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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

  ,רשות הפטנטים
 ,1חוב אגודת ספורט הפועל מס' ר

 ,5הגן הטכנולוגי, בניין מס' 
 .9595111מיקוד 

 
 אין קבלת קהל. חגו חג יערב. 18:81עד  13:81קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 

 
, הניתן להורדה, מופיע באתר האינטרנט של מחלקת סימני PDFקובץ היומן בפורמט 

 . www.trademarks.justice.gov.ilהמסחר בכתובת: 
 

 לפקודת סימני המסחר 42הודעת התנגדות על פי סעיף 
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 85הקבועה בתקנה 
 

 תיקוני טעויות:
 

 11/18קובלו, פורסמו ביומן  548543-ו 548545, 548545בקשות מס'  -

. 48. עקב טעות הלשכה הושמטו שירותים מסוג 4.5.14ונרשמו ביום 

לפיכך רישום הבקשות בוטל והבקשות מתפרסמות בשנית ביומן זה 

: "אספקת אוכל 48להתנגדויות רק בנוגע לשירותים שנוספו בסוג 

ושתיה; שירותי מסעדה, בעיקר, אספקת דונאטים, פאיים, עוגות, 

 ה, מיצים, קקאו ומשקאות".לחמניות, בייגלים, מאפים, קפ

 

  המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  919 כינוי מקור מס' -

 .15.15.5114 להגיש התנגדות לרישומו עד ליום ניתן 15.18.5114

  המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  951 כינוי מקור מס' -

 .15.15.5114 להגיש התנגדות לרישומו עד ליום ניתן 15.18.5114

המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום   951 כינוי מקור מס' -

 .15.15.5114 להגיש התנגדות לרישומו עד ליום ניתן 15.18.5114

המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  955 כינוי מקור מס' -

 .15.15.5114 להגיש התנגדות לרישומו עד ליום ניתן 15.18.5114

ם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום המפורס 958 כינוי מקור מס' -

 .15.15.5114 להגיש התנגדות לרישומו עד ליום ניתן 15.18.5114
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GENERAL INFORMATION 
 
Address of the Trade Marks department is: 
Patent office, 
1 Agudat Sport Hapoel St. 
Technological Garden, 
P.O.B. 9695101 
 
Open to the public from Sunday through Thursday 08:30 a.m. to 13:30 p.m.. 
Closed to the public on Holidays (evening and day). 
 
Journal's downloadable file is available on the Trademarks Department 
Internet site: www.trademarks.justice.gov.il. 

 
NOTICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKS 
ORDINANCE 
 
Any person interested in opposing the registration of a Trade Mark published 
hereinafter 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  
 

- Applications no. 243645, 243646 and 243648 were published in 10/13 

journal and registered on 4.2.14. Due to a Trademark Office error, 

some of the services in class 43 was omitted. Therefore, the 

registration of the applications is cancelled and the applications are 

published again in this journal for opposition only with respect to the 

omitted and now newly published services: "Providing of food and drink, 

restaurant services specializing in the provision of doughnuts, pies, 

cakes, buns, bagels, pastries, coffee, juices, cocoa and beverages". 

 
- Appellation of origin no. 919 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 02.03.2014, opposition to registration can be 

filled until 02.06.2014. 

- Appellation of origin no. 920 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 02.03.2014, opposition to registration can be 

filled until 02.06.2014. 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 331/03/2014



- Appellation of origin no. 921 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 02.03.2014, opposition to registration can be 

filled until 02.06.2014. 

- Appellation of origin no. 922 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 02.03.2014, opposition to registration can be 

filled until 02.06.2014. 

- Appellation of origin no. 923 was published on the official gazette of the 

Israeli government on 02.03.2014, opposition to registration can be 

filled until 02.06.2014. 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

TOTAL IMMERSION

Trade Mark No. 232819 מספר סימן

Application Date 03/10/2010 תאריך הגשה

 Owners

Name: BERLITZ INVESTMENT CORPORATION

Address: 300 Delaware Avenue, Suite 1269, Wilmington, 
Delaware, 19801-1622, U.S.A., U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and training services; language instruction; 
rental, hire and leasing of educational and training 
materials and apparatus; publication of books and 
texts; information and advisory services, all relating 
to the foregoing; all included in Class 41.

שירותי הוראה ואימון; הוראת שפה; השכרה, שכירה והחכרה 
של חומרי והתקני הוראה ואימון; הוצאה לאור של ספרים 

וטקסטים; שירותי מידע וייעוץ קשורים לנ"ל; הכל לכול בסוג 41. 
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Trade Mark No. 234220 מספר סימן

Application Date 12/12/2010 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

New Zealand No. 663384 ניו זילנד מספר: 663384

Dated 28/08/2002 (Section 16) מיום 28/08/2002 (סעיף 16) 

 Owners

Name: The Coca-Cola Company

Address: one coca-cola plaza, Atlanta, Georgia, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Small domestic utensils and containers; dishware of 
porcelain, of non-precious metals or of plastics, 
including plates, bowls, cups, mugs, dishes, goblets, 
tankards and saucers; coasters, not of paper and 
other than table linen; serving trays not of precious 
metals; ceramic and porcelain giftware including 
figurines, bells, eggs and syrup urns; floral 
containers; kitchen utensils (not of precious metal) 
including non-mechanical bottle openers; paper cups; 
stemware; decanters; pitchers; storage jars; insulated 
beverage holders; portable coolers (in the nature of 
insulated containers for foods and/or beverages) 
including ice chests and beverage coolers; grills 
(cooking) including grills for use in barbecuing; 
glassware; all included in class 21.

