation of Internet 
websites, creation of software solutions for Internet 
providers and users, including provision of an online 
electronic database via a global computer network 
relating to the verification and authentication of 
identities; technical consultation services in the fields 
of computer programming, financial computer 
networks, data processing, secure communications, 
data encryption and decryption and local area 
network security; dissemination of information via a 
global computer network in the fields of computer 
software, computer hardware, financial computer 
networks and local area networks, production of 
computer programmes, computer hardware and 
computer networks; all imcluded in class 42.

שירותי מחשבים ושירותים הקשורים לאינטרנט, דהיינו, אחסון
אתרי אינטרנט, יצירת אתרי אינטרנט, יצירת פתרונות תוכנה
לספקי או משתמשי אינטרנט, לרבות הספקה מקוונת של בסיס
נתונים אלקטרוני באמצעות רשת מחשבים גלובלית בקשר עם
אימות ווידוא של זכויות; שירותי ייעוץ טכני בתחומי תכנות

מחשבים, רשתות מחשבים פיננסיות, עיבוד נתונים, תקשורת
מאובטחת, קידוד ופענוח של נתונים ואבטחת רשתות מקומיות;
הפצת מידע באמצעות רשת מחשבים גלובלית בתחום תוכנת
מחשב, חומרת מחשב, רשתות מחשבים פיננסיות ורשתות
תקשורת מקומיות, הפקת תכניות מחשב, חומרת מחשב

ורשתות מחשבים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HANSCAN IP B.V

Address: Prins Bernhardplein 200  , Amsterdam, 1097, 
The Netherlands

Identification No.: 69189

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

The mark is limited to the colours purple, yellow and 
grey as shown in the mark.

סימן המסחר מוגבל לצבעים סגול, צהוב ואפור הנראים בסימן.

If the Hebrew version of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור
או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214176 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 62531/12/2009



Social services rendered by others to meet the needs 
of individuals; security services for the protection of 
property and individuals, investigation and 
surveillance services relating to the safety of persons 
and entities; services provided to individuals in 
relation to social events, such as escort services, 
marriage bureaux, funeral services; all included in 
class 45.

שירותים סוציאליים הניתנים ע"י אחרים בהתאמה לצרכי של
הפרט; שירותי ביטחון להגנה על רכוש והפרט, שירותי חקירה

ומעקב הקשורים לביטחון של אנשים וישויות; שירותים
המוענקים לפרט בהקשר לאירועים חברתיים, כמו שירותי ליווי,

משרדי נישואין, שירותי הלוויה; הנכללים כולם בסוג 45.

Class: 45 סוג: 45

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HANSCAN IP B.V

Address: Prins Bernhardplein 200  , Amsterdam, 1097, 
The Netherlands

Identification No.: 69189

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.

The mark is limited to the colours purple, yellow and 
grey as shown in the mark.

סימן המסחר מוגבל לצבעים סגול, צהוב ואפור הנראים בסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214177 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 62631/12/2009



Non-alcoholic beverages including refreshing drinks, 
energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic 
and hypotonic drinks (for use and/or as required  by 
athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, 
stout and lager; non-alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages as well as effervescent 
(sherbet) tablets and effervescent powders for drinks 
and non-alcoholic cocktails; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים לרבות משקאות מרעננים, משקאות
אנרגיה, משקאות מי גבינה, משקאות איזוטוניים, היפרטוניים
והיפוטוניים (לשימוש ו/או כנדרש על ידי ספורטאים); בירה,
בירת לתת, בירה מחיטה, בירה מסוגים פורטר, אייל, סטאוט
ולאגר; משקאות לתת לא אלכוהוליים; מים מינרליים ומים
מוגזים; משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים, תמציות

ותרכובות אחרות להכנת משקאות וטבליות (שרבט) תוססות
ואבקות תוססות למשקאות וקוקטיילים לא אלכוהוליים;

הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Fuschl am See, 5330, Austria

Identification No.: 44885

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

TORO ROSSO

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214184 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 62731/12/2009



Non-alcoholic beverages including refreshing drinks, 
energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic 
and hypotonic drinks (for use and/or as required  by 
athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, 
stout and lager; non-alcoholic malt beverages; 
mineral water and aerated waters; fruit drinks and 
fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages as well as effervescent 
(sherbet) tablets and effervescent powders for drinks 
and non-alcoholic cocktails; all included in class 32.

משקאות לא אלכוהוליים לרבות משקאות מרעננים, משקאות
אנרגיה, משקאות מי גבינה, משקאות איזוטוניים, היפרטוניים
והיפוטוניים (לשימוש ו/או כנדרש על ידי ספורטאים); בירה,
בירת לתת, בירה מחיטה, בירה מסוגים פורטר, אייל, סטאוט
ולאגר; משקאות לתת לא אלכוהוליים; מים מינרליים ומים
מוגזים; משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים, תמציות

ותרכובות אחרות להכנת משקאות וטבליות (שרבט) תוססות
ואבקות תוססות למשקאות וקוקטיילים לא אלכוהוליים;

הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Fuschl am See, 5330, Austria

Identification No.: 44885

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

TORO ROJO

Application Date 11/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214185 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 62831/12/2009



U.S.A. , 02/04/2008 ארה"ב , 02/04/2008

Priority Date דין קדימה

Telephones, cellular telephones, two-way radios, 
radio transceivers, personal digital assistants, 
portable audio and video players, namely MP3 
players, digital audio players, and multi-media 
players; electronic message devices in the nature of 
portable telecommunication instant messaging 
devices; handheld game device in the nature of hand
-held units for playing electronic games for use with 
external display screen or monitor; 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, and 
wireless signals originating in telecommunication 
equipment such as radio modems; global positioning 
units, batteries, battery chargers and power adapters; 
all included in class 9.

טלפונים, טלפונים סלולריים, מכשירי רדיו דו-כווני, משדרי רדיו,
עזרים דיגיטליים אישיים, נגני אודיו ווידאו ניידים שהם, נגני
MP3, נגני אודיו דיגיטלי ונגני מולטי מדיה; מכשירי הודעות
אלקטרוניים בצורת מכשירי טלקומוניקציה ניידים של הודעות
מיידיות; התקני משחק ידניים בצורת יחידות המוחזקות ביד
עבור משחקים אלקטרוניים לשימוש עם צג או מסך חיצוני;

מצלמות אלקטרוניות, שהן מצלמות דיגיטליות, מצלמות וידאו;
תוכנת מסחר מקוון המאפשרת למשתמש להגיש הצעות

בבטחה ולבצע תשלומים בתחום העברות עסקיות אלקטרוניות
באמצעות רשת מחשב עולמית, רשת טלקומוניקציה ואותות
אלחוטיים הנוצרים באמצעות מכשור טלקומוניציה כמו מודם
רדיו; יחידות מיקום עולמי, בטריות, מטעני בטריות ומתאמי

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

MOTOACTV

Application Date 15/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214186 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 62931/12/2009



Distributorship services in the field of processed 
minerals for industrial and commercial application; all 
included in class 35.

שירותי הפצה בתחום המינרלים המעובדים עבור יישומים
תעשייתים ומסחריים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCR SIBELCO NV

Address: Quellinstraat 49  , Antwerp, 2018, Belgium

Identification No.: 69196

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214189 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 63031/12/2009



Mining extraction services; all included in class 37. שירותי עקירה וכרייה; הנכללים כולם בסוג 37.

Class: 37 סוג: 37

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCR SIBELCO NV

Address: Quellinstraat 49  , Antwerp, 2018, Belgium

Identification No.: 69196

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214190 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 63131/12/2009



Beneficiating of minerals, namely, treatment of 
minerals, processing of minerals, separating of 
minerals, and sizing minerals; blending of minerals; 
all included in class 40.

הפקת תועלת ממינרלים, דהיינו, טיפול במינרלים, עיבוד
מינרלים, הפרדת מינרלים, ומדידת מינרליים; עירבוב מינרליים;

הנכללים כולם בסוג 40.

Class: 40 סוג: 40

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCR SIBELCO NV

Address: Quellinstraat 49  , Antwerp, 2018, Belgium

Identification No.: 69196

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214191 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 63231/12/2009



Research and development in the field of minerals, 
technical consulting services directed to end-use 
applications of minerals; all included in class 42.

מחקר ופיתוח בתחום המינרלים, שירותי ייעוץ טכני המכוון
לאפליקציות של משתמשי קצה של מינרליים; הנכללים כולם

בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SCR SIBELCO NV

Address: Quellinstraat 49  , Antwerp, 2018, Belgium

Identification No.: 69196

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

If the Hebrew version of the list of 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.

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214192 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 63331/12/2009



Automobiles, wagons, trucks, vehicle vans, sport 
utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), 
sport cars, racing cars, lorries, forklifts trucks, and 
towing tractors (tractors), and structural parts and 
fittings therefore, tractors, anti-theft alarms for 
vehicles, adhesive rubber patches for repairing tubes 
or tires; all included in class 12.

רכבים, קרונות, משאיות, כלי רכב וואנים, כלי רכב למטרות
ספורט, אוטובוסים, כלי רכב לפנאי (RV), מכוניות ספורט,

מכוניות מירוץ, משאיות (לוריי), משאיות מלגזות, וטרקטורים
לגרירה (טרקטורים), וחלקים מבניים ומתאמים עבורם,

טרקטורים, אזעקות כנגד גניבות לכלי רכב, טלאים מדבק גומי
עבור תיקון גלגלים 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

EX25

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214194 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 63431/12/2009



Automobiles, wagons, trucks, vehicle vans, sport 
utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), 
sport cars, racing cars, lorries, forklifts trucks, and 
towing tractors (tractors), and structural parts and 
fittings therefore, tractors, anti-theft alarms for 
vehicles, adhesive rubber patches for repairing tubes 
or tires; all included in class 12.

רכבים, קרונות, משאיות, כלי רכב וואנים, כלי רכב למטרות
ספורט, אוטובוסים, כלי רכב לפנאי (RV), מכוניות ספורט,

מכוניות מירוץ, משאיות (לוריי), משאיות מלגזות, וטרקטורים
לגרירה (טרקטורים), וחלקים מבניים ומתאמים עבורם,

טרקטורים, אזעקות כנגד גניבות לכלי רכב, טלאים מדבק גומי
עבור תיקון גלגלים 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

G37

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214195 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 63531/12/2009



Automobiles, wagons, trucks, vehicle vans, sport 
utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), 
sport cars, racing cars, lorries, forklifts trucks, and 
towing tractors (tractors), and structural parts and 
fittings therefore, tractors, anti-theft alarms for 
vehicles, adhesive rubber patches for repairing tubes 
or tires; all included in class 12.

רכבים, קרונות, משאיות, כלי רכב וואנים, כלי רכב למטרות
ספורט, אוטובוסים, כלי רכב לפנאי (RV), מכוניות ספורט,

מכוניות מירוץ, משאיות (לוריי), משאיות מלגזות, וטרקטורים
לגרירה (טרקטורים), וחלקים מבניים ומתאמים עבורם,

טרקטורים, אזעקות כנגד גניבות לכלי רכב, טלאים מדבק גומי
עבור תיקון גלגלים 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

FX45

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214196 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 63631/12/2009



Automobiles, wagons, trucks, vehicle vans, sport 
utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), 
sport cars, racing cars, lorries, forklifts trucks, and 
towing tractors (tractors), and structural parts and 
fittings therefore, tractors, anti-theft alarms for 
vehicles, adhesive rubber patches for repairing tubes 
or tires; all included in class 12.

רכבים, קרונות, משאיות, כלי רכב וואנים, כלי רכב למטרות
ספורט, אוטובוסים, כלי רכב לפנאי (RV), מכוניות ספורט,

מכוניות מירוץ, משאיות (לוריי), משאיות מלגזות, וטרקטורים
לגרירה (טרקטורים), וחלקים מבניים ומתאמים עבורם,

טרקטורים, אזעקות כנגד גניבות לכלי רכב, טלאים מדבק גומי
עבור תיקון גלגלים 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

FX50

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214197 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 63731/12/2009



Automobiles, wagons, trucks, vehicle vans, sport 
utility vehicles, buses, recreational vehicles (RV), 
sport cars, racing cars, lorries, forklifts trucks, and 
towing tractors (tractors), and structural parts and 
fittings therefore, tractors, anti-theft alarms for 
vehicles, adhesive rubber patches for repairing tubes 
or tires; all included in class 12.

רכבים, קרונות, משאיות, כלי רכב וואנים, כלי רכב למטרות
ספורט, אוטובוסים, כלי רכב לפנאי (RV), מכוניות ספורט,

מכוניות מירוץ, משאיות (לוריי), משאיות מלגזות, וטרקטורים
לגרירה (טרקטורים), וחלקים מבניים ומתאמים עבורם,

טרקטורים, אזעקות כנגד גניבות לכלי רכב, טלאים מדבק גומי
עבור תיקון גלגלים 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

QX56

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214198 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 63831/12/2009



Sports cars; cars; automobiles; caravans; wagons; 
cycle cars; electric vehicles; vans [vehicles]; trucks; 
buses (motor-); motor coaches; ambulances; 
camping cars; fork lift trucks; military vehicles for 
transport; hose carts; concrete mixing vehicles; motor 
homes; dining cars; tractors; all included in class 12.

מכוניות ספורט; מכוניות; רכבים; קרוונים; מכוניות גלגלים;
רכבים חשמליים;טנדרים (רכבים); משאיות; אוטובוסים (מנוע
-);כרכרות ממונעות; אמבולנסים; מכוניות קמפינג; משאיות
מלגזה; רכבים צבאיים לתובלה; עגלות צינור; רכבים לערבוב
מלט; בתים ממונעים; רכבי הסעדה; טרקטורים; הנכללים כולם

בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HUNAN CHANGFENG MOTOR CO., LTD

Address: No.1, Lixiang Road, Changsha E  , Changsha, 
Hunan, China

Identification No.: 69198

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer

Address: 5 Shenkar Street, Herzelia, P.O.B 12704, 
46733, Israel

שם: פרל כהן צדק לצר

כתובת : רחוב שנקר 5, הרצליה, ת.ד.12704, 46733, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
incorrect, it should be interpreted according to the 
English version.

במקרה שהנוסח העברי של פרטת הסחורות/שירותים או חלק
ממנו אינו ברור או חד משמעי או שגוי, יש לפרשו בהתאם

לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214201 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 63931/12/2009



Chemicals used in industry, in particular auxiliary 
agents and additives for the manufacture of artificial 
resins; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; all included in class 1.

כימיכלים המשמשים בתעשייה, במיוחד גורמים מסייעים
ותוספים לייצור של שרפים מלאכותיים; שרפים מלאכותיים לא
מעובדים, פלסטיקים לא מעובדים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38  , Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

BAXXODUR

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214202 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 64031/12/2009



Semi-finished goods of plastic or artificial resin; all 
included in class 17.

סחורות מוגמרות למחצה של פלסטיק או שרף מלאכותי;
הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38  , Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

BAXXODUR

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214203 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 64131/12/2009



Chemicals used in industry, in particular auxiliary 
agents and additives for the manufacture of artificial 
resins; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; all included in class 1.

כימיכלים המשמשים בתעשייה, במיוחד גורמים מסייעים
ותוספים לייצור של שרפים מלאכותיים; שרפים מלאכותיים לא
מעובדים, פלסטיקים לא מעובדים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38  , Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

BAXXORES

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214204 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 64231/12/2009



Semi-finished goods of plastic or artificial resin; all 
included in class 17.

סחורות מוגמרות למחצה של פלסטיק או שרף מלאכותי;
הנכללים כולם בסוג 17.

Class: 17 סוג: 17

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38  , Ludwigshafen am 
Rhein, Germany

Identification No.: 67585

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

BAXXORES

Application Date 17/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214205 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 64331/12/2009



Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
unbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקוי ודמוי עור, וטובין עשויים מחומרים אלה ולא כלולים
בסיווגים אחרים; עור חיות, עור; מזוודות ותיקי נסיעה; מטריות,
שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; הכל כלול

בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: UNION HARBOUR Ltd.

Address: 99 Queen's Road Central, Hong Kong

Identification No.: 69204

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 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214216 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 64431/12/2009



Apparatus for detecting/analyzing defects in rough 
diamonds via X-Ray; all  included in class 9.

מכשירי לאיתור/ניתוח פגמים ביהלומים גולמים באמצעות קרני
X-RAY; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: OGI Systems Ltd. שם: אוגי מערכות בע"מ

Address: 34 Tuval Street, Ramat Gan, P.O.B 10374, 
52100, Israel

כתובת : רחוב תובל 34, רמת גן, ת.ד.10374, 52100, ישראל

Identification No.: 511764797מספר זיהוי: 511764797

PLANOX

Application Date 13/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214237 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 64531/12/2009



Machines and machine tools, namely for automatic 
storage; engines and couplings, namely for automatic 
storage; drive belts (not for land vehicles); all 
included in class 7.

מכונות וכלים למכונות, דהיינו עבור איחסון אוטומטי; מנועים
ומחברים, דהיינו עבור איחסון אוטומטי; רצועות הנעה (לא
לצורכי כלי תחבורה יבשתיים); הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SYSTEM LOGISTICS S.p.A.

Address: Fiorano Modenese (MO), Italy

Identification No.: 69209

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 13/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214241 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 64631/12/2009



United Kingdom , 22/02/2008 ממלכה מאוחדת , 22/02/2008

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

Pall Mall (Orange) (Label)

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214243 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 64731/12/2009



United Kingdom , 22/02/2008 ממלכה מאוחדת , 22/02/2008

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

Pall Mall (Green) (Label)

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214244 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 64831/12/2009



United Kingdom , 22/02/2008 ממלכה מאוחדת , 22/02/2008

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

Pall Mall (Blue) (Label)

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214245 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 64931/12/2009



United Kingdom , 22/02/2008 ממלכה מאוחדת , 22/02/2008

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

Pall Mall (Black & White) (Label)

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214251 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 65031/12/2009



United Kingdom , 22/02/2008 ממלכה מאוחדת , 22/02/2008

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

Pall Mall (Red)(Label)

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214252 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 65131/12/2009



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.

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: Hans Beckhoff

Address: Weidenweg 58  , Verl, 33415, Germany

Identification No.: 69211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5 , תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10
, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TWINCAT

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214253 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 65231/12/2009



Printed material for computer programs, in particular 
handbooks; newsletters; brochures; all included in 
class 16.

חומרים מודפסים לתוכנות מחשב, במיוחד מדריכים; ניוזלטרים;
ברושורים; הנכללים כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Hans Beckhoff

Address: Weidenweg 58  , Verl, 33415, Germany

Identification No.: 69211

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Freimann & Goldberg

Address: 5 Droyanov Street, Tel Aviv, 63143, Israel

שם: פריימן & גולדברג

כתובת : רח' דרויאנוב 5 , תל אביב, 63143, בית כלל, קומה 10
, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

TWINCAT

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214255 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 65331/12/2009



Air and gas piston compressors and parts therefor; 
all included in class 7.

מדחסי בוכנת אוויר וגז וחלקים עבורם; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: GARDNER DENVER THOMAS, INC.

Address: 1419 Illinois Avenue  , Sheboygan, Wisconsin, 
53081, U.S.A.

Identification No.: 69238

(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

WOB-L

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214266 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 65431/12/2009



Canada , 22/02/2008 קנדה , 22/02/2008

Priority Date דין קדימה

Dietary and nutritional supplements, namely vitamin, 
herbal and mineral supplements in powder, capsule, 
tablet and liquid form; dietary supplements namely, 
amino acids, fibre, probiotics, enzyme, protein 
supplements in powder, capsule, tablet and liquid 
form; all included in class 5.

תוספים דיאטטיים ותזונתיים, דהיינו תוספי ויטמין, צמח ומינרל
בצורת אבקה, קפסולה, טבלית ונוזל; תוספים תזונתיים, דהיינו
תוספי חומציות אמינו, תוספי סיב, תוספים פרוביוטיים, תוספי
אנזים, תוספי חלבון בצורת אבקה, קפסולה, טבלית ונוזל; כולם

כלולים בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OVOS NATURAL HEALTH INC.

Address: Laval, Quebec, Canada

Identification No.: 69227

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

VIVIMIND

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214268 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 65531/12/2009



Printed matter and publications related to banking 
and financial services; all included in class 16.

דברי דפוס ופרסומים הקשורים לשירותי בנקאות ושירותים
פיננסיים; כולם כלולים בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JPMorgan Chase & Co.

Address: New York, New York, U.S.A.

Identification No.: 28979

(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

J.P. MORGAN

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214271 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 65631/12/2009



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, custom jewellery, precious 
stones; pearls; horlogical and chronometric 
instruments; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים לפי

הזמנה, אבנים יקרות, פנינים; מכשירים הורולוגיים
וכרונומטריים; כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WORLDGEM BRANDS S.r.l.

Address: Olmo di Creazzo, Italy

Identification No.: 65304

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

MILUNA

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214273 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 65731/12/2009



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, custom jewellery, precious 
stones; pearls; horlogical and chronometric 
instruments; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים לפי

הזמנה, אבנים יקרות, פנינים; מכשירים הורולוגיים
וכרונומטריים; כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WORLDGEM BRANDS S.r.l.

Address: Olmo di Creazzo, Italy

Identification No.: 65304

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

NIMEI

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214274 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 65831/12/2009



Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, custom jewellery, precious 
stones; pearls; horlogical and chronometric 
instruments; all included in class 14.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או
המצופים בהן, שאינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים לפי

הזמנה, אבנים יקרות, פנינים; מכשירים הורולוגיים
וכרונומטריים; כולם כלולים בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: WORLDGEM BRANDS S.r.l.

Address: Olmo di Creazzo, Italy

Identification No.: 65304

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

KIARA

Application Date 14/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214275 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 65931/12/2009



Apparel including wedding gowns, and wedding 
accessories, namely, veils and gloves; headpieces, 
namely, headbands; evening wear, namely, gowns, 
dresses, skirts, pants, shirts, sweaters, blouses, 
jackets, shawls and suits; footwear; all included in 
class 25.

לבוש הכולל שמלות כלה ואביזרי כלה, דהיינו, הינומות וכפפות;
כיסויי ראש, דהיינו סרטי מצח; בגדי ערב , דהיינו, שמלות ערב,
שמלות, חצאיות מכנסיים, חולצות, סוודרים, חולצות לנשים,
ז'קטים, צעיפים וחליפות; דברי הנעלה; הנכללים כולם בסוג

.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: REEM ACRA HOLDINGS CORP.

Address: 245 7th Avenue, Suite 6B  , New York, New 
York, 10001, U.S.A.

Identification No.: 69222

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

REEM ACRA

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214292 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 66031/12/2009



An anti-hypertensive pharmaceutical preparation; 
included in class 5.

תכשיר רוקחי נגד לחץ דם גבוה; הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biofarma

Address: Neuilly-Sur-Seine, France

Identification No.: 6926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

קוברסיל

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214294 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 66131/12/2009



Pharmaceutical preparation for the preventive or 
curative treatment of osteoporosis; included in class 
5.

תכשיר רוקחי לטיפול מניעתי או תרופתי באוסטאופורוזיס;
הנכלל בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biofarma

Address: Neuilly-Sur-Seine, France

Identification No.: 6926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

פרוטלוס

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214298 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 66231/12/2009



Pharmaceutical preparations for the central nervous 
system; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים למערכת העצבים המרכזית; הנכללים כולם
בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biofarma

Address: Neuilly-Sur-Seine, France

Identification No.: 6926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

וואלדוקסאן

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214299 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 66331/12/2009



Cardiovascular pharmaceutical products; all included 
in class 5.

מוצרים רוקחיים של הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Biofarma

Address: Neuilly-Sur-Seine, France

Identification No.: 6926

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

קובאראם

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214300 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 66431/12/2009



Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists; included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול
עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גלמיים; מתכות

בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטני, מדפיסים ואומנים;
הנכללים בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: KIKA Mobel-Handelsgesellschaft m.b.H.

Address: Anton-Scheiblin-Gasse 1  , St Polten, 3100, 
Austria, Austria

Identification No.: 68492

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 13 Weizmann St.  , Rehovot, 76280, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב ויצמן 13  , רחובות, 76280, ישראל

When the Hebrew version of the list of 
goods/services is not clear, not straightforward or 
correct, it should be interpreted according to the 
English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השירותים/סחורות או חלק ממנו
אינו ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרש בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214305 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 66531/12/2009



Automotive parts and accessories, namely air filters, 
alternator/generator brackets, axles, fan backing 
plates, body panels, brake and clutch pedal 
assemblies, oil breathers, bumpers, gas pedals, 
camshafts, car covers, transaxle gears, clutch discs, 
connecting rods, crankshafts, fan shrouds, dash 
knobs, dash panels, door panels, intake manifolds, 
engine case adapters, exhaust manifolds, flywheels, 
fuel filters, fuel pump, headliners, steering wheels 
adapters, license plate frames, motor mounts and 
transaxle mounts, nerf bars, oil breathers, oil coolers, 
oil filters, oil filter adapters, oil pumps, oil sumps, roll 
bar padding, pedal pads, pulleys, pressure plates, 
pulley guards, push rods, rocker arms, rocker shafts, 
roll bars, roll cages, running boards, sand rail frames, 
seat belts, seat covers, shock absorbers, steering 
brakes, skid plates, steering wheels, tow bars, tow 
straps, valve covers, valve lifters, valves, wheel 
adapters, wheel hubs, windows, wire cover panels, 
constant velocity joints, drive axle assemblies, parts 
for remanufacturing of drive axles, and clutch 
alignment tools, clamps, shifters, wires, carburetors, 
brake kits, mufflers, headers, ignition parts, constant 
velocity boots, alternators, mirrors, lights, and tools; 
all included in class 12.

חלקים ואביזרים לרכבים ממונעים, דהיינו מסנני אוויר, חיזוקי
אלטרנטור/גנרטור, סרנים, לוחיות גיבוי למאוורר, פאנלי

שילדה, הרכבות דוושת בלם ומצמד, פתחי אוורור שמן לתיבות
ארכובה, פגושים, דוושות גז, גלי פיקות, כיסויי רכב, הילוכים
טרנסאקסליים, דיסקי מצמד, מוטות מחברים, גלי ארכובה,
מעטי מאוורר, כפתורי דשבורד, פאנלי דשבורד, פאנלי דלת,
סעפות יניקה, אדפטורים של תיבת מנוע, סעפות פליטה, גלגל
תנופה, מסנני דלק, משאבת דלק, הדליינרים, אדפטורים להגה,
מסגרות ללוחיות רישוי, תושבות מנוע ותושבות טרנסאקסל,
מוטות התנגשות מהצד, פתחי אוורור שמן לתיבות ארכובה,
מצנני שמן, מסנני שמן, אדפטורים למסנן שמן, משאבת שמן,
עוקות שמן, ריפוד למוטות עגולים, פדים לדוושה, גלגלות,
לוחיות לחץ, מגיני גלגלות, מוטות הדיפה, חלקים מחברים

במנועי בעירה פנימיים, רוקר שאפטים, מוטות עגולים, מכלאות
מוטות, לוחות ריצה, מסגרות למעטה רכבים, חגורות מושב,
כיסויי מושבים, בולמי זעזועים, בלמי הגה, לוחיות החלקה,
הגה, מוטות גרירה, רצועות גרירה, כיסויי שסתום, מרימי

שסתום, שסתומים, אדפטורי גלגל, טבורי גלגל, חלונות, פנלים
לכיסוי חוטים, מחברי מהירות קבועה, הרכבות  סרני נהיגה,
חלקים ליצור מחדש של סרני נהיגה, וכלים ליישור מצמד,

מלחציים, שיפטרים, חוטים, קרבורטורים, ערכות בלם, צינורות
פליטה, מערכת צינורות מקשרים למנוע, חלקים להצתה, תאי
מטען למהירות קבועה, אלטרנטורים, מראות, אורות, וכלים;

הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: EMPI, INC.

Address: 301 E. ORANGETHORPE AVE .  , ANAHEIM, 
CALIFORNIA, 92801, U.S.A.

Identification No.: 69224

(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

EMPI

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214320 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 66631/12/2009



Automotive parts and accessories, namely air filters, 
alternator/generator brackets, axles, fan backing 
plates, body panels, brake and clutch pedal 
assemblies, oil breathers, bumpers, gas pedals, 
camshafts, car covers, transaxle gears, clutch discs, 
connecting rods, crankshafts, fan shrouds, dash 
knobs, dash panels, door panels, intake manifolds, 
engine case adapters, exhaust manifolds, flywheels, 
fuel filters, fuel pump, headliners, steering wheels 
adapters, license plate frames, motor mounts and 
transaxle mounts, nerf bars, oil breathers, oil coolers, 
oil filters, oil filter adapters, oil pumps, oil sumps, roll 
bar padding, pedal pads, pulleys, pressure plates, 
pulley guards, push rods, rocker arms, rocker shafts, 
roll bars, roll cages, running boards, sand rail frames, 
seat belts, seat covers, shock absorbers, steering 
brakes, skid plates, steering wheels, tow bars, tow 
straps, valve covers, valve lifters, valves, wheel 
adapters, wheel hubs, windows, wire cover panels, 
constant velocity joints, drive axle assemblies, parts 
for remanufacturing of drive axles, and clutch 
alignment tools, clamps, shifters, wires, carburetors, 
brake kits, mufflers, headers, ignition parts, constant 
velocity boots, alternators, mirrors, lights, and tools; 
all included in class 12.

חלקים ואביזרים לרכבים ממונעים, דהיינו מסנני אוויר, חיזוקי
אלטרנטור/גנרטור, סרנים, לוחיות גיבוי למאוורר, פאנלי

שילדה, הרכבות דוושת בלם ומצמד, פתחי אוורור שמן לתיבות
ארכובה, פגושים, דוושות גז, גלי פיקות, כיסויי רכב, הילוכים
טרנסאקסליים, דיסקי מצמד, מוטות מחברים, גלי ארכובה,
מעטי מאוורר, כפתורי דשבורד, פאנלי דשבורד, פאנלי דלת,
סעפות יניקה, אדפטורים של תיבת מנוע, סעפות פליטה, גלגל
תנופה, מסנני דלק, משאבת דלק, הדליינרים, אדפטורים להגה,
מסגרות ללוחיות רישוי, תושבות מנוע ותושבות טרנסאקסל,
מוטות התנגשות מהצד, פתחי אוורור שמן לתיבות ארכובה,
מצנני שמן, מסנני שמן, אדפטורים למסנן שמן, משאבת שמן,
עוקות שמן, ריפוד למוטות עגולים, פדים לדוושה, גלגלות,
לוחיות לחץ, מגיני גלגלות, מוטות הדיפה, חלקים מחברים

במנועי בעירה פנימיים, רוקר שאפטים, מוטות עגולים, מכלאות
מוטות, לוחות ריצה, מסגרות למעטה רכבים, חגורות מושב,
כיסויי מושבים, בולמי זעזועים, בלמי הגה, לוחיות החלקה,
הגה, מוטות גרירה, רצועות גרירה, כיסויי שסתום, מרימי

שסתום, שסתומים, אדפטורי גלגל, טבורי גלגל, חלונות, פנלים
לכיסוי חוטים, מחברי מהירות קבועה, הרכבות  סרני נהיגה,
חלקים ליצור מחדש של סרני נהיגה, וכלים ליישור מצמד,

מלחציים, שיפטרים, חוטים, קרבורטורים, ערכות בלם, צינורות
פליטה, מערכת צינורות מקשרים למנוע, חלקים להצתה, תאי
מטען למהירות קבועה, אלטרנטורים, מראות, אורות, וכלים;

הנכללים כולם בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214321 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 66731/12/2009



Owners

Name: EMPI, INC.

Address: 301 E. ORANGETHORPE AVE .  , ANAHEIM, 
CALIFORNIA, 92801, U.S.A.

Identification No.: 69224

(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

י"ד טבת תש"ע - 66831/12/2009



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-כווני, משדרי רדיו,
עזרים דיגיטליים אישיים, נגני אודיו ווידאו ניידים; מכשירי

הודעות אלקטרוניים; מתקן משחק ידני; מצלמות אלקטרוניות,
שהן מצלמות דיגיטליות, מצלמות וידאו; תוכנת מסחר אלקטרוני
מקוון המאפשרת למשתמש לבצע הזמנות ותשלומים בבטחה
בתחום העברות עסקיות אלקטרוניות באמצעות רשת מחשב
עולמית, רשת טלקומוניקציה או אותות אלחוטיים שמקורם
במכשור טלקומוניציה הכוללים מודמי רדיו; יחידות מיקום

עולמי, סוללות, מטעני סוללות ומתאמי 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

STILETTO

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214324 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 66931/12/2009



U.S.A. , 26/02/2008 ארה"ב , 26/02/2008

Priority Date דין קדימה

Computer software for providing access to and 
downloads of data, videos, games, pictures, 
screensavers, third-party web sites, and online 
information in the field of general interest over a 
computer network; computer software to identify and 
execute keyword, banner, optimization, and other 
Internet search advertising placement and execution; 
computer software to track, log and analyze Internet 
usage habits, Internet searching habits, and 
customer loyalty; computer software for compiling, 
analyzing, storing, sorting, organizing and distributing 
demographic, lifestyle and behavioral data and 
information; computer software for generating market 
research data, reports and analyses, and other 
information for marketing and advertising purposes; 
computer software to facilitate comparison shopping 
via the Internet; computer software for searching, 
compiling, indexing and organizing information on the 
Internet; computer software for creating indexes of 
information, indexes of web sites and indexes of 
other information resources; computer software for 
creating searchable databases of information and 
data; computer software, namely, online 
downloadable computer games; online downloadable 
computer video games software; downloadable ring 
tones, graphics and music via a global computer 
network and wireless devices; downloadable 
computer screen savers; downloadable films and 
video programs via the Internet; downloadable audio 
and video recordings featuring music and 
entertainment, namely, musical performances, 
musical videos, film clips, photographs and other 
multimedia materials; downloadable software for 
instant messaging and electronic mail services; 
downloadable software for instant messaging and 
electronic mail services; downloadable computer 
software for mastering and recording CDs and DVDs; 
downloadable computer software for weather 
updates and astrology readings; all included in class 
9.

תוכנת מחשב, המאפשרת גישה להורדת נתונים ומאפשרת
להורדת נתונים, סרטי וידיאו, משחקים, תמונות, שומרי מסך,
אתרים של צד שלישי, ומידע און ליין בתחומי עניין כללי בעזרת
רשת מחשבים; תוכנת מחשב לזיהוי והרצה של מילת מפתח,
באנרים, אופטימיזציה, וחיפושי אינטרנט אחרים למיון פרסומות
ברשת והרצתם; תוכנת מחשב למעקב, תיעוד וניתוח הרגלי
שימוש באינטרנט, הרגלי חיפוש אינטרנט, ונאמנות לקוח;

תוכנת מחשב  לביצוע קומפילציה, אחסון, מיון, ארגון וחלוקה
דמוגרפית, סגנון חיים ונתונים התנהגותיים ומידע; תוכנת

מחשב להפקת נתוני מחקר שוק, דוחות וניתוחים, ומידע אחר
לצרכי שיווק ופרסום; תוכנת מחשב המסייעת בהשוואת קניות
באמצעות האינטרנט; תוכנת מחשב לחיפוש, קיבוץ, עריכה לפי

מפתח  וארגון מידע באינטרנט; תוכנת מחשב ליצירת
אינדקסים של מידע; אינדקסים של אתרי רשת ואינדקסים ושל
מקורות מידע אחרים; תוכנת מחשב ליצירת בסיס נתונים בעל
אפשרויות חיפוש של מידע ונתונים; תוכנת מחשב, דהיינו,
משחקי מחשב און ליין הניתנים להורדה; תוכנות הניתנים

להורדה של משחקי וידאו למחשב הניתנות להורדה; רינגטונים,
גרפיקה ומוזיקה באמצעות רשת מחשבים גלובלית ובאמצעות
מכשירים אלחוטיים; שומרי מסך למחשב הניתנים להורדה;

סרטים ותוכניות וידיאו הניתנים להורדה באמצעות האינטרנט;
הקלטות קול ווידאו המציגים מוזיקה ובידור, דהיינו, הופעות
מוזיקה, וידיאו קליפ, סרטונים, תמונות וחומרי מולטימדיה

אחרים הניתנים להורדה; תוכנה להעברת הודעות באופן מידי
ושירותי דואר אלקטרוני הניתנת להורדה מהרשת; תוכנה
להעברת מסרים מידיים ושירותי דואר אלקטרוני הניתנת
להורדה מהרשת; תוכנת מחשב לשליטה והקלטה של

תקליטורים ודי-וי-די הניתנת להורדה; תוכנת מחשב לעדכוני
מזג אויר וקריאת אסטרולוגיה הניתנת להורדה; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

PLATRIUM

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214326 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 67031/12/2009



Owners

Name: PLATRIUM LLC

Address: 840 GRIER DRIVE, SUITE 310  , Las Vegas, 
Nevada, 89119, U.S.A.

Identification No.: 69225

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

י"ד טבת תש"ע - 67131/12/2009



U.S.A. , 26/02/2008 ארה"ב , 26/02/2008

Priority Date דין קדימה

Internet search marketing services for others, 
namely, placing online advertisements for others 
featuring keywords and banners using proprietary 
technology and user and customer databases;  
promoting the goods and services of others via 
Internet web sites by providing search engine 
marketing and optimization services;  market 
research services regarding Internet usage habits 
and customer loyalty;  marketing services, namely 
compiling and distributing demographic, lifestyle and 
behavioral data, and providing related marketing 
research, market reports and analyses, and other 
marketing and advertising information for marketing 
and advertising via the Internet; providing marketing 
information in the field of electronic commerce via 
global computer networks; comparison shopping 
services; and providing on-line reviews of consumer 
products and services; all included in class 35.

שירותי חיפוש שיווקי לאחרים באמצעות אינטרנט, דהיינו, לשכן
פרסום לאחרים באינטרנט,  הכוללות ביטויי מפתח ובאנרים

תוך שימוש בטכנולוגיה בבעלות ובמאגרי נתונים של
משתמשים ולקוחות; קידום מכירות של סחורות ושירותים
לאחרים באמצעות אתרי אינטרנט ע"י הספקת מנוע חיפוש
לשיווק ואופטימיזציה של שירותים; שירותי מחקר שוק בנושא
הרגלי שימוש ונאמנות לקוח באינטרנט; שירותי שיווק, דהיינו,
קמפילציה וחלוקה דמוגרפית, סגנון חיים ונתונים התנהגותיים
ומתן שירותי שיווק קשורים, דוחות שוק וניתוחים, ומידע שיווקי

ופרסומי אחר עבור שיווק ופרסום באמצעות האינטרנט;
הספקת מידע שיווקי בתחום מסחר אלקטרוני באמצעות

רשתות מחשבים גלובליות; שירותי השוואת קניות; ומתן חוות
דעת און ליין על מוצרי צרכן ושירותים; הנכללים כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: PLATRIUM LLC

Address: 840 GRIER DRIVE, SUITE 310  , Las Vegas, 
Nevada, 89119, U.S.A.

Identification No.: 69225

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

PLATRIUM

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214327 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 67231/12/2009



U.S.A. , 26/02/2008 ארה"ב , 26/02/2008

Priority Date דין קדימה

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

PLATRIUM

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214329 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 67331/12/2009



Creating searchable indexes of information, indexes 
of web sites and indexes of other information sources 
in connection with global computer networks; 
customized searching services, namely, providing 
specific information as requested by customers via 
the Internet from searchable indexes and databases 
of information, including text, electronic documents, 
third-party web sites, databases, graphics and audio-
visual information; providing customized on-line web 
pages featuring user-defined information, which 
includes search engines and on-line web links to 
other web sites; application service provider featuring 
software to identify and execute keyword, banner, 
optimization, and other Internet search advertising 
placement and execution; application service 
provider featuring computer software to track, log and 
analyze Internet usage habits, Internet searching 
habits, and customer loyalty; application service 
provider featuring computer software for compiling, 
analyzing, storing, sorting, organizing and distributing 
demographic, lifestyle and behavioral data and 
information; application service provider featuring 
computer software for generating market research 
data, reports and analyses, and other marketing and 
advertising information for marketing and advertising 
purposes; application service provider featuring 
computer software to facilitate comparison shopping 
via the Internet; application service provider featuring 
computer software for searching, compiling, indexing 
and organizing information on the Internet; 
application service provider featuring computer 
software for creating indexes of information, indexes 
of web sites and indexes of other information 
resources; application service provider featuring 
computer software for creating searchable databases 
of information and data; application service provider 
featuring computer software for providing limited 
access to data and third-party web sites and web 
content over a computer network based on use by 
third partiesof the aforementioned software; 
computer services, namely, hosting of digital content 
on the Internet in the nature of customized limited 
access games, videos, music, pictures, web sites 
and online information in the field of general interest 
for others; application service provider featuring 
computer software for uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media, audio/video, music, 
photos and information in the field of general interest 
over the Internet or other communications networks; 
application service provider featuring computer 
software for chat, bulletin board, instant messaging, 
and web interaction; providing online information in 
the field of weather; all included in class 42.