כלי ומכלי בית קטנים; כלי מטבח מפורצלן, ממתכות לא יקרות 
או מפלסטיק, הכוללים צלחות, קערות, כוסות, ספלים, 

כלי-שולחן, גביעים, קנקנים וצלוחיות; תחתיות, לא מנייר וחוץ 
ממפות; מגשי הגשה לא ממתכות יקרות; מתנות קרמיקה 

ופורצלן הכוללות צלמיות, פעמונים, ביצים וכדי סירופ; מכלים 
פרחוניים; כלי מטבח (לא ממתכת יקרה) הכוללים פותחן 

בקבוקים לא מכאני; כוסות נייר; כלי אידוי; בקבוקים ליין; כדים; 
צנצנות אחסון; מחזיקי משקאות מבודדים; צידניות ניידות 

(מכלים מבודדים עבור מזון ו/או משקאות) הכוללים תיבות קרח 
ומקררי משקאות; גרילים (לבישול) הכוללים גרילים לשימוש 

בברביקיו; כלי זכוכית; הנכללים כולם בסוג 21.                       
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Trade Mark No. 235988 מספר סימן

Application Date 12/10/2010 תאריך הגשה

International Trademark No. 1066147 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer display screens; handheld 
mobile digital electronic devices used as a telephone, 
handheld computer, personal digital assistant, 
electronic personal organizer, and electronic notepad 
computer; handheld mobile digital electronic devices 
used to access the Internet, electronic mail, digital 
audio and video, and other digital data.

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

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

Jamaica, 13/04/2010, No. 55445 ג'מאייקה, 13/04/2010, מספר 55445

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 237520 מספר סימן

Application Date 01/05/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: BLUFIN S.p.A.

Address: Via Galileo Ferraris, Carpi (Modena), Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: The Beck Science Bldg., 8 Hartom St., Har 
Hotzvim, P.O.B. 45087, Jerusalem, 9777401, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : מרכז בק למדע, רח' הרטום 8, הר חוצבים, ת.ד. 45087
, ירושלים, 9777401, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags; handbags; suitcases, rucksacks; wallets, 
purses; document cases in leather and simulated 
leather; men's bags; trunks; leather; articles in 
leather; hide and articles in hide; imitation leather and 
hide and articles manufactured with these materials; 
parasols; beach umbrellas; umbrellas, walking canes; 
harnesses and other articles of saddlery; all included 
in class 18.

תיקים; תיקי יד; מזוודות, תרמילי גב; ארנקים לגברים, ארנקים; 
תיקי מסמכים מעור ודמוי עור; תיקים לגברים; תיבות; עור; 

טובין העשויים מעור; גלדים וטובין העשויים מגלדים; חיקויי עור 
וגלד וטובין העשויים מחומרים אלו; שמשיות; מטריות לחוף; 
מטריות, מקלות הליכה; רתמות ופריטים אחרים לרכיבה על 

סוסים; הנכללים כולם בסוג 18.                                           
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Trade Mark No. 241144 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Balkrishna Industries Ltd.

Address: BKT House, C-15, Trade World, Mumbai, India

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

Address: P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי. פי. פקטור

כתובת : ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tyres, vehicle tyres, tyres for  agricultural 
vehicles, pneumatic tyres, solid tyres for vehicle 
wheels, inner tubes for pneumatic tyres, flaps used 
on rim in tyre/ tube assembly; all included in class 12.

צמיגים למכוניות, צמיגים לרכבים, צמיגים לרכבים חקלאיים, 
צמיגים פנאומטיים, צמיגים לא חלולים לגלגלי רכבים, צמיגים 
פנימיים לצמיגים פנאומטיים, שפות המשמשות את גב הגלגל 
בהרכבת צמיג/ צמיג פנימי; הנכללים כולם בסוג 12.               
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Trade Mark No. 241145 מספר סימן

Application Date 06/10/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

India No. 2162790 הודו מספר: 2162790

Dated 20/06/2011 (Section 16) מיום 20/06/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Balkrishna Industries Ltd.

Address: BKT House, C-15, Trade World, Mumbai, India

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor  & Co., 

Address: P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי. פי. פקטור

כתובת : ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tyres, vehicle tyres, tyres for  
agriculturalvehicles, pneumatic tyres, solid tyres for 
vehicle wheels, inner tubes for pneumatic tyres, flaps 
used on rim in tyre/ tube assembly; all included in 
class 12.

צמיגים למכוניות, צמיגים לרכבים, צמיגים לרכבים חקלאיים, 
צמיגים פנאומטיים, צמיגים לא חלולים לגלגלי רכבים, צמיגים 
פנימיים לצמיגים פנאומטיים, שפות המשמשות את גב הגלגל 
בהרכבת צמיג/ צמיג פנימי; הנכללים כולם בסוג 12.             
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Trade Mark No. 242414 מספר סימן

Application Date 21/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MusicArt Ltd. שם: מוסיקארט בע"מ

Address: 10 berkowitz, Tel Aviv, 64238, Israel כתובת : ברקוביץ 10, תל אביב, 64238, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Tagar, Adv.

Address: Beit Agish 13 Noah Moses Street, Tel Aviv, 
67442, Israel

שם: מ. תגר, עו"ד

כתובת : בית אגיש רבד רחוב נח מוזס 13, תל אביב, 67442, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and culture activities including live 
entertainment and musical entertainment, nightclubs, 
sports club, recreational facilities, arranging and 
conducting of functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars and meetings, theatre, opera 
and concert ticket reservations; all included in class 
41.

בידור ופעולות תרבות לרבות שירותי בידור חי ובידור מוזיקלי, 
מעדוני לילה, מעדוני ספורט, אספקת מתקני פנאי, ארגון וניהול 
אירועים, כנסים וועידות, תערוכות, סמינרים, תיאטרון, אופרה, 
קונצרטים, הזמנת כרטיסים; הנכללים כולם בסוג 41.               
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 43 סוג: 43

Rental of temporary accommodation, reservations for 
temporary accommodation, hotel, motel, bar, cafe, 
restaurant, catering services, rental of rooms for 
holding functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars and meetings ; all included in 
class 43.