יצירת אינדקסים לחיפוש מידע, אינדקסים של אתרי אינטרנט
ואינדקסים למקורות מידע אחרים בקשר לרשת האינטרנט
הגלובלית; שירותי חיפוש מותאמים אישית, דהיינו, הספקת
מידע ספציפי כפי שנתבקש ע"י הלקוח דרך האינטרנט

מאינדקס לחיפוש ובסיסי נתונים ומידע,  כולל טקסט, מסמכים
אלקטרוניים, אתרי מידע של צד שלישי, בסיסי נתונים, מידע
גרפי ושמיעתי-חזותי; הספקת דפי אינטרנט מותאמים אישית
און-ליין המדגישים את המידע שהוגדר ע"י המשתמש, הכולל
מנועי חיפוש ולינקים און ליין לאתרים אחרים; הספקת שירותי
יישום ממוחשבים הכוללים תוכנה לזיהוי וביצוע של מילת
מפתח, פרסומת, אופטימיזציה, השמה ויישום של פרסומות

חיפושי אינטרנט אחרים; ספק שירותי השמה המדגישים תוכנת
מחשב למעקב, יומן ומנתח הרגלי שימוש באינטרנט,  הרגלי
חיפוש באינטרנט, ונאמנות הצרכן; הספקת שירותי יישום

ממוחשבים הכוללים תוכנות מחשב לקומפילציה, ניתוח, אחסון,
מיון, ארגון והפצה דמוגרפים, סגנון חיים ונתוני התנהגות
ומידע; הספקת שירותי יישום ממוחשבים הכוללים תוכנת
מחשב המחוללים מחקרים לנתוני שיווק, דוחות וניתוחים,

ומידע אחר על נתוני שיווק ופרסום למטרות שיווק ופרסום; ספק
שירותי השמה המדגישים תוכנות מחשב לקידום השוואות
מחירים דרך האינטרנט; הספקת שירותי יישום ממוחשבים

הכוללים תוכנות מחשב לחיפוש, קומפילציה, מפתוח וארגון של
מידע באינטרנט; ספק שירותי השמה המדגישים תוכנות מחשב

ליצירת אינדקסים של מידע, אינדקסים של אתרי אינטרנט
ומקורות מידע אחרים; הספקת שירותי יישום ממוחשבים
הכוללים תוכנות מחשב ליצירת בסיסי נתונים לחיפוש מידע
ונתונים; הספקת שירותי יישום ממוחשבים הכוללים תוכנות
מחשב ליצירת גישה מוגבלת לנתונים ולאתרים של צד שלישי
ותכני אינטרנט באמצעות מחשב מבוסס רשת לשימוש ע"י צד
שלישי של התוכנה הנ"ל; שירותי מחשב, דהיינו, אירוח תכנים
דיגיטאליים באינטרנט באופן של הגבלת גישה מותאמת אישית

למשחקים, וידאו, מוסיקה, תמונות, אתרים ומידע און-ליין
בשטח האינטרנט הכללי לאחרים; הספקת שירותי יישום
ממוחשבים הכוללים תוכנות מחשב עבור העלאת תוכנה,

שליחה, תצוגה, גילוי, תיוג, בלוגינג, שיתוף או אמצעי תקשורת
בדרך אחרת, וידיאו/אודיו, מוסיקה, תמונות ומידע בתחום

האינטרנט הכללי דרך האינטרנט או רשתות תקשורת אחרות;
הספקת שירותי יישום ממוחשבים הכוללים תוכנות מחשב

לצ'יטוט, לוח מודעות, מסרים מידיים, ואינטראקציה באינטרנט;
הספקת מידע און-ליין בתחום מזג האוויר; הנכללים כולם בסוג

.42

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

י"ד טבת תש"ע - 67431/12/2009



Owners

Name: PLATRIUM LLC

Address: 840 GRIER DRIVE, SUITE 310  , Las Vegas, 
Nevada, 89119, U.S.A.

Identification No.: 69225

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

י"ד טבת תש"ע - 67531/12/2009



Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214330 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 67631/12/2009



Metal drawing machines, machine presses, threading 
machines, die-stamping machines, die-cutting and 
tapping machines, forging machines, rammers 
[machines], lapping machines, laser machines, 
riveting machines, machining centers, milling 
machines, vertical shapers, boring machines, 
embossing machines, broaching machines, lathes, 
plastic processing machines, hydraulic presses, 
smoothing presses, swaging machines, rolling mills, 
mangles, compressing machines, grinding machines, 
heat shock machines, electronic beam machines, 
tubing mills, engraving machines, foundry machines, 
contouring machines, beating machines, trueing 
machines, trimming machines, punching machines, 
planing machines, fraises [milling machine], shaping 
machines, honing machines, soldering apparatus gas
-operated, pneumatic hammers, grinders, drilling 
machines, laser cutting machines, friction pressure 
welders, oxygen acetylene welding cutters, hair 
hammers, soldering blow pipes gas-operated, electric 
shears, electric welding machines, electric hammers, 
electron beam welding machines, cutting blow pipes 
gas-operated, supersonic waves welding machines, 
tilt hammers, drills, drill bits, drill chucks, drill heads, 
racket stringing machines, reamers, milling cutters, 
bites, bicycle assembling machines, electric drivers, 
automatic tire removing and installing devices, taps; 
circular saws, lumbering band saws, wood planing 
machines, wood milling machines, veneer 
manufacturing machines, plywood clipping machines, 
plywood drying machines, plywood presses, saw 
blades [parts of machines], saw benches [parts of 
machines]; air compressors, compressed air pumps, 
water pumps, reciprocating compressors, 
reciprocating pumps, centrifugal blowers, centrifugal 
compressors, centrifugal pumps, axial flow blowers, 
axial flow compressors, axial flow pumps, turbo 
blowers, diffusion pumps, rotary blowers, rotary 
compressors, rotary pumps; alternators, starters for 
motors and engines, AC motors other than for 
vehicles, driving motors other than for vehicles, servo 
motors other than for vehicles, electric motors other 
than for vehicles, DC motors other than for vehicles, 
DC generators; all included in class 7.

מכונות למשיכת מתכות, מכבשים לעיבוד מתכות, מכונות
השחלה, מכונות הטבעה, מכונות לחיתוך במטבעת ולתברוג,
מכונות חישול, הלמנים [מכונות], מכונות שיפשוף, מכונות
לייזר, מכונות סמרור, מרכזים לעיבוד מכני, מכונות כרסום,

מעצבים אנכיים, מכונות קדיחה, מכונות תבלוט, מכונות חירור,
מחרטות, מכונות לעיבוד חומרים פלסטיים, מכבשים

הידראוליים, מכבשי החלקה, מכונות חישול בטביעה, מכונות
ערגול, מעגילות, מכונות דחיסה, מכונות טחינה, מכונות הלם
חום, מכונות קרן אלקטרוני, מכונות לערגול צינורות, מכונות
גילוף, מכונות יציקה, מכונות לחיתוך מתאר, מכונות חביטה,
מכונות כוונון מדויק, מכונות גזירה, מכונות ניקוב, מכונות

הקצעה, כרסמים [מכונת כרסום], מכונות לעיצוב צורה, מכונות
השחזה, ציוד הלחמה מופעל בגז, פטישים פניאומטיים,
משחזים, מכונות קידוח, מכונות חיתוך בלייזר, רתכי לחץ

חיכוך, מחתכי ריתוך בחמצן ואצטילן, פטישים נימיים, מבערי
הלחמה מופעלים בגז, מספריים חשמליים, מכונות ריתוך
חשמליות, פטישים חשמליים, מכונות ריתוך באמצעות קרן

אלקטרוני, מבערי חיתוך מופעלים בגז, מכונות ריתוך באמצעות
גלים על-קוליים, פטישי ציר חשמליים, מקדחות, מקדחים, אחזי

מקדח, ראשי מקדח, מכונות לרישות מחבטים, מקדדים,
כרסמים, מנשכים, מכונות להרכבת אופניים, מברגים חשמליים,
מכשירים אוטומטיים להסרת והרכבת צמיגים, טאפס; מסורים
עגולים, מסורי סרט לעץ, מכונות להקצעת עץ, מכונות לכרסום
עץ, מכונות לייצור ציפויים, מכונות לגזירת לבידים, מכונות
לייבוש לבידים, מכבשי לבידים, להבי מסורים [חלקים של

מכונות], מנסרות [חלקים של מכונות]; מדחסי אוויר, משאבות
אוויר דחוס, משאבות מים, מדחסי בוכנה, משאבות בוכנה,
מפוחים צנטריפוגליים, מדחסים צנטריפוגליים, משאבות

צנטריפוגליות, מפוחי זרם ציריים, מדחסי זרם ציריים, משאבות
זרם ציריות, מפוחי טורבו, משאבות דיפוזיה, מפוחים סיבוביים,
מדחסים סיבוביים, משאבות סיבוביות; מחוללי זרם חילופי,

מתנעים למוטורים ולמנועים, מנועי זרם חילופי שלא לכלי רכב,
מנועי נהיגה שלא לכי רכב, מנועי סרוו שלא לכלי רכב, מנועים
חשמליים שלא לכלי רכב, מנועי זרם ישיר שלא לכלי רכב,

מחוללי זרם ישיר; הכלולים כולם בסוג 7.

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

י"ד טבת תש"ע - 67731/12/2009



Owners

Name: Hyundai Corporation

Address: 226 Shinmunro-1ka  , Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 53398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 67831/12/2009



Sugar tongs, can openers, nutcrackers [not of 
precious metal], pizza cutters, spoons [Korean style], 
spoons, slicers, kitchen knives, table knives, scissors 
for kitchen uses, forks; shaving cases, razor cases; 
budding knives, dies [hand tools], daggers, swords, 
axes, drills, reamers, milling cutters, bits, hunting 
knives, borers, taps [hand tools], border shears, 
glass cutters, hatchets, harpoons, pruning scissors, 
carving knives, bayonets, punches; pickaxes, tool 
belts [holders], livestock marking tools, soldering 
irons [non-electric], drivers, ratchets, wrenches, 
riveters, rammers [hand tools], adjustable spanners, 
trowels, mitre [miter(am.)] boxes [hand tools], vices, 
crow bars, lifting jacks [hand-operated], scrapers, 
screw drivers, spanners, levers, nippers, pinchers, 
pullers, pliers, hammers; sharpening stones, 
sharpening steels, artificial whetstones [sharpening 
stones], razor strops, sharpening wheels [hand tools]; 
chisels, planes, inking lines [strings], Chinese style 
carpenters' inkpots, carpenters' compasses, files 
[tools], saw [hand tools]; hair clippers for personal 
use [electric and non electric], ear-piercing 
apparatus, hair irons [non-electric], razor blades, hair
-removing tweezers, hand implements for hair curling 
[non-electric], razors [electric and non electric], 
eyelash curlers, nail scissors, nail clippers, nail files, 
hair cutting scissors, curling tongs, beard clippers; 
spades [hand tools], sand trap rakes, hoes [hand 
tools], sickles, rakes [hand tools], shovels [hand 
tools], schops, weeding hoes; all included in class 8.

צבתות לקוביות סוכר, פותחני קופסאות, מפצחי אגוזים [לא
ממתכת יקרה], סכיני חיתוך לפיצה, כפות [בסגנון קוריאני],
כפות, פורסים, סכיני מטבח, סכיני שולחן, מספריים לשימושי
מטבח, מזלגות; תיקים לכלי גילוח, תיקים לסכיני גילוח; סכיני
הנצה, מטבעות [כלים ידניים], פגיונות, חרבות,קרדומים,
מקדחות, מקדדים, מכונות כרסום, מקדחים, סכיני ציד,
מקדחים, טאפס [כלים ידניים], מספריים לקצוות, מחתכי

זכוכית, גרזנים, צלצלים, מספריים לגיזום, סכינים לחיתוך בשר,
כידונים, מקבים; מעדרים, חגורות [מחזיקים] לכלים, כלים

לסימון בעלי חיים, מלחמים [לא-חשמליים], מדחפים, מחגרים
משוננים, מפתחות ברגים, מסמררים, הלמנים [כלים ידניים],
מפתחות ברגים מתכווננים, כפות טייחים (שפכטל), קופסאות
לזיוויים [כלים ידניים], מלחציים, קנטרים, מגבהים [מופעלים
ידנית], מגרדים, מברגים, מפתחות ברגים, מנופים, מצבטים,
צובתים, חולצים, צבתות, פטישים; אבני השחזה, פלדות
השחזה, אבני משחזת מלאכותיים [אבני השחזה], רצועות
להשחזת סכיני גילוח, גלגלי השחזה [כלים ידניים]; אזמלים,

מקצועות, קווי [מיתרי] תווייה, קסתות דיו של נגרים בסגנון סיני,
מצפני נגרים, פצירות [כלים], מסור [כלים ידניים]; קוצצי שיער
לשימוש אישי [חשמליים ולא-חשמליים], מכשיר לניקוב אוזניים,
מגהץ לשיער לעיצוב שיער בחום [לא-חשמליים], סכיני גילוח,
פינצטות להסרת שערות, מכשירים ידניים לסלסול שיער [לא-
חשמליים], תערים [חשמליות ולא-חשמליות], מסלסלי ריסים,
מספריים לציפורניים, קוצצי ציפורניים, פצירות לציפורניים,

מספריים לשיער, צבתות לסלסול, קוצצי זקן; אתי חפירה [כלים
ידניים], מגרפות חול למגרשי גולף, מעדרים [כלים ידניים],
מגלים, מגרפות [כלים ידניים], אתים [כלים ידניים], שופס,

מעדרי ניכוש; הכלולים כולם בסוג 8.

Class: 8 סוג: 8

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 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214331 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 67931/12/2009



Owners

Name: Hyundai Corporation

Address: 226 Shinmunro-1ka  , Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Identification No.: 53398

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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"ד טבת תש"ע - 68031/12/2009



Clothing; undergarment; underwear; headgear; 
footwear; included in class 25.

הלבשה; הלבשה תחתונה; לבנים; כיסויי ראש; הנעלה;
הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DELTA GALIL INDUSTRIES LTD. שם: דלתא גליל תעשיות בע"מ

Address: Beit Textile 2 Kaufman Street, Tel Aviv, Israel Beit Textile 2 Kaufman Street, Tel Aviv, Israel : כתובת

Identification No.: 520025602מספר זיהוי: 520025602

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal Law Group

Address: Akerstein Tower B P.O.B. 2081 11 Hamenofim 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל, פאפו, קוגלר

כתובת : מגדל אקרשטיין B ת.ד. 2081 רחוב המנופים 11,
הרצליה, 46120, ישראל

ECOLIFE

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214332 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 68131/12/2009



Pharmaceuticals, namely, thrapeutic drugs 
administered in the treatment of cancer and 
autoimmune diseases; all included in class 5.

תכשירי רוקחות שהם תכשירים תרופתיים לטיפול בסרטן
ובמחלות אוטו אמוניות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Genzyme Corporation

Address: Cambridge, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 19058

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, 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

EVOLTRA

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214349 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 68231/12/2009



Installations and apparatus included in the class, all 
for lighting, electric lamps; and parts and fittings 
included in the class for all the aforesaid goods; all 
included in class 11.

התקנים וכלים הנכללים בסוג זה, כולם לתאורה, מנורות
חשמליות; וחלקים ומתאמים הנכללים בסוג זה לסחורות

הנזכרות לעיל; הנכללים כולם בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: OSRAM Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung

Address: Hellabrunner Strasse 1  , Munchen, Germany

Identification No.: 49128

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

KREIOS

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214357 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 68331/12/2009



Alcoholic beverages (except beers) ; cocktails; all 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים (מלבד בירות) ; קוקטיילים; הכל כלול
בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SOCIETE JAS HENNESSY & CO.

Address: Paris, France

Identification No.: 2071

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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

HENNESSY ARTISTRY

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214358 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 68431/12/2009



Automobiles and their parts, vehicles; apparatus for 
locomotion by land, air or water, and parts and 
accessories for the above mentioned goods; included 
in class 12.

מכוניות וחלקיהן, כלי רכב; מתקנים לתנועה ביבשה, באוויר או
במים, וחלקים ואביזרים עבור הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים

בסוג 12.

Class: 12 סוג: 12

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HONDA MOTOR CO., LTD.

Address: 1-1, Minami-Aoyama 2-chome  , Minato-ku, 
Tokyo, 1078556, Japan

Identification No.: 57594

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

INSIGHT

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214359 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 68531/12/2009



Educational services, including instruction in 
languages; training; all included in class 41.

חינוך ופעילויות תרבות כולל לימוד שפות, שירותי הכשרה;
הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Helen Doron Ltd. שם: הלן דורון בע"מ

Address: Teradion Industrial Park, D.N. Misgav, 20179, 
Israel

כתובת : פארק התעשיה תרדיון, ד.נ. משגב, 20179, ישראל

Identification No.: 512538356מספר זיהוי: 512538356

Application Date 18/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214362 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 68631/12/2009



Toaster, barbeque, microwave ovens, toaster-oven, 
electric pots and pans, gas stove-tops, electric stove-
tops, electric hot plate, samovars, electric kettle, 
espresso machines, electric coffee machines, electric 
emergency light, hair driers, water-bar, portable 
refrigerators, fans, heaters, radiators, electric sheet, 
heating pillow; all include in class 11.

טוסטר, מנגל, מיקרוגל, טוסטר-אובן, סירים ומחבתות
חשמליים, כירות גד, כיריים חשמליים, פלטה חשמלית,

מיחמים, קומקום חשמלי, מכונות אספרסו, מכשירים חשמליים
להכנת קפה, פנס לתאורת חירום, מייבשי שיער, בר מים,
מקררים ניידים, מאווררים, תנורי חימום, רדיאטורים, סדין

חשמלי, כרית חימום; כולם נכללים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: YOSEF HAYIM IMPORT AND MARKETING 
LTD.

שם: יוסף חיים יבוא ושווק בע"מ

Address: Nesher, Israel כתובת : נשר, ישראל

Identification No.: 510960883מספר זיהוי: 510960883

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rachel Ben Ari, Adam Fish, Advs.

Address: 50 Moriah Avenue  , Haifa, 34572, Israel

שם: רחל בן ארי, אדם פיש, עו"ד

כתובת : שדרות מוריה 50  , חיפה, 34572, ישראל

HERMAN

הרמן

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214380 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 68731/12/2009



Import and sale of large size shoes for men and 
women; all included in class 35.

יבוא ומכירת נעליים לנשים ולגברים במידות גדולות; הנכללים
כולם בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: A.S A.S AIDLER LTD. שם: א.ש א.ש איידלר בע"מ

Address: Rishon Le Zion, Israel כתובת : ראשון לציון, ישראל

Identification No.: 513137141מספר זיהוי: 513137141

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Israel Dor, Adv.

Address: 5 Hadar St.  , Ramla, 72240, Israel

שם: ישראל דור, עו"ד

כתובת : רחוב הדר 5  , רמלה, 72240, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the words FOR MEN AND WOMAN
HIGH QUALITY LARGE SIZE SHOES and לנשים
but in the combination ,ולגברים נעלי איכות במידות גדולות
of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים לנשים
ולגברים נעלי איכות במידות גדולות

FOR MEN AND WOMAN HIGH QUALITY LARGE-ו
SIZE SHOES, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 19/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214382 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 68831/12/2009



Paints; coating composition; varnishes; lacquers; 
dyestuffs; colorants; pigments; printing ink; mordants; 
thermochromic color changeable inks; fixatives; raw 
natural resins; metals in  foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; paints for 
arts; artists' colors; oil colors; water colors; acrylic 
colors; synthetic resin colors; printing colors; oil 
printing colors or water-soluble printing colors for 
engraving; colors for woodblock printing; poster  
colors; powder colors; all goods included in class 2. 
2.

צבעים; תרכובת שכבה; ציפוי; לקות; חומר צביעה; צבען;
פיגמנטים; דיו הדפסה; מורדנט; דיו צבע ת'רמוכרומיק משתנה;
חומר קיבוע;  שרף גולמי נייטרלי; מתכות בצורת רדיד ואבקה
עבור צבעים, דקורטורים, מדפיסים ואומנים, צבעים עבור

אמנים; גווני אומנים; צבעי שמן; צבעי מים; צבעים אקריליים;
צבעי שרף סינתטיים; צבעי הדפסה; צבעי הדפסת שמן או צבעי
הדפסת מסיסי מים עבור חריטה; צבעים עבור הדפסת תפס
עץ; צבעי מודעה; צבעי אבקה; כל הסחורות נכללות בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

Address: Osaka-Shi, Osaka-Fu, Japan

Identification No.: 10822

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, Tel Aviv, P.O.B 6451, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, תל אביב, ת.ד.6451, 61063,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

SAKURA

Application Date 20/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214396 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 68931/12/2009



Snowboards, skis, bindings for skis and snowboards, 
snowboard leashes, snowboard carrying and 
transportation cases, wax for snowboards and skis; 
all included in class 28.

קרשי החלקה על הקרח, מגלשי סקי, התקני נעילת מגף
למגלשי סקי וקרשי החלקה על הקרח, רצועות קרש החלקה על
הקרח, תיקי נשיאה ונסיעה לקרש החלקה על הקרח, שעווה
לקרשי החלקה על השלג ומגלשי סקי; כולם כלולים בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mervin Manufacturing, Inc.

Address: Sequim, Washington, U.S.A.

Identification No.: 69269

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

GNU

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214405 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 69031/12/2009



Clothing namely t-shirts, jerseys, athletic shirts, 
sweat shirts, sweat pants, jackets, vests, snow pants, 
undergarments, socks, belts, gloves; headwear 
namely hats and caps; footwear namely boots for 
snowboarding and athletic footwear; all included in 
class 25.