השכרת חדרים ללינה זמנית, ביצוע נזמנות ללינה זמנית, מלון, 
אכסניה, באר, בית קפה, מסעדה, שירותי הסעדה, השכרת 

חדרים, והשכרת אולמות למטרות אירועים, וועידות, תערוכות, 
סמינרים ופגישות; הנכללים כולם בסוג 43.                           
                                                                                    

            

Class: 44 סוג: 44

Spa and health clubs; all included in class 44. מועדני ספא ובריאות; הנכללים כולם בסוג 44.             
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VERISTRAT

Trade Mark No. 242696 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biodesix, Inc.

Address: 520 Zang Street, Broomfield, Co 80021, U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic reports providing test results of test 
services, namely electronic reports indicating whether 
a patient is likely to benefit from treatment with 
therapies or combination of therapies intended to 
treat a disease or disorder, including anticancer 
drugs for cancer; all included in Class 9.

דוחות תוצאות בדיקות המספקים תוצאות של שירותי בדיקה, 
בעיקר, דוחות המציינים אם סביר שמטופל ייהנה מטיפול 
בתרפיות או שילוב תרפיות המיודעות לטפל במחלה או 
הפרעה, כולל תרופות נגד סרטן לסרטן; הכל כלול בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Research and discovery services related to 
developing prognostic and predictive tests to 
determine whether patients or a subgroup of patients 
are likely to benefit from treatment with therapies or 
combination of therapies intended to treat a disease 
or disorder, including anti-cancer drugs for cancer;  
Laboratory testing services, namely providing 
prognostic and predictive tests to determine whether 
patients or a subgroup of patients are likely to benefit 
from treatment with therapies or combination of 
therapies intended to treat a disease or disorder, 
including anti-cancer drugs for cancer, based on 
mass spectral analysis of clinical specimens;   
Providing an interactive website and marketing 
information to provide information regarding tests 
prognostic or predictive of patient benefit from 
treatment with therapies or combination of therapies, 
including anti-cancer drugs for cancer; all included in 
Class 42.

שירותי מחקר וגילוי הקשורים לפיתוח בדיקות אבחנתיות 
ותחזיות לקבוע אם סביר שמטופלים או תת-קבוצת מטופלים 
ייהנו מטיפול בתרפיות או שילוב תרפיות המיודעות לטפל 
במחלה או הפרעה, כולל תרופות נגד סרטן לסרטן; שירותי 
בדיקות מעבדה, בעיקר, אספקת בדיקות אבחנתיות ותחזיות 
לקבוע אם סביר שמטופלים או תת-קבוצת מטופלים ייהנו 

מטיפול בתרפיות או שילוב תרפיות המיודעות לטפל במחלה או 
הפרעה, כולל תרופות נגד סרטן לסרטן, על בסיס אנליזת 

ספקטרומטריית מסות של דוגמאות מעבדתיות; אספקת אתר 
אינטרנט הידודית ומידע שיווקי לספק מידע לגבי בדיקות 
אבחנתיות ותחזיות של הנאת מטופלים מתרפיות או שילוב 

תרפיות, כולל תרופות נגד סרטן לסרטן; הכל כלול בסוג 42.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 1231/03/2014



BIODESIX

Trade Mark No. 242697 מספר סימן

Application Date 08/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biodesix, Inc.

Address: 520 Zang Street, Broomfield, Co 80021, U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic reports providing test results of test 
services, namely electronic reports indicating whether 
a patient is likely to benefit from treatment with 
therapies or combination of therapies intended to 
treat a disease or disorder, including anticancer 
drugs for cancer; all included in Class 9.

דוחות תוצאות בדיקות המספקים תוצאות של שירותי בדיקה, 
בעיקר, דוחות המציינים אם סביר שמטופל ייהנה מטיפול 
בתרפיות או שילוב תרפיות המיודעות לטפל במחלה או 
הפרעה, כולל תרופות נגד סרטן לסרטן; הכל כלול בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    

                    

Class: 42 סוג: 42

Research and discovery services related to 
developing prognostic and predictive tests to 
determine whether patients or a subgroup of patients 
are likely to benefit from treatment with therapies or 
combination of therapies intended to treat a disease 
or disorder, including anti-cancer drugs for cancer;  
Laboratory testing services, namely providing 
prognostic and predictive tests to determine whether 
patients or a subgroup of patients are likely to benefit 
from treatment with therapies or combination of 
therapies intended to treat a disease or disorder, 
including anti-cancer drugs for cancer, based on 
mass spectral analysis of clinical specimens;   
Providing an interactive website and marketing 
information to provide information regarding tests 
prognostic or predictive of patient benefit from 
treatment with therapies or combination of therapies, 
including anti-cancer drugs for cancer; all included in 
Class 42.

שירותי מחקר וגילוי הקשורים לפיתוח בדיקות אבחנתיות 
ותחזיות לקבוע אם סביר שמטופלים או תת-קבוצת מטופלים 
ייהנו מטיפול בתרפיות או שילוב תרפיות המיודעות לטפל 
במחלה או הפרעה, כולל תרופות נגד סרטן לסרטן; שירותי 
בדיקות מעבדה, בעיקר, אספקת בדיקות אבחנתיות ותחזיות 
לקבוע אם סביר שמטופלים או תת-קבוצת מטופלים ייהנו 

מטיפול בתרפיות או שילוב תרפיות המיודעות לטפל במחלה או 
הפרעה, כולל תרופות נגד סרטן לסרטן, על בסיס אנליזת 

ספקטרומטריית מסות של דוגמאות מעבדתיות; אספקת אתר 
אינטרנט הידודית ומידע שיווקי לספק מידע לגבי בדיקות 
אבחנתיות ותחזיות של הנאת מטופלים מתרפיות או שילוב 

תרפיות, כולל תרופות נגד סרטן לסרטן; הכל כלול בסוג 42.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 1331/03/2014



Trade Mark No. 243269 מספר סימן

Application Date 16/06/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0495369 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BLUFIN S.P.A.

Address: Via Galileo Ferraris, 13-15-15A, I-41012 CARPI 
(MO), Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including boots, shoes and slippers; ready-
to-wear clothing; garments, hosiery, knitwear; pelts 
and furs.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 1431/03/2014



Trade Mark No. 243644 מספר סימן

Application Date 11/01/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: HDN Development Corporation

Address: 370 Knollwood Street, Suite 500, Winston-
Salem, North Carolina 27103, U.S.A.

 Kentucky Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; doughnuts, 
doughnut holes, pies, cakes, buns, bagels, pastries; 
doughnut mixes; glaze flavors; all included in Class 
30.

 קפה, תה, קקאו, קפה מלאכותי; דונאטים, כדורי דונאט, 
פאיים, עוגות, לחמניות, בייגלים, מאפים; עיסות לדונאטים; 

טעמים לציפוי מאפים; הכל כלול בסוג 30.                             
    

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink; restaurant services 
specializing in the provision of doughnuts, pies, 
cakes, buns, bagels, pastries, coffee, juices, cocoa 
and beverages; providing food and drink including 
doughnuts; all included in class 43.

אספקת אוכל ושתיה; שירותי מסעדה, בעיקר, אספקת 
דונאטים, פאיים, עוגות, לחמניות, בייגלים, מאפים, קפה, 

מיצים, קקאו ומשקאות; אספקת מזון ומשקה לממכר דונאטס; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
                                                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 1531/03/2014



Trade Mark No. 243645 מספר סימן

Application Date 11/01/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: HDN Development Corporation

Address: 370 Knollwood Street, Suite 500, Winston-
Salem, North Carolina 27103, U.S.A.

 Kentucky Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; doughnuts, 
doughnut holes, pies, cakes, buns, bagels, pastries; 
doughnut mixes; glaze flavors; all included in Class 
30.

 קפה, תה, קקאו, קפה מלאכותי; דונאטים, כדורי דונאט, 
פאיים, עוגות, לחמניות, בייגלים, מאפים; עיסות לדונאטים; 

טעמים לציפוי מאפים; הכל כלול בסוג 30.                             
    

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink; restaurant services 
specializing in the provision of doughnuts, pies, 
cakes, buns, bagels, pastries, coffee, juices, cocoa 
and beverages; providing food and drink including 
doughnuts; all included in class 43.

אספקת אוכל ושתיה; שירותי מסעדה, בעיקר, אספקת 
דונאטים, פאיים, עוגות, לחמניות, בייגלים, מאפים, קפה, 

מיצים, קקאו ומשקאות; אספקת מזון ומשקה לממכר דונאטס; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
                                                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 1631/03/2014



Trade Mark No. 243646 מספר סימן

Application Date 11/01/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: HDN Development Corporation

Address: 370 Knollwood Street, Suite 500, Winston-
Salem, North Carolina 27103, U.S.A.

 Kentucky Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink; restaurant services 
specializing in the provision of doughnuts, pies, 
cakes, buns, bagels, pastries, coffee, juices, cocoa 
and beverages; providing food and drink including 
doughnuts; all included in class 43.

אספקת אוכל ושתיה; שירותי מסעדה, בעיקר, אספקת 
דונאטים, פאיים, עוגות, לחמניות, בייגלים, מאפים, קפה, 

מיצים, קקאו ומשקאות; אספקת מזון ומשקה לממכר דונאטס; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
                                                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 1731/03/2014



KRISPY KREME

Trade Mark No. 243647 מספר סימן

Application Date 11/01/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: HDN Development Corporation

Address: 370 Knollwood Street, Suite 500, Winston-
Salem, North Carolina 27103, U.S.A.

 Kentucky Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink; restaurant services 
specializing in the provision of doughnuts, pies, 
cakes, buns, bagels, pastries, coffee, juices, cocoa 
and beverages; providing food and drink including 
doughnuts; all included in class 43.

אספקת אוכל ושתיה; שירותי מסעדה, בעיקר, אספקת 
דונאטים, פאיים, עוגות, לחמניות, בייגלים, מאפים, קפה, 

מיצים, קקאו ומשקאות; אספקת מזון ומשקה לממכר דונאטס; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
                                                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 1831/03/2014



Trade Mark No. 243648 מספר סימן

Application Date 11/01/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: HDN Development Corporation

Address: 370 Knollwood Street, Suite 500, Winston-
Salem, North Carolina 27103, U.S.A.

 Kentucky Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; doughnuts, 
doughnut holes, pies, cakes, buns, bagels, pastries; 
doughnut mixes; glaze flavors; all included in Class 
30.

קפה, תה, קקאו, קפה מלאכותי; דונאטים, כדורי דונאט, פאיים, 
עוגות, לחמניות, בייגלים, מאפים; עיסות לדונאטים; טעמים 
לציפוי מאפים; הכל כלול בסוג 30.                                   

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink; restaurant services 
specializing in the provision of doughnuts, pies, 
cakes, buns, bagels, pastries, coffee, juices, cocoa 
and beverages; providing food and drink including 
doughnuts; all included in class 43.

אספקת אוכל ושתיה; שירותי מסעדה, בעיקר, אספקת 
דונאטים, פאיים, עוגות, לחמניות, בייגלים, מאפים, קפה, 

מיצים, קקאו ומשקאות; אספקת מזון ומשקה לממכר דונאטס; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
                                                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 1931/03/2014



PROGRESSO

Trade Mark No. 244221 מספר סימן

Application Date 09/02/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: PET INCORPORATED

Address: Minneapolis, Minnesota, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Soups; processed vegetables; processed beans; 
clam sauce; canned tomatoes; tomato puree; canned 
fish; all included in class 29.