ביגוד בעיקר חולצות טריקו, ג'רסיים, חולצות ספורט,
סווטשרים, מכנסי טריינינג, מעילים, אפודות, מכנסי שלג,

בגדים תחתונים, גרביים, חגורות, כפפות; כיסויי ראש בעיקר
כובעים וכובעי מצחייה; הנעלה בעיקר מגפיים להחלקה על

הקרח והנעלת ספורט; כולם כלולים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Mervin Manufacturing, Inc.

Address: Sequim, Washington, U.S.A.

Identification No.: 69269

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

GNU

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214407 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 69131/12/2009



Processed or unprocessed tobacco, smoker's items, 
tobacco products, cigarettes, cigars, cigarillos, packs 
for tobacco, cigar holders, cigarette holders, cigars 
and cigarettes cases, ashtrays for smokers, pipe 
holders/cases, cigar clippers, tobacco pipes, tobacco 
pouches, lighters, cigarette paper, humidors for 
tobacco products, matches; all included in class 34.

טבק מעובד או שאינו מעובד, צורכי מעשנים, מוצרי טבק,
סיגריות, סיגרים,  סיגרילות, אריזות לטבק, מחזיקי סיגרים,
מחזיקי סיגריות, מארז לסיגרים וסיגריות, מאפרות למעשנים,
מחזיקים/מארזים למקטרות, תופסן לסיגרים, מקטרות לטבק,
נרתיקים לטבק, מציתים, נייר לסיגריות, תיבת לחות למוצרי

טבק, גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Karelia Tobacco Company Inc.

Address: Athinon Street  , Kalamata, Greece

Identification No.: 53541

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214410 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 69231/12/2009



Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Psoriasis Vulgaris and related skin disorders; all 
included in class 5.

תכשירים רוקחיים לטיפול בפסוריאזיס וולגריס ומחלות עור
קשורות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Ballerup, Denmark

Identification No.: 2532

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

פיקאטו

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214411 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 69331/12/2009



Assays, reagents, chemical preparations, and 
diagnostic preparations for clinical, scientific or 
research use; all included in class 1.

תבחינים, ריאגנטים, תכשירים כימיים, ותכשירים דיאגנוסטיים
עבור שימוש קליני, מדעי או מחקרי; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Response Genetics, Inc.

Address: 1640 Marengo Street 6th Floor, Los Angeles, 
CA, 90033, U.S.A.

Identification No.: 69271

(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

RESPONSEDX

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214412 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 69431/12/2009



Reagents, preparations and substances for medical, 
scientific and research purposes; diagnostic agents, 
preparations and substances for medical, scientific 
and research purposes, diagnostic test kits 
comprised of biological reagents and instructions for 
use; specimen collection kits; all included in class 5.

ריאגנטים, תכשירים וחומרים למטרות רפואיות, מדעיות
ומחקריות; גורמים דיאגנוסטיים, תכשירים וחומרים למטרות
רפואיות, מדעיות ומחקריות, ערכות בחינה דיאגנוסטיות
המורכבות מריאגנטים ביולוגיים והוראות לשימוש; ערכות

איסוף דגימות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Response Genetics, Inc.

Address: 1640 Marengo Street 6th Floor, Los Angeles, 
CA, 90033, U.S.A.

Identification No.: 69271

(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

RESPONSEDX

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214413 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 69531/12/2009



Medical devices; all included in class 10. התקנים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Response Genetics, Inc.

Address: 1640 Marengo Street 6th Floor, Los Angeles, 
CA, 90033, U.S.A.

Identification No.: 69271

(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

RESPONSEDX

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214415 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 69631/12/2009



Medical and scientific research and development, 
consulting, testing, diagnostic and analysis services 
in the fields of pharmacogenomics, drug discovery, 
drug development, diagnostics, treatment, and 
biological detection; diagnostic testing services; 
medical testing and services for diagnostic purposes; 
providing medical, diagnostic, research and 
treatment information; data and databases provided 
to others via computer networks in the fields of 
medicine, pharmacogenomics, diagnostics, clinical 
trial design and biotechnology; product development 
services for others in the biomedical, genomics, 
pharmacogenomics, diagnostic, clinical trial design 
and biotechnology fields; providing laboratory 
research services in the field of gene expression or 
cancer diagnosis; all included in class 42.

מחקר ופיתוח רפואי ומדעי, שירותי ייעוץ, בחינה, דיאגנוסטיקה
וניתוח בתחומים של פארמהקוגנומיקה, גילוי תרופות, פיתוח
תרופות, דיאגנוסטיקה, טיפול,ואיתור ביולוגי; שרותי בחינה

דיאגנוסטיים; בחינה ושירותים רפואיים למטרות דיאגנוסטיקה;
אספקת אינפורמציה רפואית, דיאגנוסטית, מחקרית וטיפולית;
נתונים ובסיסי נתונים המסופקים לאחרים באמצעות רשתות
מחשב בתחום הרפואה, פארמהקוגנומיקה, דיאגנוסטיקה,
עיצוב ניסיון קליני וביוטכנולוגיה; שרותי פיתוח מוצר לאחרים

בתחומים ביורפואיים, גנומיקה, פארמהקוגנומיקה,
דיאגנוסטיקה, עיצוב ניסיון קליני וביוטכנולוגיה; אספקת שירותי
מחקר מעבדתיים בתחומים של ביטוי גן או דיאגנוזת סרטן;

הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Response Genetics, Inc.

Address: 1640 Marengo Street 6th Floor, Los Angeles, 
CA, 90033, U.S.A.

Identification No.: 69271

(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

RESPONSEDX

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214416 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 69731/12/2009



Medical services in the field of diabetes; data 
management in the field of diabetes, namely 
providing of information and data in the field of 
diabetes via internet; all included in class 44.

שירותים רפואיים בתחום הסוכרת; ניהול מידע בתחום
הסוכרת, דהיינו הספקה של מידע ונתונים בתחום הסוכרת

באמצעות אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Roche Diagnostics GmbH

Address: 116 Sandhofer Strasse, Mannheim, 68305, 
Germany

Identification No.: 44573

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

אקו-צ'ק

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214428 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 69831/12/2009



Medical and surgical instruments, devices and 
apparatus including accessories included in class 10; 
blood glucose meters including accessories included 
in class 10; lancet devices and lancets for medical 
purposes; insulin pumps and infusion sets including 
accessories included in class 10; all included in class 
10.

מכשירים מתקנים והתקנים המשמשים לרפואה ולניתוח כולל
אביזרים הנכללים בסוג 10; מכשירי מדידה לגלוקוזה בדם כולל
אביזרים הנכללים בסוג 10; מתקנים לדקירה ודוקרנים למטרות

רפואיות; משאבות אינסולין וערכות עירוי כולל אביזרים
הנכללים בסוג 10; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Roche Diagnostics GmbH

Address: 116 Sandhofer Strasse, Mannheim, 68305, 
Germany

Identification No.: 44573

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

אקו-צ'ק

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214429 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 69931/12/2009



Pharmaceutical and veterinary preparations; in-vitro 
diagnostics for medical purposes; test strips for the 
determination of blood glucose; all included in class 
5.

תכשירי רוקחות ווטרינריים; אבחוני אין-ויטרו לצרכים רפואיים;
מקלוני בדיקה לבדיקת הגלוקוזה בדם; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Roche Diagnostics GmbH

Address: 116 Sandhofer Strasse, Mannheim, 68305, 
Germany

Identification No.: 44573

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

אקו-צ'ק

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214430 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 70031/12/2009



Agricultural chemicals, namely insecticides; included 
in class 5.

מוצרים כימיים לחקלאות דהיינו, קוטלי חרקים; הכלולים בסוג
.5

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Chemtura Corporation

Address: Middlebury, Connecticut, U.S.A.

Identification No.: 55378

(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

ENVIROMITE

Application Date 21/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214435 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 70131/12/2009



Pharmaceutical preparation for use in the treatment 
of cancer; all included in class 5.

תכשיר רוקחי לשימוש בטיפול בסרטן; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Indevus Pharmaceuticals, Inc.

Address: Lexington, Massachusetts, U.S.A.

Identification No.: 57329

(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

VANTAS

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214438 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 70231/12/2009



Plastic flexible packaging films for commercial and 
industrial use; all included in class 16.

אריזות פלסטיק גמישות לשימוש מסחרי ותעשייתי; הכל כלול
בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: SEALED AIR CORPORATION (US)

Address: 200 Riverfront Boulevard  , Elmwood Park, New 
Jersey, U.S.A.

Identification No.: 5864

(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

NEXCEL

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214439 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 70331/12/2009



Computer game programs and software, including 
programs and software on recorded media for, and 
delivered digitally to, personal computers, video 
game consoles, handheld computing devices, mobile 
computing devices, and other computing devices; all 
included in class 9.

תוכניות ותוכנות משחקי מחשב, כולל תוכניות ותוכנות על גבי
מדיה מוקלטת עבור, ומועברים דיגיטלית ל, מחשבים אישיים,
קונסולות משחקי וידאו, התקני חישוב המוחזקים ביד, התקני
חישוב ניידים, והתקני חישוב אחרים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway  , New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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

BIOSHOCK

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214443 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 70431/12/2009



Denmark , 03/03/2008 דנמרק , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Non-medicated preparations and substances for the 
care of the skin; all included in class 3.

תכשירים וחומרים שאינם תרופתיים לטיפול בעור; הנכללים
כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214456 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 70531/12/2009



Denmark , 03/03/2008 דנמרק , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Pharmaceutical preparations and substances, 
medical preparations and substances for healthcare, 
hygienic, medical and surgical bandages and 
dressings, plasters, materials for dressings, medical 
wound filling materials, medical adhesive bands, 
strips and discs; urine absorbing towels, napkins and 
drip collectors; underwear for incontinence; tampons 
for hygienic and surgical use; deodorizers for ostomy 
and incontinence; included in class 5.

תכשירים וחומרים רוקחיים, תכשירים רפואיים וחומרים לטיפוח
הבריאות, רטיות וחבישות היגייניים, רפואיים וכירורגיים,
פלסטרים, חומרים לחבישות, חומרי מילוי פצעים רפואיים,

רצועות רפואיות דביקות, פסים ודיסקים; מגבות סופגות שתן,
מטליות וקולטי נזילה;  תחתונים לאי שליטה בסוגרים; טמפונים
להיגיינה ושימוש כירורגי; חומרים מפיגים ריח לפיום המעי ולאי

שליטה בסוגריים; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214457 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 70631/12/2009



Denmark , 03/03/2008 דנמרק , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Medical and surgical instruments and apparatus; 
instruments and apparatus for the surgical and 
medical treatment of ostomy; instruments and 
apparatus for the treatment of the urinary tract 
system; urology instruments and apparatus, 
gynaecology instruments and apparatus, instruments 
and apparatus for the treatment of wounds; surgical 
and medical devices in the form of stimulating 
apparatus for the rehabilitation of muscles; aids and 
rehabilitation devices for use in the treatment of 
urology and incontinence; irrigation apparatus, 
medical probes, urine condoms, urisheaths, condom 
catheters, urinals, belts, odour filters, cannullae, 
valves, plugs, tubes, flexible joints, bags, envelopes 
and receptacles for the collection of excretions from 
the human body, urethral slings, catheters, stents; 
prostheses; implants; elastic bandages, supportive 
bandages, supportive clothing; orthopaedic 
bandages; artificial limbs, suture material; all for 
medical and surgical treatment; all included in class 
10.

מכשירים והתקנים רפואיים וכירורגיים; מכשירים והתקנים
לטיפול כירורגי ורפואי של פיום המעי; מכשירים והתקנים

לטיפול במערכת מסלול השתן; מכשירים והתקנים אורולוגיים,
מכשירים והתקנים גניקולוגיים, מכשירים והתקנים לטיפול
בפצעים; התקנים כירורגיים ורפואיים בצורה של התקנים

מעסים לשיקום של שרירים; עזרים והתקנים לשימוש בטיפול
באורולוגיה ואי שליטה בסוגרים; התקני שטיפה, בדיקה

רפואית, קונדומי שתן, נרתיקי שתן, קטטר קונדום, משתנות,
חגורות, מסנני ניחוח, צינורית, שסתומים, פלאגים, צינורות,
חיבורים גמישים, תיקים, מעטפות וכלי קיבול לאיסוף צואה
מגוף האדם, לולאה לשופכה, קטטרים, סטנטים; תותבות;
שתלים; תחבושות אלסטיות; תחבושות תומכות; הלבשה

תומכת; תחבושות אורטופדיות; גפיים מלאכותיות, חומר איחוי;
כולם לטיפול רפואי וכירורגי; הנכללים כולם בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

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 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214458 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 70731/12/2009



Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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"ד טבת תש"ע - 70831/12/2009



Denmark , 03/03/2008 דנמרק , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Magazines, printed matter, instructional material, 
teaching material; all included in class 16.

מגזינים, חומר מודפס, חומר הדרכתי, חומר הוראתי; הנכללים
כולם בסוג 16.

Class: 16 סוג: 16

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214459 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 70931/12/2009



Denmark , 03/03/2008 דנמרק , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Financial administration of foundations; all included in 
class 36.

ניהול פיננסי של קרנות; הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 השירותים, או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214460 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 71031/12/2009



Denmark , 03/03/2008 דנמרק , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Education: providing of training; all included in class 
41.

חינוך: מתן אימונים; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 השירותים, או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214461 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 71131/12/2009



Denmark , 03/03/2008 דנמרק , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Scientific research services; providing of clinical 
research; all included in class 42.

שירותי מחקר מדעי; מתן מחקר קליני; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 השירותים, או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214462 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 71231/12/2009



Denmark , 03/03/2008 דנמרק , 03/03/2008

Priority Date דין קדימה

Health care services; operation of medical clinics; 
providing of medical information in relation to health 
care and in relation to discussion fora; all included in 
class 44.

שירותי טיפוח בריאות; הפעלה של קליניקות רפואיות; מתן
מידע רפואי בקשר לטיפוח בריאות ובקשר לקבוצות דיון;

הנכללים כולם בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Humlebaek, Denmark

Identification No.: 35597

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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 השירותים, או חלק ממנו אינו
ברור, או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח

האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214463 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 71331/12/2009



France , 11/04/2008 צרפת , 11/04/2008

Priority Date דין קדימה

Nets, tents, camouflage tarpaulins; all included in 
class 22.

רשתות,אוהלים,ברזנט הסוואה; הכל כלול בסוג 22.

Class: 22 סוג: 22

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MBDA FRANCE

Address: Paris, France

Identification No.: 69280

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

MULTISORB

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214465 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 71431/12/2009



France , 11/04/2008 צרפת , 11/04/2008

Priority Date דין קדימה

Fabrics and textile products created using composite 
threads destined to camouflage products; all included 
in class 24.

אריגים ומוצרי טקסטיל שנוצרים משימוש  בחוטים מורכבים
המיועדים למוצרי הסוואה; הכל כלול בסוג 24.

Class: 24 סוג: 24

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MBDA FRANCE

Address: Paris, France

Identification No.: 69280

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

MULTISORB

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214466 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 71531/12/2009



France , 11/04/2008 צרפת , 11/04/2008

Priority Date דין קדימה

Clothing in particular camouflage clothing; all 
included in class 25.

ביגוד בעיקר ביגוד הסוואה; הכל כלול בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: MBDA FRANCE

Address: Paris, France

Identification No.: 69280

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

MULTISORB

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214467 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 71631/12/2009



Heart valve and heart valve delivery system; All 
included in class 10.

שסתומים ללב ומערכות הובלה לשסתומים; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Edwards Lifesciences Corporation

Address: Irvine, California, U.S.A.

Identification No.: 47524

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

ASCENDRA

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214469 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 71731/12/2009



Heart valve and heart valve delivery system; All 
included in class 10.

שסתומים ללב ומערכות הובלה לשסתומים; הנכללים בסוג 10.

Class: 10 סוג: 10

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Edwards Lifesciences Corporation

Address: Irvine, California, U.S.A.

Identification No.: 47524

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House 14 Shenkar St., Herzliya Pituach, 
46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, ישראל

EDWARDS SAPIEN

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214471 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 71831/12/2009



Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangements; arranging travel and tours; travel and 
tour ticket reservation services; travel and tour 
information services; chauffeur services; tour guide 
services; bus transport; coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups; 
organization of travel; organization of excursions, 
sight seeing tours, holidays, tours and travel; 
organization of travel and boat trips; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings 
for transportation; travel guide services; all included 
in class 39.

תובלה; אריזה ואחסון של סחורות; סידורי נסיעה; הסדרת
נסיעות וטיולים; שירותי הזמנת כרטיסי נסיעות וטיולים; שירותי
מידע לנסיעות וטיולים; שירותי נהג; שירותי מדריך טיולים;

תובלת אוטובוס; תאום סידורי נסיעה ליחידים ולקבוצות; ארגון
של נסיעות, סיורים באתרים תיירותיים, חופשות, סיורים

ונסיעות; ארגון נסיעות וטיולי סירות; שירותי סוכנות נסיעות,
דהיינו, הזמנת מקומות ושריון  מקומות מראש לתובלות;

שירותי מדריך נסיעות; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Las Vegas Sands Corp.

Address: Las Vegas, Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 66114

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214475 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 71931/12/2009



Entertainment; sporting and cultural activities; casino 
and gaming services; providing casino and gaming 
facilities; entertainment, namely, live musical 
performances, theatrical productions and comedy 
productions; health clubs; amusement centers and 
arcades; providing educational and training services; 
all included in class 41.

בידור; פעילויות ספורט ותרבות; שירותי קזינו ומשחקי מזל;
אספקת מתקני קזינו ומשחקי מזל; בידור, דהיינו, הופעות
מוסיקליות חיות, הפקות תיאטרון והפקות קומדיה; מועדוני
בריאות; מרכזי שעשועים וארקיידים; אספקת שירותי חינוך

והדרכה; הנכללים כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Las Vegas Sands Corp.

Address: Las Vegas, Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 66114

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214476 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 72031/12/2009



Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; hotel, bar and restaurant services; 
travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for restaurants and meals; all included 
in class 43.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; דיור זמני; שירותי מלון, בר
ומסעדה; שירותי סוכנות נסיעות, דהיינו, הזמנת מקומות ושריון
מקומות מראש למסעדות וארוחות; הנכללים כולם בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Las Vegas Sands Corp.

Address: Las Vegas, Nevada, 89109, U.S.A.

Identification No.: 66114

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214477 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 72131/12/2009



Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; all included in class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה, במדע ובצילום, וכן בחקלאות,
בגננות וביערנות; שרפים מלאכותיים בלתי מעובדים,
פלסטיקים בלתי מעובדים; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Strasse 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

NEROX

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214478 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 72231/12/2009



Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood, colorants, 
pigments; mordants; all included in class 2.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים נגד חלודה ונגד
התדרדרות של עץ, צבענים, פיגמנטים; מורדנטים; הנכללים

כולם בסוג 2.

Class: 2 סוג: 2

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Strasse 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

NEROX

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214479 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 72331/12/2009



Scientific and technological services as well as 
research and development related thereto, industrial 
analysis and research; all included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים וכן מחקר ופיתוח הקשורים לכך,
ניתוח ומחקר תעשייתיים; הנכללים כולם בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Evonik Degussa GmbH

Address: Rellinghauser Strasse 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

NEROX

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214480 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 72431/12/2009



Parking place rental; booking of seats for travel; 
travel reservation; transport reservation; parcel 
delivery; delivery of goods; delivery of goods by mail 
order; traffic information; transportation information; 
storage information; arranging of cruises; arranging 
of tours; hauling; transport of travelers; armored-car 
transport; guarded transport of valuables; railway 
transport; passenger transport; transport brokerage; 
truck rental; rental of storage containers; frozen-food 
locker rental; refrigerator rental; vehicle rental; 
stevedoring; unloading cargo; escorting travelers; 
transport; storage of goods; storage; warehousing; 
sightseeing (tourism); freight forwarding; all included 
in class 39.

השכרת מקום חניה; הזמנת ושמירת מושבים עבור טיול;
הזמנת ושמירת מקומות נסיעה; משלוח חבילות; משלוח של
טובין; משלוח טובין על ידי דואר; אספקת מידע על תנועה;

מידע לגבי הובלה; מידע על אחסנה; ארגון של הפלגות; ארגון
של טיולים גרירה; הובלה של מטיילים; הובלה על ידי רכב
ממוגן; הסעת נוסעים; סוכנות הובלות; השכרת משאיות;

השכרת מיכלי איחסון; השכרת תא למזון קפוא; השכרת מקרר;
השכרת כלי רכב; טעינה ופריקה מטענים בנמל; פריקת משא;
ליווי של מטיילים; הובלה; אחסנה של סחורות; אחסנה; שירותי
מחסנאות; ביקור באתרים (תיירות); העברת מטען; הנכללים

כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JOINT STOCK COMPANY "RUSSIAN 
RAILWAYS"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 69284

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214486 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 72531/12/2009



Parking place rental; booking of seats for travel; 
travel reservation; transport reservation; parcel 
delivery; delivery of goods; delivery of goods by mail 
order; traffic information; transportation information; 
storage information; arranging of cruises; arranging 
of tours; hauling; transport of travelers; armored-car 
transport; guarded transport of valuables; railway 
transport; passenger transport; transport brokerage; 
truck rental; rental of storage containers; frozen-food 
locker rental; refrigerator rental; vehicle rental; 
stevedoring; unloading cargo; escorting travelers; 
transport; storage of goods; storage; warehousing; 
sightseeing (tourism); freight forwarding; all included 
in class 39.