מרקים; ירקות מעובדים; קטניות מעובדות; רוטב צדפות; 
עגבניות משומרות; רסק עגבניות; דגים משומרים; הנכללים 

כולם בסוג 29.                         

Class: 30 סוג: 30

Vinegar; bread crumbs; all included in class 30. חומץ; פירורי לחם; הנכללים כולם בסוג 30.                   

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 2031/03/2014



Trade Mark No. 244311 מספר סימן

Application Date 01/02/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: ATP MARKETING & PROMOTION AG

Address: Quartierstrasse 1, Niederurnen, 8867, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zohar Eliezri, Intellectual Property

Address: 6 Meitav St., Neta House, Bldg. A, Tel Aviv, 
66789805, Israel

שם: זהר אליעזרי, קניין רוחני

כתובת : רח' מיטב 6, בית נטע, בנין A, תל אביב, 6789805, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for cosmetic use; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש קוסמטי; הנכללים כולם בסוג 5.         
                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 2131/03/2014



Trade Mark No. 244383 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1105279 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Address: 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

(Société en nom collectif)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet water; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soap; body 
deodorants; cosmetics particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up products; shampoos; gels, 
foams, balms and aerosol products for hair care and 
styling; hair spray; hair dyes and bleaching products; 
hair waving and setting products; essential oils.

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

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

France, 23/05/2011, No. 11/3.833.636 צרפת, 23/05/2011, מספר 11/3.833.636

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 2231/03/2014



Trade Mark No. 244526 מספר סימן

Application Date 15/02/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ran Gorenstein  שם: רן גורנשטיין

Address: 88 Levi Eshcool St., Tel Aviv, Israel כתובת : לוי אשכול 88, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eran Presenti, Adv., c/o M. Firon and Co., Adv.

Address: Beit Orek, 16 Abba Hilel Silver Road, Ramat 
Gan, 52506, Israel

שם: ערן פרזנטי, עו"ד, אצל מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : בית עורק, דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 52506, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management of exchange and trading of 
diamonds and gemstones, via a web site featuring a 
searchable price guide database of values measuring 
the monetary worth of diamonds and gemstones; all 
included in class 35.

ניהול עסקים של בורסה ומסחר של יהלומים ואבני חן, 
באמצעות  אתר אינטרנט הכולל מאגר ומדריך מחירים לחיפוש 
ערכי מדידה בשווי הכספי של יהלומים ואבני חן; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         

                                      

Class: 36 סוג: 36

Financial management of exchange and trading of 
diamonds and gemstones; valuation of diamonds and 
gemstones, via a website featuring links to valuation 
information for diamonds and gemstones and trading 
services online ; all included in class 36.

ניהול פיננסי של בורסה ומסחר של יהלומים ואבני חן; הערכת 
שווי של יהלומים ואבני חן באמצעות אתר אשר מציע קישורים 

למידע הערכת שווי ליהלומים ואבני חן ושירותי מסחר 
באינטרנט; הנכללים כולם בסוג 36.                                     
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 2331/03/2014



Trade Mark No. 244696 מספר סימן

Application Date 29/02/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shiloh University

Address: 100 Shiloh Drive, Kalona, IA 52247, U.S.A.

Corporation of Iowa

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing on-line 
distance courses of instruction and training, primarily 
in the field of biblical studies, at the undergraduate 
and graduate levels, as well as providing these 
courses for personal enrichment; all included in class 
41.

שירותי חינוך, דהיינו, אספקת קורסים מקוונים ממרחק של 
הוראה והדרכה, בעיקר בתחום של לימודי מקרא, ברמות של 
תואר ראשון או תארים מתקדמים, כמו גם אספקת קורסים אלו 
להעשרה אישית; הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                    

                                    

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

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

U.S.A., 06/09/2011, No. 85/416138 ארה"ב, 06/09/2011, מספר 85/416138

Class: 41 סוג: 41

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 2431/03/2014



Trade Mark No. 244787 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1007202 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ASAHI INTECC CO., LTD.

Address: 1703 Wakita-cho,,Moriyama-ku, Nagoya-shi, 
Aichi 463-0024, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical catheters and their parts and accessories; 
medical guide wires and their parts and accessories; 
medical stent and their parts and accessories; 
medical cables of metal or plastic; medical wires of 
metal or plastic; medical tubes of metal or plastic; 
medical coils of metal or plastic; medical cables of 
metal or plastic coated with polymeric materials; 
medical wires of metal or plastic coated with 
polymeric materials; medical tubes of metal or plastic 
coated with polymeric materials; medical coils of 
metal or plastic coated with polymeric materials; 
threads, coils, tubing and ropes (metal or non- metal) 
as part of medical apparatus, instruments and/or 
devices; polypectomy snares; medical devices having 
wire cages or slitted tube cages for capturing an 
object in a human body; endoscopic cleaning 
brushes; medical machines, instruments and 
apparatus and their parts and accessories; devices 
and apparatus for minimally invasive procedures; 
excluding hygienic rubber articles and supportive 
bandages. .

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 2531/03/2014



Trade Mark No. 244988 מספר סימן

Application Date 29/02/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yossef Lavi שם: יוסף לביא

Address: Yirmiyau 12/4, Netania, Israel כתובת : ירמיהו 12/4, נתניה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Ofir, Adv.

Address: 15 a Sirkin St., Givaataim, 53250, Israel

שם: גיא אופיר, עו"ד

כתובת : סירקין 15א, גבעתים, 53250, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Pizza chains country wide network; services for 
providing food and drink, restaurant; all included in 
class 43.

רשת פיצריות בפריסה ארצית; שירותים להספקת מזון ומשקה, 
מסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.                                         

                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 2631/03/2014



בוטיק סנטרל
Trade Mark No. 245167 מספר סימן

Application Date 13/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Boutique Patisserie שם: בוטיק פטיסרי

Address: Hasattat 13, Holon, Israel כתובת : הסתת 13, חולון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amar, Reiter, Jeanne Shochatovitch and Co.

Address: 14 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Oz building, Israel

שם: עמר, רייטר, ז'אן שוכוטוביץ ושות'

כתובת : אבא הלל סילבר 14 א', רמת גן, 52506, בית עוז, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea and cacao drinks, bread, pastries  and 
sweets including cakes, cookies, buns and 
sandwitches; all included in class 30.

משקאות קפה, תה וקקאו, לחמים, דברי מאפה ומתיקה לרבות 
עוגות, עוגיות, לחמניות וכריכים ; הנכללים כולם בסוג 30.         

                                          

Class: 43 סוג: 43

Services for supply  of  food, cold beverages and hot 
beverages ; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון, משקאות קרים ומשקאות חמים; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                               

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 2731/03/2014



Trade Mark No. 245168 מספר סימן

Application Date 13/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Boutique Patisserie שם: בוטיק פטיסרי

Address: הסתת 13, חולון, ישראל כתובת : הסתת 13, חולון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amar, Reiter, Jeanne Shochatovitch and Co.

Address: 14 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 52506, 
Oz building, Israel

שם: עמר, רייטר, ז'אן שוכוטוביץ ושות'

כתובת : אבא הלל סילבר 14 א', רמת גן, 52506, בית עוז, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea and cacao drinks, bread, pastries and 
sweets including cakes, cookies, buns and 
sandwitches; all included in class 30..

משקאות קפה, תה וקקאו, לחמים, דברי מאפה ומתיקה לרבות 
עוגות, עוגיות, לחמניות וכריכים ; הנכללים כולם בסוג 30.         

                                          

Class: 43 סוג: 43

Services for supply of food, cold beverages and hot 
beverages ; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון, משקאות קרים ומשקאות חמים; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                           

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 2831/03/2014



PREFERREDACCESS

Trade Mark No. 245342 מספר סימן

Application Date 25/03/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: US Airways, Inc.

Address: 111 West Rio Salado Parkway, Tempe, 
Arizona, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Specialized priority airport services with enhanced 
airport ticketing processing, priority check-in, priority 
lobby check-in, dedicated service center and club 
lanes for elite passengers, specialized priority and 
expedited security processing, expedited gate 
handling and aircraft boarding services, enhanced 
seating accommodations, priority baggage delivery, 
and enhanced and expedited customer service 
responses for elite passengers; all included in class 
39.

שירותי נמל תעופה מועדפים ייחודיים הכוללים הליך כרטוס 
משופר בנמל תעופה, הליכי קליטה ובידוק מועדפים, הליכי 
קליטה ובידוק מועדפים בלובי, מרכז שירות ונתיבים למועדון 

המוקדשים לנוסעים מובחרים, ביצוע הליך בידוק בטחוני מועדף 
ומזורז ייחודי, שירותי טיפול במעבר ועלייה למטוס מזורזים, 
התאמת מקומות ישיבה משופרים, משלוח כבודה מועדף, 
ותגובות שירות לקוחות משופרות ומזורזות עבור נוסעים 

מובחרים; הנכללים כולם בסוג 39.                                       
                                                                                    

  

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

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

U.S.A., 10/11/2011, No. 85/469,791 ארה"ב, 10/11/2011, מספר 85/469,791

Class: 39 סוג: 39

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 2931/03/2014



Trade Mark No. 245464 מספר סימן

Application Date 13/01/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1109785 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dunlop Manufacturing, Inc.

Address: 170 Industrial Way, Benicia CA 94510, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Polish cleaning preparations for musical instruments; 
oils for cleaning musical instruments.

Class: 4 סוג: 4

Grease and lubricating oil for use on musical 
instruments.

Class: 9 סוג: 9

Electronic effect pedals for use with sound amplifiers.

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments and musical instrument 
accessories, namely, plectra, strings, string winders, 
kazoos, capos, slides, tone bars, strap retainers, pick 
holders, harmonica holders, fret wire, guard plates.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 3031/03/2014



Trade Mark No. 245499 מספר סימן

Application Date 20/01/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1110152 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: N.V. Nutricia

Address: Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM 
Zoetermeer, Netherlands

(NL Naamloze Vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food for babies.

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

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

Benelux, 22/12/2011, No. 1238819 בנלוקס, 22/12/2011, מספר 1238819

Class: 5 סוג: 5

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 3131/03/2014



Trade Mark No. 245506 מספר סימן

Application Date 17/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0588868 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 3877743

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
3877743

Dated 30/06/2006 (Section 16) מיום 30/06/2006 (סעיף 16) 

 Owners

Name: IMPALA WORLD Inc

Address: Akara Building,,24 de Castro Street,,Wickhams 
Cay, Tortola, Virgin Islands

(Royaume-Uni Société régie par le droit anglais)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including boots, shoes, slippers, sportswear 
and shirts, except wetsuits suits; all the 
aforementioned goods excluding clothing for cyclists. 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 3231/03/2014



QSIVA

Trade Mark No. 245779 מספר סימן

Application Date 08/04/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: VIVUS, INC.

Address: 1172 Castro Street, Mountain View, California, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals preperations for the  treatment of  
obesity, to facilitate weight loss and weight control, to 
suppress appetite and lower the threshold for satiety, 
for treatment of metabolic disorders, and  
diabetes,sleep apnea , liver diseases  and  
cardiovascular disorders and cardiovascular diseases 
in humans; all goods included in class 5.

תכשירים פרמצבטיים לטיפול תרופות לטיפול בהשמנת יתר, 
לסיוע בהפחתת משקל ושליטה  במשקל, לדיכוי תאבון 

ולהורדת סף תחושת השובע, לטיפול בהפרעות מטבוליות, 
וסכרת, דום נשימה בשינהת מחלת כבד, הפרעות לב וכלי דם 
ומחלות לב וכלי דם בבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.             
                                                                                    
                                                                                    

                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 3331/03/2014



Trade Mark No. 245813 מספר סימן

Application Date 15/04/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters, 777 Third Avenue, New 
York, NY, 10017, U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, fragrance, hair care preparations, 
perfumery, essential oils; all goods included in class 
3.