השכרת מקום חניה; הזמנת ושמירת מושבים עבור טיול;
הזמנת ושמירת מקומות נסיעה; משלוח חבילות; משלוח של
טובין; משלוח טובין על ידי דואר; אספקת מידע על תנועה;

מידע לגבי הובלה; מידע על אחסנה; ארגון של הפלגות; ארגון
של טיולים גרירה; הובלה של מטיילים; הובלה על ידי רכב
ממוגן; הסעת נוסעים; סוכנות הובלות; השכרת משאיות;

השכרת מיכלי איחסון; השכרת תא למזון קפוא; השכרת מקרר;
השכרת כלי רכב; טעינה ופריקה מטענים בנמל; פריקת משא;
ליווי של מטיילים; הובלה; אחסנה של סחורות; אחסנה; שירותי
מחסנאות; ביקור באתרים (תיירות); העברת מטען; הנכללים

כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: JOINT STOCK COMPANY "RUSSIAN 
RAILWAYS"

Address: Moscow, Russian Federation

Identification No.: 69284

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Address: Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem Begin 
Street, Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11, רמת גן,
52521, ישראל

If the Hebrew version of the list of services or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת השרותים או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214487 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 72631/12/2009



Soaps; detergents; bleaching preparations, cleaning 
preparations; perfumery, toilet water; aftershave, 
cologne; essential oils; aromatherapy products, not 
for medical use; message preparations; deodorants 
and antiperspirants; preparations for the care of the 
scalp and hair; shampoos and conditioners; hair 
colourants; hair styling products; toothpaste; 
mouthwash, not for medical use; preparations for the 
are of the mouth and teeth; non-medicated toilet 
preparations; bath and shower preparations; pre-
shave and aftershave preparations; depilatory  
preparations; sun-tanning and sun protection 
preparations; cosmetics; make-up and make-up 
removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder' cotton wool, cotton 
sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues or 
wipes; beauty masks, facial packs; all included in 
class 3.

סבונים; חומרי ניקוי; תכשירי הלבנה, תכשירי ניקוי; תמרוקים,
מי טואלט, אפטר שייב, מי קולון; תמצית שמנים; מוצרים

ארומטופיים, שאינם לשימוש רפואי ותכשירי עיסוי; דיאודורנטים
ואנטיפוספיורנטים; תכשירים לטיפול בקרפת ובשיער; חומרי
חפיפה ומעצבי שיער; צבעים לשיער; מוצרים לעיצוב שיער,

משחת שיניים, מי פה שאינם לשימוש רפואי; תכשירים לטיפוח
הפה והשיניים; תכשירי טואלט שאינם רפואיים, תכשירים

לאמבטיה ולמקלחת, תכשירים לטיפוח העור; שמנים, משחות
ותחליבים לעור; תכשירים לגילוח, תכשירים לשימוש לפני
הגילוח ולאחריו; תכשירים להסרת שיער, תכשירים לשיזוף
ולהגנה מפני השמש; מוצרים קוסמטיים; תכשירים לאיפור

ולהסרתו; ג'ל שומני; תכשירים לטיפול בשפתיים; אבקת טלק;
צמר כותנה, מקלוני כותנה; כריות קוסמטיות, ממחטות נייר או
מגבונים שהורטבו והוספגו מראש; מסכות יופי, חבילות לטיפוח

הפנים; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: GUILD ENTERPRISES LIMITED שם: גילד אנטרפריזס בע"מ

Address: 31 Lehi St.  , Bnei Brak, 51200, Israel כתובת : רח' לחי 31  , בני ברק, 51200, ישראל

Identification No.: 512994716מספר זיהוי: 512994716

Application Date 24/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214498 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 72731/12/2009



Lighting conductors; filaments for conducting light; 
fiber optic cables; electric cables, coaxil cables; 
electric wires; optical communication devices; 
network communication devices; devices and 
components for electricity mains; all included in class 
9.

מוליכי אור; סיבים להולכת אור; כבלי סיבים אופטיים; כבלים
חשמליים; כבלים משותפי-ציר; תילים חשמליים; התקנים

לתקשורת אופטית; התקנים לרשת תקשורת; התקנים ויחידות
לקווי הזנה חשמליים; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE 
COMPANY LTD.

Address: Wuhan City, Hubei Province, China

Identification No.: 69294

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 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214512 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 72831/12/2009



Plywood; all included in class 19. לבידי עץ; הנכללים כולם בסוג 19.

Class: 19 סוג: 19

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: LAVI PLYWOOD TRADING AND MARKETING 
LTD.

שם: לבידי לביא מסחר ושווק בע"מ

Address: 6 Derech Hayam St. Industrial Zone, Rehovot, 
76579, Israel

כתובת : רח' דרך הים 6 אזור תעשיה, רחובות, 76579, ישראל

Identification No.: 511079352מספר זיהוי: 511079352

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zysman, Aharoni, Gayer  & Ady Kaplan & Co., 
Law Of

Address: Beit Zion 41-45 Rothshild Blvd., Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: זיסמן, אהרוני, גייר  & עדי קפלן ושות', משרד עו"ד

כתובת : בית ציון שדרות רוטשילד 41-45, תל אביב, 65784,
ישראל

GREEN PANDA

גרין פנדה

Application Date 26/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214515 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 72931/12/2009



Beverages including herbal beverages; preparations 
for making beverages including herbal beverages; 
fruit drinks and juices; mineral and aerated waters 
and other nonalcoholic drinks; all included in class 
32.

משקאות כולל משקאות על בסיס צמחי; תערובת להכנת
משקאות כולל משקאות צמחיים; משקאות מפירות או מיצים;
מים מינרלים ומים מוגזים ומשקאות שאינם אלכוהוליים אחרים;

הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: THE SUNRIDER CORPORATION d.b.a. 
SUNRIDER INTERNATIONAL

Address: 1625 Abalon Avenue  , Torrance, CA., U.S.A.

Identification No.: 36549

(Utah Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: SunRider (Israel) (Dafna Shaharabani, Adv.)

Address: Legal Department 13 Hamelacha St., North 
Industrial Area Lod, 71100, Israel

שם: סאנריידר (ישראל) (דפנה שהרבני, עו"ד)

כתובת : מחלקה משפטית רח' המלאכה 13, איזור תעשיה צפוני
לוד, 71100, ישראל

VITADELIGHT

Application Date 27/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214525 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 73031/12/2009



Semiconductor manufacturing machines and parts 
for such machines; semiconductor wafer processing 
equipment; all included in class 7.

מכונות יצור מוליכים למחצה וחלקים עבור מכונות כאמור; ציוד
עיבוד פרוסת מוליך למחצה; כולם כלולים בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 3950 North Fourth Street  , San Jose, 
California, 95134, U.S.A.

Identification No.: 8918

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214531 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 73131/12/2009



Chemical vapor deposition reactors and computer 
software for integrated circuit design and for use in 
manufacturing semiconductors; all included in class 
9.

מגיבים כימיים לשיקוע אדים ותוכנות מחשב עבור פיתוח מעגל
סוכם ועבור שימוש ביצור מוליכים למחצה; כולם כלולים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOVELLUS SYSTEMS, INC.

Address: 3950 North Fourth Street  , San Jose, 
California, 95134, U.S.A.

Identification No.: 8918

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, Jerusalem, 
P.O.B 1352, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ירושלים, ת.ד.1352,
ישראל

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214532 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 73231/12/2009



All goods included in class 25. כל הטובין הנכללים בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NEHUEL S.A.

Address: Buenos Aires, Argentina

Identification No.: 69301

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

VITAMINA

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214533 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 73331/12/2009



Health club services; all services included in class 
41.

שירותי מועדון פנאי; כל השירותים הנכללים בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ESPA International (UK) Limited

Address: Farnham, Surrey, United Kingdom

Identification No.: 54704

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

ESPA

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214534 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 73431/12/2009



Resort hotels services; all services included in class 
43.

שירותי מלונות נופש; כל השירותים נכללים בסוג 43.

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ESPA International (UK) Limited

Address: Farnham, Surrey, United Kingdom

Identification No.: 54704

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

ESPA

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214535 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 73531/12/2009



Health spa, health hydro, health farm and health club 
services; all services included in class 44.

שירותי ספא בריאותי, בית מרפא, חוות בריאות ומועודון
בריאות; כל השירותם נכללים בסוג 44.

Class: 44 סוג: 44

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ESPA International (UK) Limited

Address: Farnham, Surrey, United Kingdom

Identification No.: 54704

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

ESPA

Application Date 28/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214536 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 73631/12/2009



Apparatus for cooking and/or steam generating for 
the treatment and preparation of food in commercial 
kitchens; all included in class 11.

מתקנים לבישול ו/או יצירת אדים לטיפול והכנה של אוכל
במטבחים מסחריים; כולם כלולים בסוג 11.

Class: 11 סוג: 11

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: LechMetall Landsberg GmbH 
Edelstahlerzeugnisse

Address: Landsberg a. Lech, Germany

Identification No.: 69305

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 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214550 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 73731/12/2009



U.S.A. , 25/06/2008 ארה"ב , 25/06/2008

Priority Date דין קדימה

Office furniture; all included in class 20. ריהוט משרדי; הנכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: HERMAN MILLER, INC.

Address: Zeeland, Michigan, U.S.A.

Identification No.: 36559

(Michigan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

If the Hebrew translation of the list of goods or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

EMBODY

Application Date 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214551 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 73831/12/2009



Software; software for factory automation; operating 
software for operating manufacturing facilities; data 
processing equipment and electronic systems and 
devices for factory automation and for operating 
manufacturing facilities, included in Class 9.

תוכנות מחשב; תוכנות מחשב לאוטומציה של מפעלים; תוכנות
הפעלה של מחשב להפעלת מתקני ייצור; ציוד לעיבוד נתונים

ומערכות והתקנים אלקטרוניים לאוטומציה של מפעלים
ולהפעלת מתקני ייצור, הנכללים בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DENSO EUROPE B.V.

Address: WEESP, The Netherlands

Identification No.: 69306

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 31/08/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214552 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 73931/12/2009



Agencies for brokerage of securities trading in 
overseas securities markets and of transactions on 
commission of overseas market securities futures; 
Agencies or brokerage for trading of securities, 
securities index futures, securities options, and 
overseas market securities futures; Fund investment 
services featuring the trading of an account holder's 
securities according to previously established criteria 
in order to maintain a predetermined level of 
payments to the account holder; Commodity trading 
for others; Financial services; Providing information 
on trading options and on profiting from the time 
delay of options; Securities trading and investing 
services for others via the internet; Financial 
services, namely, providing a virtual currency for use 
by members of an on-line community via a global 
computer network; Hedge fund investment and 
management services; Private placements of hedge 
funds, private equity funds, securities and derivatives 
for others; Financial advisory and consultancy 
services;  Financial investment services, namely 
administering the issuance, underwriting and 
distribution of securities; Financial planning and 
investment advisory services; Financial services in 
the nature of an investment security; Financial 
services, namely, investment fund transfer and 
transaction services; Financial services, namely, 
assisting others with the completion of financial 
transactions for stocks, bonds, securities and 
equities; included in class 36.

סוכנויות לשירותי ברוקר למסחר בניירות ערך בשווקי ניירות
ערך בעולם ולתשלום עמלה בגין עסקאות הנוגעות לשווקי

ניירות ערך עתידיים; סוכנויות או שירותי ברוקר למסחר בניירות
ערך, מדדי ניירות ערך עתידיי, אופציות ושווקי ניירות ערך

עתידיים בעולם; שירותי השקעה המאופיינים במסחר בניירות
ערך של בעל החשבון המשקיע על פי הקריטריונים שנקבעו
מראש לשם שמירה על רמה מסויימת וקבועה מראש של

תשלומים לבעל החשבון; שירותים פיננסיים; מסחר בסחורות
עבור אחרים; מתן מידע על אופציות מסחר ועל אפשרויות
להרוויח ממסחר באופציות; שירותי מסחר בניירות ערך
והשקעה בעבור אחרים באמצעות האינטרנט; שירותים

פיננסיים, בעיקר מתן מטבע וירטואלי לשימוש על ידי החברים
בקהילה מקוונת באמצעות מערכת תקשורת מחשבים גלובלית;
שירותי השקעה וניהול קרנות גידור; גיוס הון עבור קרנות גידור,

קרנות הון, ניירות ערך ונגזרות המנוהלים עבור צדדים
שלישיים; שירותי ייעוץ פיננסי; שירותי השקעה פיננסיים,
בעיקר ניהול ההנפקה, חיתום וההפצה של ניירות הערך;
שירותי תכנון פיננסי וייעוץ השקעות; שירותים פיננסיים
באמצעות נייר ערך להשקעה; שירותים פיננסיים, שירותי

העברת כספים וביצוע עסקאות; שירותים פיננסיים, בעיקר סיוע
לאחרים בהשלמת עסקאות פיננסיות לאגרות-חוב, ניירות ערך

ואקוויטי; הנכללים בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

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

ION

Application Date 02/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214589 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 74031/12/2009



Owners

Name: Ion Asset Management Ltd.

Address: c/o Maples & Calder, POBox 309 Ugland 
House, South, George Town, Grand Cayman,, Cayman 
Islands

Identification No.: 69317

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"ד טבת תש"ע - 74131/12/2009



Snacks, flour, preparations made from cereals and 
rice; cocoa and preparations having a base of cocoa, 
chocolate, chocolate products, confectionery, sweets; 
sugar; sweeteners; bakery products, bread, yeast, 
pastry; biscuits, cakes, desserts; ice cream; all 
included in class 30.

חטיפים, קמח, מוצרים העשויים מדגנים ומאורז; קקאו ומוצרים
על בסיס קקאו, שוקולד, מוצרים העשויים משוקולד, דברי

מתיקה, סוכריות; סוכר; ממתיקים; מוצרי מאפה, לחם, שמרים,
דברי מאפה, ביסקוויטים, עוגות, קינוחים; גלידות; הנכללים

כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IFU S.r.l.

Address: Roma, Italy

Identification No.: 69050

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

DE PUTA MADRE

Application Date 01/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214593 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 74231/12/2009



Alcoholic beverages (except beers); all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: IFU S.r.l.

Address: Roma, Italy

Identification No.: 69050

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66180,
ישראל

DE PUTA MADRE

Application Date 01/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214595 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 74331/12/2009



Alloys of precious metal; jewellery; jewellery cases; 
cuff links; charms; watches; chronometers; key rings; 
tie clips; bracelets; brooches; boxes of precious 
metal' badges of precious metal; cases for clock and 
watchmaking; alarm clocks; pearls; pins; precious 
stones; medallions; necklaces; chains; earrings; all 
included in class 14.

סגסגות של מתכות יקרות; תכשיטים; תיקי תכשיטים; מחברי
חפת; קמיעים; שעוני יד; כרונומטר; מחזיקי מפתחות; סיכות
עניבה; צמידים; מכבנות; קופסאות ממתכת יקרה; תגים

ממתכת יקרה; תיקים לשעונים וייצור שעונים; שעונים מעוררים;
פנינים; סיכות; אבנים יקרות; מדליות; מחרוזות; שרשראות;

עגילים; הנכללים כולם בסוג 14.

Class: 14 סוג: 14

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Skullhead Luxemboug

Address: 412 Route d'Esch, Luxemboug, 2086, 
Luxembourg

Identification No.: 70431

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

THE KOOPLES

Application Date 01/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214596 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 74431/12/2009



Card cases, wallets, purses; animals skins; 
briefcases; clothing for pets; shopping bags; slings 
for carrying infants; vanity cases; key cases; 
conference wallets; umbrellas; bags; beach bags; 
handbags; traveling bags, bags for sports; 
leatherwear products; garment bags for travel; 
traveling sets; suitcases and luggages; leather and 
imitations of leather; all included in class 18.

עטיפות לכרטיסים; נרתיקים; ארנקים; עור חיות; תיקי מסמכים;
לבוש לחיות המחמד; תיקי קניות; מעגבים לנשאית תינוקות;
תיקי יוקרה; קופסת מפתחות; נרתיקי ישיבות; מטריות; תיקים;
תיקי חוף; תיקי יד; תיקי נסיעות; תיקי ספורט; מוצרים עשויים
מעור; תיקים לנסיעות; ערכאות נסיעה; תיקים ומטענים; עור

ועור מדומה; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Skullhead Luxemboug

Address: 412 Route d'Esch, Luxemboug, 2086, 
Luxembourg

Identification No.: 70431

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

THE KOOPLES

Application Date 01/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214597 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 74531/12/2009



Clothing; clothing of imitation of leather; babies' 
napkins of textile; layette; undeerwear; all included in 
class 25.

לבוש; לבוש מבדים דמויי עור; ממחטות ילדים עשויות מאריג;
ערכאות לילדים; הלבשה תחתונה; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: The Skullhead Luxemboug

Address: 412 Route d'Esch, Luxemboug, 2086, 
Luxembourg

Identification No.: 70431

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

THE KOOPLES

Application Date 01/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214598 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 74631/12/2009



Denmark , 21/05/2008 דנמרק , 21/05/2008

Priority Date דין קדימה

Chemicals used in industry as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry; cultures of micro-organisms other 
than for medical and veterinary use; emulsifiers, 
proteins for industrial purposes, casein and 
caseinates for industrial purposes; all included in 
class 1.

כימיקלים המשמשים בתעשייה וכן בחקלאות, גננות ויערנות;
חומרים כימיים לשימור דברי מזון; חומרים לעיבוד עורות;

דבקים המשמשים בתעשייה; תרביות של מיקרו-אורגניזמים
שהינם לשימוש שונה משימוש רפואי ווטרינרי; תחליבים,

פרוטאינים למטרות תעשייתיות, קזיאין וקזיאינטים למטרות
תעשייתיות; הנכללים כולם בסוג 1.

Class: 1 סוג: 1

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Arla Foods amba

Address: Viby J, Denmark

Identification No.: 51059

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 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214625 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 74731/12/2009



Denmark , 21/05/2008 דנמרק , 21/05/2008

Priority Date דין קדימה

Dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; cultures of micro-organisms for medical and 
veterinary purposes; substitutes for mother's milk; 
dietary supplements in form of vitamins and minerals, 
dietetic substances and beverages for medical 
purposes; lactose; all included in class 5.

חומרים דיאטטיים המיושמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות;
תרביות של מיקרו-אורגניזמים למטרות רפואיות ווטרינריות;
תחליפים לחלב אם; תוספים דיאטטיים בצורה של ויטמינים

ומינרלים, חומרים דיאטטיים ומשקאות לשימוש רפואי; לקטוזה;
הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Arla Foods amba

Address: Viby J, Denmark

Identification No.: 51059

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 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214626 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 74831/12/2009



Denmark , 21/05/2008 דנמרק , 21/05/2008

Priority Date דין קדימה

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals; bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice, salad dressings; 
meat pies and meat pates (not included in other 
classes), pizzas, puddings, souffles, mousses, milk 
based dessert mousses, rice pudding and edible 
ices, powders and preparations for making 
cappuccino, cocoa, chocolate, coffee and tea 
beverages; beverages based on chocolate, cocoa 
and coffee; all included in class 30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש, נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; חומץ, רטבים
(נותני טעם), תבלינים; קרח, רטבים לסלט; פשטידות בשר
ופטה בשר (שלא נכללים בסוגים אחרים), פיצות, פודינג,
סופלה, קציפות, קינוח קציפות על בסיס חלב, פודינג אורז
וגלידות למאכל, אבקות ותכשירים להכנת משקאות קפוצ'ינו,
קקאו, שוקולד, קפה ותה; משקאות על בסיס שוקולד, קקאו

וקפה; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Arla Foods amba

Address: Viby J, Denmark

Identification No.: 51059

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 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214628 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 74931/12/2009



Clothing; layettes (clothing); bathing suit; waterproof 
clothing; saris; shoes; hats; hosiery; neckties; belts 
(clothing); all included in class 25.

הלבשה; מערכת לצרכי תינוק (הלבשה); בגד ים; ביגוד עמיד
בפני מים; סארי; נעליים; כובעים; גרביים ולבנים; עניבות;

חגורות (הלבשה); הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FUJIAN E&D GROUP CORP., LTD.