קוסמטיקה, בישום, תכשירים לטיפוח שיער, תמרוקים, שמנים 
אתריים; הנכללים כולם בסוג 3.                                           

  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 3431/03/2014



Trade Mark No. 245834 מספר סימן

Application Date 07/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1111335 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 626010 שוויץ מספר: 626010

Dated 15/12/2011 (Section 16) מיום 15/12/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

(Suisse Société a Responsabilite Limitee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

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

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

Switzerland, 15/12/2011, No. 626010 שוויץ, 15/12/2011, מספר 626010

Class: 34 סוג: 34

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 3531/03/2014



Trade Mark No. 245942 מספר סימן

Application Date 18/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements, possibly containing vitamins 
and minerals, in powder, capsule, or tablet form 
made from processed oils, fats and nuts

תוספים תזונתיים שייתכן שיכילו ויטמינים ומינרליים, בצורת 
אבקה, קפסולה או טבליה העשויים משמנים, שומנים ואגוזים 

מעובדים.                                           

Class: 29 סוג: 29

Foods and snacks made from processed oils, fats, 
and nuts;  snack foods, snacks containing cooked 
nuts, snacks containing dried nuts, snacks containing 
roasted soy nuts; snacks containing protein, 
powdered protein for human consumption, soups, 
preparations for making soup, vegetable soup 
preparations, milk, milk beverages, milk products, 
protein for human consumption, protein for human 
consumption in the form of protein powder optionally 
containing minerals, vitamins, and herbal ingredients, 
meat, fish, poultry and game meat extracts; edible 
oils fats; but not including spreads; all included in 
Class 29.

 מאכלים וחטיפים העשויים משמנים, שומנים ואגוזים מעובדים; 
 חטיפים, חטיפים הכוללים אגוזים מבושלים, חטיפים הכוללים 
אגוזים מיובשים, חטיפים הכוללים אגוזי סויה קלויים; חטיפים 
הכוללים חלבון, אבקת חלבון למאכל אדם, מרקים, תכשירים 
להכנת מרק, תכשירי מרק ירקות, חלב, משקאות חלב, תוצרי 
חלב, חלבון למאכל אדם בצורת אבקת חלבון שיכול לכלול 

מינרלים, ויטמינים ורכיבים צמחיים, תמציות בשר, דגים, עוף 
ובשר חיות בר; שמנים ושומנים אכילים; לא כולל ממרחים; הכל 
כלול בסוג 29.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 35 סוג: 35

Marketing and promotional services associated with 
the sale of foods, food supplement and cosmetic 
products, as well as human health and fitness 
training materials, and marketing of independent 
business start-up opportunities; services to assist 
others with direct marketing, advertising, lead 
generation, order processing, and payment 
processing; electronic data management services 
related to weight management, human health and 
fitness, multi-level marketing, and development of 
small business; all included in Class 35.

שירותי שייוק וקידום מכירות הקשורים למכירת מזוןת תוספי 
מזון, ומוצרים קוסמטיים, כמו גם חומרי בריאות וכושר לבני 
אדם, ושיווק של הזדמנויות הזנק (START-UP) עסקיות 
עצמאיות; שירות לסיוע לאחרים בשיווק ישיר, פרסום, ייצור 

פתיחות, עיבוד הזמנות ועיבוד תשלומים; שירותי ניהול נתונים 
אלקטרוניים הקשורים לניהול משקל, בריאות וכושר אנושיים, 

שיווק רב-שכבתי ופיתוח עסק קטן; הכל כלול בסוג 35.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 3631/03/2014



 Owners

Name: Herbalife International, Inc.

Address: 800 W. Olympic Blvd., ste. 406, Los Angeles, 
CA 90015, U.S.A.

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 3731/03/2014



CARTELO

Trade Mark No. 245960 מספר סימן

Application Date 04/04/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zion Zakry שם: ציון זקרי

Address: 24 Hameitar Street, Ramat Gan, Israel כתובת : רחוב המיתר 24, רמת גן, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gootfried, Wasercug &  Elyashiv, Advs.

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

שם: גוטפריד, וסרצוג ואלישיב, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; included in class 25. דברי הלבשה הנכללים בסוג 25.         

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 3831/03/2014



FREESTYLE OPTIUM NEO

Trade Mark No. 245969 מספר סימן

Application Date 19/04/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Abbott Diabetes Care Inc.

Address: 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 
94502, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Blood glucose and blood ketone monitoring systems; 
blood glucose meters; blood glucose sensors; blood 
ketone meters; blood ketone sensors; medical test 
strips for glucose monitoring; medical test strips for 
ketone monitoring; all goods are parts of the system 
and included in class 10.

מערכות לניטור גלוקוז בדם וקטון בדם; מטרים לניטור גלוקוז 
בדם; חיישני גלוקוז בדם; מטרים לניטור קטון בדם; חיישנים 
לניטור קטון בדם; רצועות רפואיות לבדיקת רמת גלוקוז בדם; 
רצועות רפואיות לבדיקת רמת קיטונים בדם; כולם מהווים חלק 
מן המערכת והנכללים כולם בסוג 10.                                   

                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 3931/03/2014



BAGHEERA

Trade Mark No. 246096 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders;  all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.

                                                   

Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים;  

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 

ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 4031/03/2014



Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 

                                           .14

Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.     

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 

.18
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic;  all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .21
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה ( לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.                                     

                                                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 4231/03/2014



Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.                                                               

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.                                                                 
                                                                                    

          

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
                                                                                    

                                                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 4331/03/2014



Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts;   all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                                                                    

                                                              

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41.

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.                                 
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 4531/03/2014



 BALOO

Trade Mark No. 246098 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 

ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18..
       