Address: 31/F Worldwide Plaza, 158 Wusi  , Fuzhou, 
Fujian, 530003, China

Identification No.: 69325

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

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214631 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 75031/12/2009



Germany , 05/03/2008 גרמניה , 05/03/2008

Priority Date דין קדימה

Chemicals for use for chromatography; all included in 
class 1.

כימיקלים לשימוש בכרומטוגרפיה; 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

SEQUANT

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214653 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 75131/12/2009



Germany , 05/03/2008 גרמניה , 05/03/2008

Priority Date דין קדימה

Instruments and apparatuses for chromatography 
and accessories for these apparatuses; all included 
in class 9.

כלים ומכשירים עבור כרומוטוגרפיה ואביזרים למכשירים אלו;
הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, 64293, 
Germany

Identification No.: 37497

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

SEQUANT

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214654 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 75231/12/2009



U.S.A. , 25/03/2008 ארה"ב , 25/03/2008

Priority Date דין קדימה

Television broadcasting, television transmission and 
satellite transmission services; all included in class 
38.

שירותי שידורי טלוויזיה, תמסורת טלוויזיונית ותמסורת לווינית;
הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Middle East Broadcasting Networks, Inc.

Address: Boston Boulevard  , Springfield, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 61971

(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

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214655 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 75331/12/2009



U.S.A. , 25/03/2008 ארה"ב , 25/03/2008

Priority Date דין קדימה

Entertainment services, namely, a continuing news, 
information and variety show broadcast over 
television, satellite, audio, and video media and 
entertainment services, namely, providing a 
television program in the field of news, information 
and variety via a global computer network; all 
included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, שידור חדשות, מידע והצגות וארייטי
מתמשכת על גבי מדיה של טלוויזיה, לווין, אודיו, ווידאו ושירותי
בידור, דהיינו, אספקת תוכנית טלוויזיה בתחום של חדשות,
מידע ווארייטי באמצעות רשת מחשב עולמית; הנכללים כולם

בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Middle East Broadcasting Networks, Inc.

Address: Boston Boulevard  , Springfield, Virginia, U.S.A.

Identification No.: 61971

(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

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214656 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 75431/12/2009



דברי הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Scotch Ltd. שם: סקוטש בע"מ

Address: 13 Marcolet St.  , Tel Aviv, 66097, Israel כתובת : רחוב מרכולת 13  , תל אביב, 66097, ישראל

Identification No.: 513186486מספר זיהוי: 513186486

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

SCOTCH

Application Date 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214658 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 75531/12/2009



Luggage and trunks, suitcases, suitcases with 
wheels, suitcase trolleys, vanity cases, bags, 
travelling bags; all included in class 18.

מטענים, תאי מטען, מזוודות, מזוודות עם גלגלים, טרולי
למזוודות, תיבות, תיקים, תיקי נסיעה; הנכללים כולם בסוג 18.

Class: 18 סוג: 18

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: RONCATO S.r.l.

Address: Campodarsego (PD), Italy

Identification No.: 69337

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 03/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214665 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 75631/12/2009



Yacht charter services, namely, travel booking 
agencies, travel agency services, making 
reservations and booking for transportation and the 
arranging of cruises, tour guide services in the nature 
of escorting passengers; arranging of travel tours and 
packaged vacations; yacht charter services; yacht 
charter brokerage and leasing of yachts; all included 
in class 39.

שירותי השכרת ספינות, דהיינו, הזמנה מראש בסוכנות נסיעות,
שירותי סוכנות נסיעות, ביצוע הזמנות ורישום מראש וארגון
שייט תענוגות, שירותי הדרכת תיירים בדרך של לווי נוסעים;
ארגון טיולים וחבילות נופש; שירותי השכרת ספינות; תיווך
להשכרת ספינות וחבירת ספינות; הנכללים כולם בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sunsail Worldwide Sailing Ltd.

Address: Portsmouth, Hampshire, United Kingdom

Identification No.: 69339

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

SUNSAIL

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214667 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 75731/12/2009



Making hotel reservations for others, and cafe and 
restaurant services; catering services for yachts; all 
included in class 43.

שירותי ביצוע הזמנת מקום במלונות עבור אחרים, ושירותי
מסעדנות וקפה; שירותי הסעדה לספינות; הנכללים כולם בסוג

.43

Class: 43 סוג: 43

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Sunsail Worldwide Sailing Ltd.

Address: Portsmouth, Hampshire, United Kingdom

Identification No.: 69339

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

SUNSAIL

Application Date 04/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214668 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 75831/12/2009



U.S.A. , 19/03/2008 ארה"ב , 19/03/2008

Priority Date דין קדימה

Collecting tolls and fees for use of roadways; 
included in class 36.

איסוף אגרות ותשלומים עבור שימוש בכבישים; הנכללים בסוג
.36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ACS Marketing, L.P.

Address: 2828 N. Haskell Ave.  , Dallas, Texas, 75204, 
U.S.A.

Identification No.: 63441

(Delaware Limited Partnership)

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

ACS

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214685 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 75931/12/2009



U.S.A. , 19/03/2008 ארה"ב , 19/03/2008

Priority Date דין קדימה

Collecting tolls and fees for use of roadways; 
included in class 36.

איסוף אגרות ותשלומים עבור שימוש בכבישים; הנכללים בסוג
.36

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: ACS Marketing, L.P.

Address: 2828 N. Haskell Ave.  , Dallas, Texas, 75204, 
U.S.A.

Identification No.: 63441

(Delaware Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

Address: Toyota Towers 65 Yigal Alon Street, Tel Aviv, 
67443, Israel

שם: מרק בדנר, עו"ד

כתובת : מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65, תל אביב, 67443,
ישראל

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214686 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 76031/12/2009



י"ד טבת תש"ע - 76131/12/2009



Surveying apparatus and instruments; cables, 
electric; photovoltaic cells; vacuum tubes (radio); 
contacts, electric; integrated circuits; variometers; 
time switches, automatic; wire connectors 
[electricity]; control panels [electricity]; transistors 
[electronic]; junction boxes [electricity]; remote 
control apparatus; coils, electric; capacitors; 
distribution boxes [electricity]; couplings, electric; 
resistances, electric; relays, electric; distribution 
consoles [electricity]; rheostats; lighting ballasts; 
transformers [electricity]; light dimmers [regulators], 
electric; plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; cell switches [electricity]; current 
rectifiers; circuit breakers; commutation (electric 
apparatus for-); solar batteries; switches, electric; all 
included in class 9.

התקנים ומכשירים למעקב; כבלים, חשמליים; תאים
פוטוולטאיים; צינורות ואקום (רדיו); מחברים, חשמליים;

מעגלים חשמליים משולבים; ואריומטרים (מד המודד את שיעור
נסיקה/ירידה במטוסים); מתגי זמן, אוטומטיים; מחברי חוטים
[חשמל]; לוחות בקרה [חשמל]; טרנזיסטורים [חשמל]; תיבות
מצמתים [חשמל]; התקני שלט רחוק; פתלי הצתה, חשמליים;
קבלים; תיבות הפצה; מצמדים, חשמליים; נגדים, חשמליים;
ממסרים, חשמליים; קונסולות, הפצה [חשמל]; מכווני זרם;

מייצבי תאורה; שנאי [חשמל]; מעמעמי אור [וסתים], חשמליים;
תקעים, שקעים ונקודות חיבור אחרות [נקודות חיבור

חשמליות]; מתגי תא [חשמל]; מתקני זרם; מפסקי זרם;
התקנים חשמליים עבור המרה-; סוללות סולריות; מתגים,

חשמליים; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: NOARK Electrics (Shanghai) Co. Ltd.

Address: Sector Songkai V-7A-1 Sonjiang  , Shanghai, 
201614, China

Identification No.: 69344

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 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214687 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 76231/12/2009



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; all included in 
class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
קפואים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים; ביצים,
חלב ומוצרי חלב, שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Unilever Israel Foods Ltd. שם: יוניליוור ישראל מזון בע"מ

Address: Airport City, Israel כתובת : קרית שדה התעופה, ישראל

Identification No.: 512665399מספר זיהוי: 512665399

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 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214696 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 76331/12/2009



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; all included in class 
30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש, נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; חומץ, רטבים

(נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Unilever Israel Foods Ltd. שם: יוניליוור ישראל מזון בע"מ

Address: Airport City, Israel כתובת : קרית שדה התעופה, ישראל

Identification No.: 512665399מספר זיהוי: 512665399

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 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214698 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 76431/12/2009



Computer game programs and software, including 
programs and software on recorded media for, and 
delivered digitally to, personal computers, video 
game consoles, handheld computing devices, mobile 
computing devices, and other computing devices; all 
included in class 9.

תכניות ותכנת משחקי מחשב, הכוללים תכניות ותכנה על מדיה
מוקלטת עבור, ומועברת דיגיטלית ל- , מחשבים אישיים,

קונסולות של משחקי מחשב, התקני חישוב שמוחזקים ביד,
התקני חישוב ניידים, והתקני חישוב אחרים; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway  , New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

BULLY

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214702 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 76531/12/2009



Entertainment; provision of on-line entertainment; 
providing on-line computer games and/or on-line 
video games; providing information on entertainment 
in the field of computer games and video games; 
production of multimedia for entertainment purposes; 
design and production of computer games, video 
games and software for entertainment purposes; 
computer programming services; all included in class 
41.

בידור; אספקה של בידור מקוון; אספקת משחקי מחשב מקוונים
ו/או משחקי וידיאו מקוונים; אספקת מידע על בידור בתחום של
משחקי מחשב ומשחקי וידאו; הפקה של מולטימדיה עבור

מטרות בידור; עיצוב והפקה של משחקי מחשב, משחקי וידאו
ותכנה עבור מטרות בידור; שירותי תכנות מחשב; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway  , New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

BULLY

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214703 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 76631/12/2009



Computer game programs and software, including 
programs and software on recorded media for, and 
delivered digitally to, personal computers, video 
game consoles, handheld computing devices, mobile 
computing devices, and other computing devices; all 
included in class 9.

תכניות ותכנת משחקי מחשב, הכוללים תכניות ותכנה על מדיה
מוקלטת עבור, ומועברת דיגיטלית ל-, מחשבים אישיים,

קונסולות של משחקי מחשב, התקני חישוב שמוחזקים ביד,
התקני חישוב ניידים, והתקני חישוב אחרים; הנכללים כולם

בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway  , New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

CIVILIZATION

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214704 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 76731/12/2009



Entertainment; provision of on-line entertainment; 
providing on-line computer games and/or on-line 
video games; providing information on entertainment 
in the field of computer games and video games; 
production of multimedia for entertainment purposes; 
design and production of computer games, video 
games and software for entertainment purposes; 
computer programming services; all included in class 
41.

בידור; אספקה של בידור מקוון; אספקת משחקי מחשב מקוונים
ו/או משחקי וידיאו מקוונים; אספקת מידע על בידור בתחום של
משחקי מחשב ומשחקי וידאו; הפקה של מולטימדיה עבור

מטרות בידור; עיצוב והפקה של משחקי מחשב, משחקי וידאו
ותכנה עבור מטרות בידור; שירותי תכנות מחשב; הנכללים

כולם בסוג 41.

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Take-Two Interactive Software, Inc.

Address: 622 Broadway  , New York, New York, 10012, 
U.S.A.

Identification No.: 68855

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

CIVILIZATION

Application Date 07/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214705 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 76831/12/2009



Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatmetn of neurological diseases and 
disorders, inflammatory diseases and disorders, 
immunological diseases and disorders; all included in 
class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו תכשירים לטיפול במחלות והפרעות
נוירולוגיות, מחלות והפרעות דלקתיות, מחלות והפרעות

אימונולוגיות; הנכללים כולם בסוג 5.

Class: 5 סוג: 5

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de L'Ouriettaz  , Aubonne, 
1170, Switzerland

Identification No.: 2110

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, Yavne, 81220, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, יבנה,
81220, ישראל

MOVECTRO

Application Date 08/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214738 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 76931/12/2009



Foundation cases for gearmotors, plates and locking 
members, rods of metal, joints of metal, chain 
barriers, chains; all included in class 6.

מארזי בסיס למנועי הילוכים, לוחות ורכיבי נעילה, מוטות
ממתכת, מחברים ממתכת, מחסומים משרשראות, שרשראות;

הנכללים כולם בסוג 6.

Class: 6 סוג: 6

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FIN-MEN S.P.A

Address: Viale Delle Industrie 89/C  , Dosson Di Casier 
(Treviso), 31030, Italy

Identification No.: 69364

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

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214742 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 77031/12/2009



Gearmotors and pistons for opening sliding, shutter, 
roller, and barrier gates, motors and engines; all 
included in class 7.

מנועי הילוכים ובוכנות לפתיחת שערי הזזה, סגירה, גלילה
ומחסום, מוטורים ומנועים; הנכללים כולם בסוג 7.

Class: 7 סוג: 7

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FIN-MEN S.P.A

Address: Viale Delle Industrie 89/C  , Dosson Di Casier 
(Treviso), 31030, Italy

Identification No.: 69364

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

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214743 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 77131/12/2009



Control panels, distribution boards and switchboards 
(electricity), signaling lamps, flashing lights, 
transmitters and receivers, aerials, photocells; all 
included in class 9.

לוחות בקרה, לוחות חלוקה ומרכזיות (חשמליים), פנסי איתות,
פנסי כיס, משדרים וקולטים, משושות, עיניים אלקטרוניות;

הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FIN-MEN S.P.A

Address: Viale Delle Industrie 89/C  , Dosson Di Casier 
(Treviso), 31030, Italy

Identification No.: 69364

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

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214744 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 77231/12/2009



Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; all included in 
class 29.

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים,
מוקפאים, מיובשים ומבושלים; מרקחות, ריבות, לפתנים;
ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמנים ושומנים אכילים; הנכללים

כולם בסוג 29.

Class: 29 סוג: 29

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft

Address: Thayngen, Switzerland

Identification No.: 69367

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 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214748 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 77331/12/2009



Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; all included in class 
30.

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות;
דבש, נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל; חומץ, רטבים

(נותני טעם); תבלינים; קרח; הנכללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft

Address: Thayngen, Switzerland

Identification No.: 69367

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 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214749 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 77431/12/2009



Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; all 
included in class 32.

בירה, מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים;
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים

להכנת משקאות; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft

Address: Thayngen, Switzerland

Identification No.: 69367

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 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214750 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 77531/12/2009



Protective clothing; protective helmets for sports; 
protective helmets for motoring, motorcycling, 
cycling, skiing and mountaineering; safety goggles; 
protective visors; eyewear; sports eyewear; eyewear 
accessories; eyewear's straps, cords, chains and 
cases; mousepads; scuba equipment; scuba 
goggles, masks, diving suits; cases for mobile phone; 
cases for diskettes and compact disks; CD cases; 
DVD cases; computer carrying cases; camera cases; 
triggering software for inflatable protective devices; 
all included in class 9.

ביגוד הגנתי; קסדות הגנתיות לספורט; קסדות הגנתיות
לנסיעה, אופנועים, רכיבה, סקי וטיפוס הרים; משקפי מגן;

מצחיית הגנתית; כיסוי לעיניים; כיסוי עיניים לספורט; אביזרים
לכיסוי לעיניים; רצועות, חוטים, שרשראות ונרתיקים לכיסוי
לעיניים; משטחי עכבר; ציוד סקובה; משקפי סקובה, מסכות,
חליפות צלילה; נרתיקים לטלפון נייד; נרתיקים לדיסקטים

וקומפקט דיסקים; נרתיקי CD; נרתיקי DVD; נרתיקי נשיאת
מחשב; נרתיקי מצלמות; תכנות הפעלה להתקנים הגנתיים

שניתן לנפח; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dainese S.p.A.

Address: Via dell'Artigianato 35,  , Molvena (Vicenza), 
Italy

Identification No.: 50184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214751 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 77631/12/2009



Raincoats, t-shirts, trousers, shirts, jackets, skirts, 
jumpers, knitwear, vests, coats, overalls; bathing 
suits; underwear; headwear; belts, bandanas, 
neckwarmers, protective ear coverings, ear muffs, 
earbands; scarves, neckties; shoes, boots; 
balaclavas; gloves; mittens; all included in class 25.

מעילי גשם, חולצות טי, מכנסיים, חולצות, ז'קטים, חצאיות,
סוודרים, סריגים, גופיות, מעילים, אוברול; בגדי-ים; הלבשה

תחתונה; כיסוי ראש; חגורות, בנדנות, מחממי צוואר, כיסוי מגן
לאוזניים, מחממי אוזניים, סרטי אוזניים; צעיפים, עניבות;

נעליים, מגפיים; כובעי גרב; כפפות; כסיות; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dainese S.p.A.

Address: Via dell'Artigianato 35,  , Molvena (Vicenza), 
Italy

Identification No.: 50184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214752 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 77731/12/2009



Sport equipment, pads and guards for knees, 
shoulders, elbows, legs, arms, chin, nose, chest and 
back; motorcycle gloves, ski gloves, diving gloves; 
snow shoes; ski bags; all included in class 28.

ציוד ספורט, פדים ומגנים לברכיים, כתפיים, מרפקים, רגליים,
זרועות, סנטר, אף, חזה וגב; כפפות אופנועים, כפפות סקי,
כפפות צלילה; נעלי שלג; תיקי סקי; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dainese S.p.A.

Address: Via dell'Artigianato 35,  , Molvena (Vicenza), 
Italy

Identification No.: 50184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
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 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214753 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 77831/12/2009



Protective clothing; protective helmets for sports; 
protective helmets for motoring, motorcycling, 
cycling, skiing and mountaineering; safety goggles; 
protective visors; eyewear; sports eyewear; eyewear 
accessories; eyewear's straps, cords, chains and 
cases; mousepads; scuba equipment; scuba 
goggles, masks, diving suits; cases for mobile phone; 
cases for diskettes and compact disks; CD cases; 
DVD cases; computer carrying cases; camera cases; 
triggering software for inflatable protective devices; 
all included in class 9.

ביגוד הגנתי; קסדות הגנתיות לספורט; קסדות הגנתיות
לנסיעה, אופנועים, רכיבה, סקי וטיפוס הרים; משקפי מגן;

מצחיית הגנתית; כיסוי לעיניים; כיסוי עיניים לספורט; אביזרים
לכיסוי עיניים; רצועות, חוטים, שרשראות ונרתיקים לכיסוי

לעיניים; משטחי עכבר; ציוד סקובה; משקפי סקובה, מסכות,
חליפות צלילה; נרתיקים לטלפון נייד; נרתיקים לדיסקטים

וקומפקט דיסקים; נרתיקי CD; נרתיקי DVD; נרתיקי נשיאת
מחשב; נרתיקי מצלמות; תכנות הפעלה להתקנים הגנתיים

שניתן לנפח; הנכללים כולם בסוג 9.

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dainese S.p.A.

Address: Via dell'Artigianato 35,  , Molvena (Vicenza), 
Italy

Identification No.: 50184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

DAINESE

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214754 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 77931/12/2009



Raincoats, t-shirts, trousers, shirts, jackets, skirts, 
jumpers, knitwear, vests, coats, overalls; bathing 
suits; underwear; headwear; belts, bandanas, 
neckwarmers, protective ear coverings, ear muffs, 
earbands; scarves, neckties; shoes, boots; 
balaclavas; gloves; mittens; all included in class 25.

מעילי גשם, חולצות טי, מכנסיים, חולצות, ז'קטים, חצאיות,
סוודרים, סריגים, גופיות, מעילים, אוברול; בגדי-ים; הלבשה

תחתונה; כיסוי ראש; חגורות, בנדנות, מחממי צוואר, כיסוי מגן
לאוזניים, מחממי אוזניים, סרטי אוזניים; צעיפים, עניבות;

נעליים, מגפיים; כובעי גרב; כפפות; כסיות; הנכללים כולם בסוג
.25

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dainese S.p.A.

Address: Via dell'Artigianato 35,  , Molvena (Vicenza), 
Italy

Identification No.: 50184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

DAINESE

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214755 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 78031/12/2009



Sport equipment, pads and guards for knees, 
shoulders, elbows, legs, arms, chin, nose, chest and 
back; motorcycle gloves, ski gloves, diving gloves; 
snow shoes; ski bags; all included in class 28.

ציוד ספורט, פדים ומגנים לברכיים, כתפיים, מרפקים, רגליים,
זרועות, סנטר, אף, חזה וגב; כפפות אופנועים, כפפות סקי,
כפפות צלילה; נעלי שלג; תיקי סקי; הנכללים כולם בסוג 28.

Class: 28 סוג: 28

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Dainese S.p.A.

Address: Via dell'Artigianato 35,  , Molvena (Vicenza), 
Italy

Identification No.: 50184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, Tel Aviv, 
P.O.B 13239, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, תל אביב, ת.ד.13239,
61131, ישראל

DAINESE

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214756 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 78131/12/2009



Switzerland , 05/06/2008 שוויץ , 05/06/2008

Priority Date דין קדימה

Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and the 
shower not for medical purpose; toilet soaps, body 
deodorants; cosmetics namely creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, the body and the 
hands; sun care preparations (cosmetic products); 
make-up preparations; shampoos; gels, sprays, 
mousses and balms for the hair styling and hair care; 
hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling 
preparations; essential oils for personal use; all 
included in class 3.

בשמים, או דה טואלט; ג'ל, מלחים לאמבט ולמקלחת שאינם
למטרות רפואיות; סבוני רחצה, דאודורנטים לגוף; תכשירי

קוסמטיקה דהיינו קרמים, חלב, תחליבים, ג'ל ואבקות לפנים,
לגוף ולידיים; תכשירים להגנה מפני השמש (מוצרים

קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; ג'ל, תרסיסים, מוס, ומשחות
לעיצוב וטיפוח השיער; לכה לשיער; תכשירים לצביעה ולהלבנת

השיער; תכשירים לקיבוע גלים ולסלסול; שמנים אתריים
לשימוש אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

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

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

ONDE

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214758 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 78231/12/2009



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'ל, תרסיסים, מוסים, תכשירים מרגיעים, משחות,
תחליבים, סרום ושעווה לעיצוב השער ולטיפוח השער; לכות
לשער; צבעי שיער ותכשירים להסרת צבע מהשיער; תכשירים
לסלסול תמידי ולתלתול; מיישרי שיער; שמנים חיוניים לשימוש

אישי; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: L'Oreal

Address: 14, rue Royale  , Paris, 75008, France

Identification No.: 51

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 124 Ibn Gvirol Street, 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

CHRONOLOGISTE

Application Date 09/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214759 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 78331/12/2009



Germany , 10/03/2008 גרמניה , 10/03/2008

Priority Date דין קדימה

Data processing equipment and computers; all 
included in class 09.

ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים; כולם נכללים בסוג 09 .

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cinterion Wireless Modules Holding GmbH

Address: St.-Martin-Str. 53  , Munchen, Germany

Identification No.: 69368

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

CINTERION

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214761 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 78431/12/2009



Germany , 10/03/2008 גרמניה , 10/03/2008

Priority Date דין קדימה

Telecommunications; all included in class 38. תקשורת רחק (טלקומוניקציה); כולם נכללים בסוג 38 .

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cinterion Wireless Modules Holding GmbH

Address: St.-Martin-Str. 53  , Munchen, Germany

Identification No.: 69368

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

CINTERION

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214762 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 78531/12/2009



Germany , 10/03/2008 גרמניה , 10/03/2008

Priority Date דין קדימה

Design and development of computer hardware and 
software; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; כולם נכללים בסוג 42
.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cinterion Wireless Modules Holding GmbH

Address: St.-Martin-Str. 53  , Munchen, Germany

Identification No.: 69368

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

CINTERION

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214763 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 78631/12/2009



Germany , 19/03/2008 גרמניה , 19/03/2008

Priority Date דין קדימה

Data processing equipment and computers; all 
included in class 09.

ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים; כולם נכללים בסוג 09 .

Class: 9 סוג: 9

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cinterion Wireless Modules Holding GmbH

Address: St.-Martin-Str. 53  , Munchen, Germany

Identification No.: 69368

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 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214764 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 78731/12/2009



Germany , 19/03/2008 גרמניה , 19/03/2008

Priority Date דין קדימה

Telecommunications; all included in class 38. תקשורת רחק (טלקומוניקציה); כולם נכללים בסוג 38 .

Class: 38 סוג: 38

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cinterion Wireless Modules Holding GmbH

Address: St.-Martin-Str. 53  , Munchen, Germany

Identification No.: 69368

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 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214765 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 78831/12/2009



Germany , 19/03/2008 גרמניה , 19/03/2008

Priority Date דין קדימה

Design and development of computer hardware and 
software; all included in class 42.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב); כולם נכללים בסוג 42
.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Cinterion Wireless Modules Holding GmbH

Address: St.-Martin-Str. 53  , Munchen, Germany

Identification No.: 69368

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 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214766 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 78931/12/2009



Retail candy, sweets, ice cream and confectionery 
stores; included in class 35.

חנויות קמעוניות לממתקים, סוכריות, גלידות ומאפים; הנכללים
בסוג 35.

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: FAO Schweetz Family Foundation

Address: 114 West 47th Street  , New York, New York, 
U.S.A.

Identification No.: 69369

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Tel Aviv, P.O.B 
33113, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, תל אביב, ת.ד.33113, 64927,
ישראל

FAO SCHWEETZ

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214771 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 79031/12/2009



Technical support servcies, including troubleshooting 
of computer hardware and software problems; 
consulting servcies in the field of design, selection, 
implementation and use of comptuer hardware and 
software systems; all included in class 42.

שירותי תמיכה טכנית, לרבות איתור תקלות של תוכנת וחומרת
מחשב, וכן שירותי ייעוץ בתחום התכנון, הבחירה, היישום
והשימוש בתוכנת וחומרת מחשב; כולם כלולים בסוג 42.

Class: 42 סוג: 42

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: DELL INC.

Address: Round Rock, Texas, U.S.A.

Identification No.: 16508

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Sarah Presenti, Adv.  Balter, Guth, Aloni & Co

Address: 96 Yigal Alon St.  , Tel Aviv, 67891, Israel

שם: ד"ר שרה פרזנטי, עו"ד אצל בלטר, גוט, אלוני ושות'

כתובת : רחוב יגאל אלון 96  , תל אביב, 67891, ישראל

MUSE

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214801 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 79131/12/2009



Footwear; shoes, slippers, sandals and boots; leisure 
shoes, children's shoes, sports shoes, work boots 
and waterproof boots, shoe soles, inner soles; 
clothing; clothing for sporting and leisure purposes; 
headgear; all goods included in class 25.

הנעלה; נעליים, נעלי בית, סנדלים ומגפיים; נעלי זמן פנאי, נעלי
ילדים, נעלי ספורט, מגפי עבודה ומגפים חסיני מים, סוליות
נעליים, סוליות פנימיות; ביגוד, ביגוד למטרות ספורט ופנאי;

כיסויי ראש; כל הסחורות נכללות בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Josef Seibel Schuhfabrik GmbH

Address: Hauenstein, Germany

Identification No.: 69376

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

Josef Seibel

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214802 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 79231/12/2009



Footwear; shoes, slippers, sandals and boots; leisure 
shoes, children's shoes, sports shoes, work boots 
and waterproof boots, shoe soles, inner soles; 
clothing; clothing for sporting and leisure purposes; 
headgear; all goods included in class 25.

הנעלה; נעליים, נעלי בית, סנדלים ומגפיים; נעלי זמן פנאי, נעלי
ילדים, נעלי ספורט, מגפי עבודה ומגפים חסיני מים, סוליות
נעליים, סוליות פנימיות; ביגוד, ביגוד למטרות ספורט ופנאי;

כיסויי ראש; כל הסחורות נכללות בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Josef Seibel Schuhfabrik GmbH

Address: Hauenstein, Germany

Identification No.: 69376

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: 279 Hayarkon Street, Tel Aviv, P.O.B 6451, 
61063, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : רחוב הירקון 279, תל אביב, ת.ד.6451, 61063,
ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214803 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 79331/12/2009



Clothing, footwear and headgear; all included in class 
25.

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: DONA CAROLINA LIMITED שם: דונה קרוליינה בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 511953366מספר זיהוי: 511953366

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

Address: Azrieli Center, Round Tower 132 Menachem 
Begin Roa, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, מגדל עגול דרך מנחם בגין 132, תל
אביב, 67021, ישראל

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214804 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 79431/12/2009



Sale and marketing of  medical apparatus and 
equipment , foot support , orthopedic footwear and 
accessories, hearing aid, laboratory apparatus and 
equipment; all in class 35.

מכירה ושיווק של מכשור וציוד רפואי, מדרסים, אביזירם
והנעלה אורטופדיות, מכשירי שמיעה, ציוד ומכשור מעבדתי;

הנכללים כולם בסוג 35..

Class: 35 סוג: 35

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: MEDENT LTD. שם: מדנט בע"מ

Address: 110 Mordei Hagetaot Street  , Beer Sheva, 
Israel

כתובת : רחוב מורדי הגטאות 110  , באר שבע, ישראל

Identification No.: 510939531מספר זיהוי: 510939531

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dalumy, Levi, Ravinsky, Raichel, Adv.

Address: Beit Hillel 4 Rambam St., Beer Sheva, Israel

שם: דלומי, לוי, רבינסקי רייכל, עו"ד

כתובת : בית הלל רח' רמב"ם 4, באר שבע, ישראל

Application Date 10/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214806 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 79531/12/2009



U.S.A. , 01/05/2008 ארה"ב , 01/05/2008

Priority Date דין קדימה

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 ניידים, רדיו דו כיווני, מקלטי רדיו, עזרים
דיגיטליים אישיים, נגני אודיו ווידאו ניידים, התקני הודעה
אלקטרוניים, התקן משחק ידני, 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 טלקומוניקציה או

אותות אלחוטיים שמקורם בציוד טלקומוניקציה 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

POET

Application Date 11/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214808 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 79631/12/2009



Articles of clothing, footwear, regular and for children; 
all included in class 25.

מוצרי הלבשה, הכוללים ביגוד, ונעליים, רגיל וילדים; הנכללים
כולם בסוג 25.

Class: 25 סוג: 25

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Armadilos Ltd. שם: ארמדילוס בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 513763417מספר זיהוי: 513763417

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 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214898 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 79731/12/2009



Beer; included in class 32. בירה; הנכללת בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Armadilos Ltd. שם: ארמדילוס בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 513763417מספר זיהוי: 513763417

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 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214899 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 79831/12/2009



Alcoholic beverages; all incljuded in class 33 משקאות חריפים כוהליים; הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Armadilos Ltd. שם: ארמדילוס בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 513763417מספר זיהוי: 513763417

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 15/09/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 214900 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 79931/12/2009



Alcoholic drinks including alcoholic energy drinks and 
alcoholic coktails containing energy drinks; all 
incuded in class 33.

משקאות אלכוהוליים, לרבות משקאות אנרגיה אלכוהוליים
וקוקטילים אלכוהולים המכילים משקה אנרגיה; הנכללים כולם

בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Chopin Drinks Ltd. שם: שופן משקאות בע"מ

Address: 7 La Guardia Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב לה גווארדיה 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514177229מספר זיהוי: 514177229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENERGY DRINK 
separately, but in the combination of the mark.

ENERGY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DRINK בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215485 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 80031/12/2009



Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללות כולן בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Chopin Drinks Ltd. שם: שופן משקאות בע"מ

Address: 7 La Guardia Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב לה גווארדיה 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514177229מספר זיהוי: 514177229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENERGY DRINK 
separately, but in the combination of the mark.

ENERGY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DRINK בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215486 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 80131/12/2009



Salted snacks; ice creams; cereals; spices; sauces; 
salas dressings; ketchup; mustard; mayonnaise; ice; 
coffee, tea, cocoa and chocolate drinks; iced tea; 
coffee, tea and cocoa preparations fo rmaking 
alcoholic and non-alcoholic beverages; pastry; 
sweets, cnady, chewing gum; all included in class 30.

חטיפים מלוחים; גלידות; דגני בוקר; תבלינים; רטבים; רטבים
לסלט; קטשופ; חרדל; מיונז; קרח; תה, קקאו ושוקלד; תה קר;
מוצרי קפה, תה וקקאו להכנת משקאות אלכוהוליים; ממתקים,

סוכריות, גומי לעיסה; הנללים כולם בסוג 30.

Class: 30 סוג: 30

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Chopin Drinks Ltd. שם: שופן משקאות בע"מ

Address: 7 La Guardia Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב לה גווארדיה 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514177229מספר זיהוי: 514177229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENERGY DRINK 
separately, but in the combination of the mark.

ENERGY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DRINK בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215488 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 80231/12/2009



Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Chopin Drinks Ltd. שם: שופן משקאות בע"מ

Address: 7 La Guardia Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב לה גווארדיה 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514177229מספר זיהוי: 514177229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ENERGY DRINK, COM 
and the letter WWW separately, but in the 
combination of the mark.

ENERGY רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים
DRINK, באותיות WWW ובמילה COM בנפרד, אלא בהרכב

הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 02/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 215492 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 80331/12/2009



Energy drinks; all included in class 32. משקאות אנרגיה; הנכללים כולם בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Chopin Drinks Ltd. שם: שופן משקאות בע"מ

Address: 7 La Guardia Street  , Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב לה גווארדיה 7  , תל אביב, ישראל

Identification No.: 514177229מספר זיהוי: 514177229

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amir Fridman & Co., Adv.

Address: 3 Badner St.  , Ramat Gan, 52542, Israel

שם: עמיר פרידמן ושות', משרד עו"ד

כתובת : רח' בדנר 3  , רמת גן, 52542, ישראל

BLU

Application Date 28/10/2008 תאריך הגשה

Trade Mark No. 216175 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 80431/12/2009



Pans, household or kitchen utensils; all included in 
class 21.

מחבתות, כלי בישול וכלים אחרים לבית ולמטבח; כולם נכללים
בסוג 21.

Class: 21 סוג: 21

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SH.I.R.A. SHARON BROTHERS ENTERPRISES 
& COMMERCE LTD.

שם: ש.י.ר.ה. אחים שרון יזמות וסחר בע"מ

Address: 113 Nahalat Benyamin Street  , Tel Aviv, 66525, 
Israel

כתובת : רחוב נחלת בנימין 113  , תל אביב, 66525, ישראל

Identification No.: 513560755מספר זיהוי: 513560755

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : הארבעה 21, תל אביב, 64739, מגדל הפלטינום ,
ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word מחבת separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה מחבת
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

המחבת הבריא

Application Date 07/06/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 221176 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 80531/12/2009



Delivery and courier services, transport, packaging 
and storeage of goods; all incuded in class 39.

שירותי שליחויות ובלדרות, הובלה, אריזה ואחסנה של סחורות;
כולם נכללים בסוג 39.

Class: 39 סוג: 39

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Aviv Yael Daromah Ltd. שם: אביב יעל דרומה בע"מ

Address: 5 Hatzoref Street Industrial Zone, Holon, Israel כתובת : רחוב הצורף 5 אזור התנשיה, חולון, ישראל

Identification No.: 510184476מספר זיהוי: 510184476

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fischer, Behar, Chen, Well, Orion & Co., Advs.

Address: 3 Daniel Frisch St.  , Tel Aviv, 64731, Israel

שם: פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, קומה 9, תל אביב, 64731, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word שיגור separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה שיגור
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 25/10/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 224403 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 80631/12/2009



Insurance, financing, monetary and real estate 
affaris; all included in class 36.

ביטוח, עסקי ממון, עסקי כספים, עסקי נכסי דלא ניידא;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BANK HAPOALIM LTD. שם: בנק הפועלים בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 52000018מספר זיהוי: 52000018

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bank Hapoalim B.M.

Address: Global Legal Department 63-65 Yehuda Halevi 
St., Tel Aviv, 65781, Israel

שם: בנק הפועלים בע"מ

כתובת : היעוץ המשפטי הבינלאומי רח' יהודה הלוי 63-65, תל
אביב, 65781, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word חסכן separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה חסכן
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 22/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225064 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 80731/12/2009



Cosmetcis; hair color; all included in class 3. תמרוקים, צבעים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.

Class: 3 סוג: 3

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: SeeThrough Ltd. שם: סית'רו בע"מ

Address: 13b Einstein St., Nes Ziona, 74036, Israel כתובת : רח' אינשטיין 13 ב' , נס ציונה, 74036, ישראל

Identification No.: 513207373מספר זיהוי: 513207373

חברה פרטית

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

COLORIGHT

Application Date 25/11/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225245 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 80831/12/2009



Wine (excluding vodka); all included in class 33 יין (למעט וודקה); הנכללים כולם בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Yoram Cohen שם: יורם כהן

Address: 3 Mikimei Gader Street  , Ofra, 90627, Israel כתובת : רחוב מקימי הגדר 3  , עפרה, 90627, ישראל

Identification No.: 57397184מספר זיהוי: 57397184

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB, Factor & Co.

Address: 1 Hamarpe St., Jerusalem, P.O.B 45087, 
91450, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי, פקטור אנד קו

כתובת : המרפא 1, ירושלים, ת.ד.45087, 91450, ישראל

If the Hebrew version of the list of goods, or part 
thereof is unclear, ambiguous or incorrect, it should 
be interpreted according to the English version.

אם הנוסח העברי של פרטת הסחורות או חלק ממנו אינו ברור,
או חד משמעי, או שגוי, יש לפרשו בהתאם לנוסח האנגלי.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

HALEL

הלל

Application Date 08/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225418 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 80931/12/2009



Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; אביזרי עישון;
הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Virginia Carolina Corporation, Inc

Address: 7575 N.M. 70th St., Miami, Florida, 33166, 
U.S.A.

Identification No.: 70751

(South Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

DON CARBON

Application Date 09/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225598 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 81031/12/2009



Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers articles; all included in class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; אביזרי עישון;
הכל כלול בסוג 34.

Class: 34 סוג: 34

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Virginia Carolina Corporation, Inc

Address: 7575 N.M. 70th St., Miami, Florida, 33166, 
U.S.A.

Identification No.: 70751

(South Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

MENTIROSA

Application Date 09/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225612 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 81131/12/2009



Alcoholic beverages; wine; incuded in class 33. משקאות אלכוהוליים; יין; הנכללים בסוג 33.

Class: 33 סוג: 33

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Virginia Carolina Corporation, Inc

Address: 7575 N.M. 70th St., Miami, Florida, 33166, 
U.S.A.

Identification No.: 70751

(South Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

DIVA

Application Date 09/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225613 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 81231/12/2009



Non alcoholic beverages; fruit juices; syrups for 
making soft drinks; grape juice; beer; included in 
class 32.

משקאות שאינם אלכוהוליים; מיצי פירות; סירופ להכנת
משקאות קלים; מיץ ענבים; בירה; הנכללים בסוג 32.

Class: 32 סוג: 32

Goods/Services סחורות/שירותים

Owners

Name: Virginia Carolina Corporation, Inc

Address: 7575 N.M. 70th St., Miami, Florida, 33166, 
U.S.A.

Identification No.: 70751

(South Carolina Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 6-2 Hasitavanit St., Beit Shemesh, 99552, 
Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' הסיתוונית 6-2, בית שמש, 99552, ישראל

DIVA

Application Date 09/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225614 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 81331/12/2009



Insurance, financing, monetary and real estate 
affaris; all included in class 36.

ביטוח, עסקי ממון, עסקי כספים, עסקי נכסי דלא ניידא;
הנכללים כולם בסוג 36.

Class: 36 סוג: 36

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: BANK HAPOALIM LTD. שם: בנק הפועלים בע"מ

Address: תל אביב, ישראל כתובת : תל אביב, ישראל

Identification No.: 52000018מספר זיהוי: 52000018

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bank Hapoalim B.M.

Address: Global Legal Department 63-65 Yehuda Halevi 
St., Tel Aviv, 65781, Israel

שם: בנק הפועלים בע"מ

כתובת : היעוץ המשפטי הבינלאומי רח' יהודה הלוי 63-65, תל
אביב, 65781, ישראל

Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word חסכן separately, but in the
combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה חסכן
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Application Date 13/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225624 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 81431/12/2009



Education and entertainment services through 
interactive online website, namely providing access 
to content and on-line computer games designated 
for one participant of multiple participants; all 
included in class 41.

שירותי חינוך ובידור באמצעות אתר מקוון אינטראקטיבי, דהיינו
אספקת גישה לתכנים ולמשחקי מחשב מקוונים המיועדים
למשתתף אחד או למספר רב של משתתפים; הנכללים בסוג

.41

Class: 41 סוג: 41

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Roy Barazani שם: רועי ברזני

Address: 103 Echad Haam Street, Tel Aviv, 64253, Israel כתובת : אחד העם 103, תל אביב-יפו, 64253, ישראל

Identification No.: 031536485מספר זיהוי: 031536485

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 24/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225899 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 81531/12/2009



Furniture of sorts including  Mattresses included in 
class 20

רהיטים מסוגים שונים ובכללם מזרנים; הנכללים בסוג 20.

Class: 20 סוג: 20

Goods/Services סחורות/שירותים

Ownersבעלים

Name: Nissan Rehitim Ltd. שם: ניסן רהיטים בע"מ

Address: 1 Haamal Str., Yavne, P.O.B 511, 70600, Israel כתובת : רח' העמל 1, יבנה, ת.ד.511, 70600, ישראל

Identification No.: 513682161מספר זיהוי: 513682161

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words SLEEP and KING 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי לגבי המילים
SLEEP ו- KING בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

KING SLEEP

Application Date 23/12/2009 תאריך הגשה

Trade Mark No. 225991 מספר סימן

י"ד טבת תש"ע - 81631/12/2009



.Journal" No")("יומן" מס' 03/2009

207439

191862 192336 192337 194068 194558 195436 197094 197225 
197228 197958 199461 199544 199702 199703 199704 199705 
200019 200020 200169 201048 201171 201172 201173 201174 
201510 201648 201650 202098 202247 202343 202515 202538 
202539 202564 202602 202604 203074 203125 203311 203560 
203665 203744 203947 203977 204114 204358 204596 204597 
204598 204599 204600 204601 204738 204765 204771 204899 
204900 204901 205080 205297 205318 205373 205400 205402 
205403 205404 205405 205406 205407 205408 205410 205534 
205635 205636 205637 205880 205893 205895 206437 206468 
206475 206515 206516 206517 206518 206519 206520 206521 
206528 206574 206795 206796 206827 206828 206829 206854 
206953 206982 207017 207166 207188 207203 207228 207240 
207242 207430 207460 207461 207544 207603 207680 207704 
207745 207852 207891 207918 208045 208185 208350 208351 
208352 208354 208356 208357 208358 208360 208362 208363 
208364 208365 208366 208367 208368 208379 208391 208392 
208393 208394 208409 208410 208411 208412 208413 208414 
208416 208435 208436 208439 208440 208441 208442 208443 
208444 208445 208447 208448 208449 208480 208482 208496 
208499 208500 208501 208502 208503 208504 208543 208546 
208554 208557 208597 208598 208599 208600 208602 208603 
208604 208606 208607 208608 208609 208610 208611 208612 
208613 208614 208625 208634 208635 208637 208654 208657 
208658 208665 208667 208722 208741 208752 208755 208783 
208788 208790 208791 208797 208798 208799 208801 208802 
208803 208805 208807 208808 208815 208822 208826 208827 
208834 208835 208849 208852 208860 208861 208878 208891 
208896 208907 208909 208910 208912 208913 208935 208948 
208973 208977 208979 208980 208981 208982 208983 208986 
208996 208997 208998 209007 209011 209020 209021 209022 
209116 209117 209118 209119 209120 209121 209122 209123 
209124 209125 209126 209127 209135 209137 209172 209185 
209187 209205 209206 209216 209219 209220 209221 209223 
209246 209247 209252 209253 209254 209255 209256 209257 
209258 209259 209260 209261 209262 209263 209264 209265 
209266 209267 209269 209271 209285 209286 209325 209383

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2008

194826 194827

.Journal" No")("יומן" מס' 11/2007

191024 191025 191026

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2008

179878

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

י"ד טבת תש"ע - 81731/12/2009



.Journal" No")("יומן" מס' 08/2009

209401 209402 209408 209409 209410 209416 209420 209432 
209469 209470 209472 209509 209510 209511 209512 209513 
209514 209516 209517 209519 209520 209521 209522 209523 
209524 209527 209529 209545 209570 209684 209696 209710 
209716 209727 209746 209754 209762 209765 209766 209767 
209781 209782 209783 209815 209819 209821 209830 209846 
209864 209865 209866 209867 209868 209869 209879 209900 
209904 209951 209952 209953 209954 209955 209975 209987 
209988 209989 209990 209991 209992 209993 209994 210023 
210038 210104 210136 210137 210155 210185 210186 210197 
210212 210229 210234 210237 210329 210531 210762 210856 
210857 210878 210881 210903 210908 210909 210911 210913 
210933 210989 210991 210995 210996 211009 211010 211011 
211012 211019 211026 211028 211029 211031 211032 211035 
211045 211047 211048 211053 211054 211081 211082 211091 
211092 211093 211094 211095 211096 211097 211099 211100 
211101 211102 211103 211104 211105 211106 211107 211109 
211110 211112 211114 211115 211116 211117 211118 211120 
211123 211124 211125 211126 211127 211131 211132 211133 
211134 211135 211136 211138 211139 211140 211141 211142 
211143 211144 211145 211146 211147 211148 211149 211151 
211153 211154 211156 211157 211158 211159 211160 211161 
211162 211163 211164 211165 211170 211173 211174 211178 
211216 211219 211221 211222 211223 211224 211240 211245 
211246 211247 211248 211250 211279 211280 211281 211282 
211283 211284 211286 211288 211289 211292 211296 211297 
211298 211299 211300 211301 211302 211305 211308 211309 
211312 211313 211314 211334 211336 211337 211338 211342 
211343 211344 211345 211350 211364 211366 211367 211368 
211370 211376 211378 211386 211392 211393 211394 211400 
211401 211405 211406 211454 211455 211456 211457 211458 
211464 211469 211470 211471 211472 211475 211479 211481 
211485 211488 211498 211502 211503 211504 211505 211506 
211507 211519 211525 211533 211534 211535 211536 211537 
211538 211539 211540 211541 211542 211543 211549 211551 
211556 211561 211563 211567 211569 211573 211576 211577 
211578 211579 211580 211582 211583 211584 211585 211586 
211587 211588 211589 211590 211592 211593 211594 211595 
211596 211600 211601 211602 211603 211604 211608 211609 
211610 211611 211617 211618 211619 211621 211622 211624 
211625 211627 211628 211630 211631 211632 211634 211635 
211662 211666 211667 211669 211672 211673 211675 211683 
211707 211711 211717 211719 211720 211721 211763 211769 
211782 211799 211800 211807 211808 211814 211815 211816 
211817 211818 211847 211871 211872 211873 211874 211875 
211876 211878 211879 211912 212124 212602 212756 214387 
214775 214776 214810 215296 217767 217768 217769 217780 
217781 217782 220669 221177 221178 221569 221764 221839 
221840 221841 221842 221843 221844 221845 221846 221847 

221848 221849 221850 222044 222045 222524 222556

י"ד טבת תש"ע - 81831/12/2009



54415 177460 54420

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Pentland Chaussures Ltd.

London, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

201048 203977

רייף את רייף, עו"ד

רח' הסיתוונית 6-2 ,   בית שמש

Reif & Reif, Adv.

NEVE TSEDEK AL HAYAM CORP.

נווה צדק על הים קורפ.

רמת גן, ישראל

Hasitavanit St. ,   Beit Shemesh 2-6

177460 54415 54420

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Devanlay S.A.

Croncels, Troyes, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

62704

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

MGI Luxury Group S.A.

Bienne, Switzerland

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

י"ד טבת תש"ע - 81931/12/2009



54417 30659 54412

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Procter & Gamble International Operations SA

Petit-Lancy, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ד טבת תש"ע - 82031/12/2009



132973

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Suncraft International Corp.

Shi Lou Town, Pan Yu District, Guang Zhou , China

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

11149 11150 18263

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Aker Material Handling A/S

Oslo, Norway

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

116271 116272 116273 116274 116275 116276 116277 116278 116280 116281 148089 
148090

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

H-D Michigan, LLC.

Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

125307

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Ascom Network Testing AB

Lulea, Sweden

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

י"ד טבת תש"ע - 82131/12/2009



14117 31017 31913 72465 72466

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Henkel Corporation

Rocky Hill, CT, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

147283

ובר - לאלו, עו"ד

רח' המקצוע 9 ,   תל אביב

Weber - Lalo, Adv.

Sharon Trading Ltd.

שרון סחר בע"מ

חולון, ישראל

Hamiktzoa St. , Tel Aviv 9

148102 148103 148110 148111

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

NXP B.V.

Eindhoven, The Netherlands

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

15306 15307 15308 25811 27606 92300 104310 124349

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Del Monte Corporation

San Francisco, California, U.S.A.

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

י"ד טבת תש"ע - 82231/12/2009



162864 181394

עדין - ליס, עו"ד

בית אמות ביטוח דרך מנחם בגין 48 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

Seagate Technology LLC

Scotts Valley, California, U.S.A.

.Amot Bituach Tower 48 Menachem Begin Rd
Tel Aviv ,

153759 207723

רן, צייגר, בלדב, עו"ד

ת.ד. 12069 ,   הרצליה פיתוח

Ran, Zaiger, Beladev, Adv.

B.B.B Restaurants Ltd.

בי.בי.בי מסעדות בע"מ

נתניה, ישראל

Sapir 5 , Hertzlia

155701 155702 155703

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

HK Worlwide LLC

New York, NY, U.S.A.

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

15745 22799 83229 99018

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Aspen Global Incorporated

Port Louis, Mauritius

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

י"ד טבת תש"ע - 82331/12/2009



188504 192021 192022

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Textron Innovations Inc.

Providence, Rhode Island, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

180457

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

N.V. Nutricia

Zoetermeer 2712 HM, The Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

184826 184827 184828

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Wojciech Fabisiak "Malwa" Tea

66433 Lubiszyn , Poland

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

185800 185801 185802 185803 185804 185805

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Hairdreams Haarhandels GmbH

Graz, Austria

Nolton House 14 Shenkar St. , Herzliya
Pituach

י"ד טבת תש"ע - 82431/12/2009



21810 23136 23138

הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"ד

רחוב ויצמן 4   ,   תל אביב

Herzog, Fox, Neeman & Co., Adv.

Carven

Paris, France

Weizman Street , Tel Aviv 4

195124

Meir Bachar

מאיר בכר

רמת גן, ישראל

,

197857

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Yakupoglu Tekstil Ve Deri Sanayi Ticaret Anonim 
Sirketi

Ankara, Turkey

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

203401

ארז הרכבי, עו"ד

ת.ד. 5789 ,   הרצליה

Erez Harcavi

Pioneer Power Tools Ltd.

פיוניר כלי עבודה בע"מ

רמת גן, ישראל

P.O.B. 5789 ,   Herzelia

י"ד טבת תש"ע - 82531/12/2009



41510

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

CareFusion 2200, Inc.

San Diego, California, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

56037 97510 99742 100709 105950 105951 105952 105953 125113 132178 143919 
146490 165430 173226 183469 183507 185665 200005 203550 204952 208437

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH

22848 Norderstedt, Germany

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

56037 97510 99742 100709 105950 105951 105952 105953 125113 132178 143919 
146490 165430 173226 183469 183507 185665 200005 203550 204952 208437

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Zadafo Verwaltungsgesellschaft mbH

22848 Norderstedt, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

57761

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל אילון, קומה 15 רחוב מנחם בגין 11 ,   רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Staedtler Mars GmbH & Co. KG

Nuernberg, Germany

Ayalon Towers, 15th Floor 11 Menachem
Begin Street , Ramat Gan

י"ד טבת תש"ע - 82631/12/2009



69959 69960 69961 69962

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Presstek, Inc.

Hudson, New Hampshire, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

57988 59092 59810 59811 68466 79452 80978 193598 198244

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

GlaxoSmithkline Trading Services Limited

Cork, Ireland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

69589

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

BHF-BANK Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main, Germany

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

69802

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Piaggio & C. S.p.A.

Pontedera (Pisa), Italy

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

י"ד טבת תש"ע - 82731/12/2009



שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

161061

לשקע'ס בע"מ

75573 82124 82883 136433 160187 170970 181909

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

Biscol Cosmetics Ltd.

ביסקול תמרוקים בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

85419 109096

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Warner Bros. Entertainment Inc.

Burbank, California, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

93058

פרל כהן צדק לצר

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer

Lajkonik Holding AG (Switzerland)

Frauenfeld, Switzerland

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

י"ד טבת תש"ע - 82831/12/2009



שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

137701 137702 171024 171025 171026

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Tibotec-Virco Virology BVBA

173185 173186 173187 173188

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Genetix Corp. (Delaware Corporation)

114231

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Apollo Tyres South Africa (Proprietary) Limited

132744

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Henkel  AG & Co. KGaA

187969 187970 187971

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

KUSMI TEA

י"ד טבת תש"ע - 82931/12/2009



214990 214991 214992 214993 214994 214995

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Suncor Energy Inc.

209391 209392 209393 209394 209395 209396 209397 209398 
209399 219150 219157 219159 219162 219166 219168 219172 

219173 219175

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Zurich Insurance Company Ltd

196031 196032 196033 196034 196035 196036 196037 196038 
196039

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Ashworth, LLC (Delaware Limited Liability Company)

205983 205984 205985

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

The Chic Corporation Worldwide, S.L.

188197

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

GSP Automotive Group Wenzhou Co., Ltd.

י"ד טבת תש"ע - 83031/12/2009



40170 40171 40172 80009

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Mahle Metal Leve S.A.

41129 63522 68692 71854

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Sony Music Entertainment International Services GmbH

39801 75254 75255

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

COFAP- Companhia Fabricadora  De Pecas LTDA.

49669 68933

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Corneliani S.p.A.

63298 63299 63300

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Loher GmbH

י"ד טבת תש"ע - 83131/12/2009



75719 77708

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Mitsubishi Chemical Medience Corporation

94689 94690 94691 96894 96895 96896 187300 187301 187302 
187303 187304 187485 187486 187487 203351 212997 213002 

213003

 The name of the proprietor has beenשם בעל הסימן שונה ל:
changed to:

Facton Ltd.

י"ד טבת תש"ע - 83231/12/2009



שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

170537 170538 180398 180399

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

SW 153 rd Drive  Beaverton, Oregon 3855
.U.S.A  97006

162864

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Disc Drive  Scotts Valley, California 920
.U.S.A  95066

139179 212500 212501 212615

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Daiba 2-3-3  Minato-ku, Tokyo   Japan

202106 202108 202110 202111 202112 202113 220592 220593 220594 220595 220596 
220597

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

רח' הסיבים 49  פתח תקוה 49517  ישראל

188197

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Wenzhou City, Zheijang Province   China

י"ד טבת תש"ע - 83331/12/2009



40170 40171 40172 80009

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

- Avenida Ernst Mahle  2000 - Mogi -Guacu
SP   Brazil

40003

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Kongebakken 9  Smorum DK-2765  Denmark

25080

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

One Van De Graaff Drive, Suite 404
.Burlington, MA 01803  U.S.A

71350 80243 93536 93563

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Gateway Place  San Jose, California 2099
.U.S.A  95110

49669

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via M. Panizza 5  Mantova   Italy

206031 206032 206034 206035

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

19th St.  Manhattan Beach, California 404
.U.S.A  90266

י"ד טבת תש"ע - 83431/12/2009



חידושים
RENEWALS

2767 2774 2793 8504 8505 8534 8549 8624 8705 19007 19199 19245 19246 
19319 19344 19406 19495 40158 40170 40171 40172 40193 40217 40249 40250 
40261 40262 40263 40264 40265 40311 40324 40340 40370 40371 40382 40397 
40409 40441 40446 40518 70956 70957 70958 70965 70991 70992 70993 70994 
70995 70996 71041 71055 71056 71097 71109 71252 71255 71258 71278 71298 
71299 71316 71341 71342 71343 71357 71359 71404 71429 71451 71452 71507 
71508 71509 71510 71537 71601 71617 71619 71674 71697 71698 71709 71754 

71785 71787 71788 71802 134372 134600 134722 158072 158672 158727 158746 
159043 159573 161661

94689 94690 94691 96894 96895 96896 187300 187301 187302 187303 187304 187485 
187486 187487 203351 212997 213002 213003

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Strawinskylaan 3105  Amsterdam 1077 ZX
The Netherlands

נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2365 7986 8023 8064 18737 18739 18740 18753 18758 18774 18778 18783 18795 
39293 39304 39311 39312 39314 39331 39335 39336 39370 39393 69434 69456 
69462 69463 69464 69468 69469 69470 69471 69483 69484 69485 69489 69490 
69493 69497 69498 69499 69503 69504 69505 69506 69507 69508 69509 69511 
69512 69517 69518 69519 69521 69523 69532 69533 69543 69544 69556 69560 
69567 69594 69601 69602 69605 69606 69607 69608 69617 69631 69632 69633 
69636 69639 69643 69644 69655 69656 69657 69666 69667 69669 69670 128323 
143681 151516 157396 157397 157402 157405 157413 157414 157415 157419 
157420 157421 157424 157425 157426 157431 157435 157436 157437 157453 
157454 157474 157475 157483 157484 157489 157495 157496 157503 157504 
157506 157507 157508 157512 157515 157516 157517 157534 157541 157542 
157553 157566 157569 157570 157571 157572 157573 157574 157592 157596 
157597 157598 157599 157600 157602 157617 157619 157620 157657 157658 
157663 157664 157675 157691 157692 157706 157707 157718 157724 157740 
157761 157763 157764 157766 157767 157768 157769 157786 157802 157826 
157836 157838 157849 157850 157871 157872 157887 157888 157891 157892 
157893 157935 157936 158311 158312 158315 158316 158317 158318 158319 

158320 158321 158322 158325 158326 158330

אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

2678 8535 8564 8579 19201 19213 19226 19232 19233 19262 19267 40079 40085 
40092 40141 40147 40149 40158 40159 40160 40178 40181 71010 71022 71023 
71024 71026 71030 71033 71035 71042 71043 71044 71057 71059 71060 71066 
71067 71074 71075 71076 71080 71082 71083 71094 71110 71111 71115 71117 
71120 71122 71123 71126 71157 71158 71160 71165 71172 71175 71176 71177 
71179 71187 71190 71196 71200 71201 71203 71205 71211 71212 71215 71216 

71218 71221 71222 71227 71228 71231 71232 71237 71238 71251 132914 
132996 132997 132998 132999 133311 133357 133517 133526 133527 133528 

133529 133578 133579
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

200349

.Interbasic Holding S.A

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

176677 201413 201414 201926 202462 208301 222277

י"ד טבת תש"ע - 83631/12/2009



שינויים ברשימת סחורות
CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

Class: 41 סוג: 41

Non downloadable electronic publications 
including periodical publications, brochures, 
calendars, pamphlets, magazines, newsletters, 
recipes, menus, nutrition guides, diaries, food 
diary sheets and instructional and teaching 
guides; educational and advisory services; all 
the aforesaid services being exclusively 
related to matters of weight loss, weight 
control, diet, nutrition and fitness; provision of 
information relating to weight loss, weight 
control, dietary management, nutrition and 
fitness; all included in class 41.

פרסומים אלקטרוניים שאינם ניתנים להורדה כולל
פרסומים תקופתיים, עלונים, לוחות שנה, חוברות,
מגזינים, עלוני חדשות, מתכונים, תפריטים, מדריכי

תזונה, יומנים, יומני מעקב מזון ומדריכי לימוד והוראה;
שירותי חינוך ויעוץ; כל השירותים המוזכרים לעיל

מתייחסים באופן בלעדי לעניינים של ירידה במשקל,
פיקוח על משקל, דיאטה, תזונה וכושר גופני; אספקת
מידע בקשר עם הורדה במשקל, פיקוח על משקל, ניהול

דיאטות, תזונה וכושר; הנכללים כולם בסוג 41.

207277

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, periodical publications, 
brochures, calendars, pamphlets, magazines, 
newsletters, recipes, menus, nutrition guides, 
books, recipe books, cookbooks, diaries, food 
diary sheets (magnetic); instructional and 
teaching materials (other than apparatus); all 
the aforesaid goods being exclusively related 
to matters of weight loss, weight control, diet, 
nutrition and fitness;all included in class 16.

דברי דפוס, פרסומים תקופתיים, עלונים, לוחות שנה,
חוברות, מגזינים, עלוני חדשות, מתכונים, תפריטים,
מדריכי תזונה, ספרים, ספרי מתכונים, ספרי בישול,
יומנים, יומני מעקב מזון (מגנטיים); חומרי לימוד

והוראה (למעט התקנים); כל הטובין המוזכרים לעיל
מתייחסים באופן בלעדי לעניינים של ירידה במשקל,
פיקוח על משקל, דיאטה, תזונה וכושר גופני; הנכללים

כולם בסוג 16.

207273

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9 סוג: 9

Downloadable electronic publications including 
periodical publications, brochures, calendars, 
pamphlets, magazines, newsletters, recipes, 
menus, nutrition guides, diaries, food diary 
sheets; instructional and teaching guides; pre-
recorded audio and video tapes, CDs, laser 
discs, DVDs; all the aforesaid goods being 
exclusively related to matters of weight loss, 
weight control, diet, nutrition and fitness; all 
included in class 9.

פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה הכוללים
פרסומים תקופתיים, עלונים, לוחות שנה, חוברות,
מגזינים, עלוני חדשות, מתכונים, תפריטים, מדריכי
תזונה, יומנים, יומני מעקב מזון; מדריכים לימודיים
וחינוכיים; קלטות אודיו ווידאו, דיסקים, לייזר דיסקים,

ומדיות די.וי.די. אשר הוקלטו מראש; כל הטובין
המוזכרים לעיל מתייחסים באופן בלעדי לעניינים של
ירידה במשקל, פיקוח על משקל, דיאטה, תזונה וכושר

גופני; הנכללים כולם בסוג 9.

207271

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, 
sanitary preparations for medical purposes, 
dietetic substances adapted for medical use 
excluding gynecology soap and products for 
use in dermatology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש בבני אדם, תכשירים סניטריים
למטרות רפואיות, חומרים דיאטטיים המותאמים

לשימוש רפואי חוץ מסבון גניקולוגי ומוצרים לשימוש
דרמטולוגי; הנכללים כולם בסוג 5.

199893

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

י"ד טבת תש"ע - 83731/12/2009



שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

79052

ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

27122 60125 62228 67632 73637 80876 92195

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

22521

CHIVAS BROTHERS LIMITED

י"ד טבת תש"ע - 83831/12/2009
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