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה ( לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.                                     
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Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

                                                               

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.                                                                 
                                                                                    

                  

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread;  ; dairy products excluding ice cream, ice 
milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams;  milk beverages with high milk 
content; meats; nuts, prepared; peanut butter; potato 
chips; potato-based snack foods; powdered milk; 
raisins; snack mix consisting primarily of processed 
fruits, processed nuts and/or raisins; soup; soup 
mixes; yogurt; bases for making milkshakes; exluding 
non medicated confectionary; all included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה;  מוצרי חלב 
לא כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות 

מיובשים; יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר 
בשר, דגים, עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים 
על פירות; ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; 
בשרים; אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי 
אוכל מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 
חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 

מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 
מילקשייק; למעט ממתקים לא רפואיים הנכללים כולם בסוג 29.
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; cakes; cake mixes; 
ketchup; chocolate; chocolate-based beverages; 
cocoa-based beverages; cones for ice creams ;corn-
based snack foods; crackers; deli sandwich; frozen 
meals consisting primarily of pasta or rice; frozen 
yogurt; honey; mayonnaise; muffins; mustard; 
noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; 
pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; 
sauces;  spices; tea; tortillas; waffles; excluding non 
medicated confectionary; all included in class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; עוגות; תערובות עוגות; קטשופ; שוקולד; משקאות 
מבוססים על שוקולד; משקאות מבוססים על קקאו; גביעים  
עבור גלידה;  חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 
מעדנייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; 
יוגורט קפוא; דבש;  מיונז; מאפינס; חרדל; אטריות; שיבולת 
שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; פסטה; מאפים; סירופ 
לפנקייק; פיצה; פופקורן; בייגלה; רפרפות; אורז; לחמניות; 

רטבים לסלט; רטבים;  תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; למעט 
ממתקים לא רפואיים; הנכללים כולם בסוג 30.                       
                                                                                    

                                            

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41.

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.                                 
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CHRISTOPHER ROBIN

Trade Mark No. 246099 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; הנכללים כולם בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 

ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.                                     
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Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.                                                               

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.                                                                 
                                                                                    

          

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                                                                    

                                                          

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41.

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.                                 
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Trade Mark No. 246100 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; all included 
in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי;  עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; הנכללים כולם בסוג 3.                   

                                

Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 

ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.               
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Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.
         

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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כ"ט  אדר ב תשע"ד - 6031/03/2014



Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.                                     
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Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

                                                               

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.                                                                 
                                                                                    

          

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                                                                    

                                                                  

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41.

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Trade Mark No. 246115 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.                                                             
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 

ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 

                                           .14
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.
.       

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.                                     
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Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.                                                                   

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.                                                                 
                                                                                    

          

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                                                                    

                                                              

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 7031/03/2014



 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 7131/03/2014



LUDWIG VON DRAKE

Trade Mark No. 246116 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.                                                         

Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9.

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 

ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 7231/03/2014



Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 

.14
                                               

Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.     

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .21
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה; מגבות אמבט; 
שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; מצעים למיטה; 

חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי כותנה; שמיכות 
לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים מבד; דגלונים מבד; 
שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; דגלוני לבד; דיגלוני 
פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; ממחטות; מגבות ברדס; 
כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי כריות; כיסויי כריות; 

שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; אריגי שולחן; מפיות 
בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; כיסויים; מגבות; מטליות 
רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן מפלסטיק; הנכללים כולם 
בסוג 24.                                                                         
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Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25                                                                 

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.                                                                 
                                                                                    

          

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                                                                    

                                                          

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41.

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.                                 
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Trade Mark No. 246117 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                                 
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

.שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .21
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 8131/03/2014



Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

                                                           

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.                                                                 
                                                                                    

                

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
                                                                                    

                                                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 8231/03/2014



Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                  

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 8431/03/2014



Trade Mark No. 246210 מספר סימן

Application Date 03/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1040661 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LEWA GmbH

Address: Ulmer Strasse 10, 71229 Leonberg, Germany

(Germany Limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pumps (machines) including reciprocating and 
diaphragm metering pumps and parts thereof; 
actuators (motors) with electric control for pumps 
(machines) including reciprocating and diaphragm 
metering pumps; pneumatic and hydraulic actuators 
for pumps; valves (machine parts); mixing machines; 
installations including the aforesaid goods, especially 
for industrial processes.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, metering, signalling, life-saving and 
teaching purposes, namely, high- pressure pumps for 
proportioning and testing purposes, chromatography 
columns ; chemical apparatus and instruments 
including chromatography apparatus for laboratory 
purposes; electric sensors.

Class: 11 סוג: 11

Chromatography apparatus and instruments for 
industrial purposes; distillation columns; filters (parts 
of industrial installations).

Class: 42 סוג: 42

Engineering; technical consultancy including 
evaluation, appraisals, investigations and technical 
surveys; scientific and technological services and 
research and design related thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; all 
afore-mentioned services being in the field of pump 
applications for industrial use.
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THE JUNGLE BOOK

Trade Mark No. 246341 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

.תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים 
ארומתרפיים; ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; 
מגבונים לתינוק; ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; 
סומק; קרמים לגוף, תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף 

אמבט; מי קולון; מוצרי קוסמטיקה; משחות שיניים; 
דאודורנטים; אבקות פידור; תמציות שמנים לשימוש אישי; 

עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; עפרונות לגבות; פודרה לפנים; 
קרמים לפנים; תחליב לפנים; מסיכות לפנים; רחיצות 

(סקראבים) לפנים; פתילים פולטי ניחוחות לניחוח בחדר; 
ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; מרככי שיער; שמפו לשיער; 

מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס לשיער; קרם לידיים; 
תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים להגנה מפני יובש; 
שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; סבונים נוזליים; איפור; 
מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח הציפורניים; נצנצים 
לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה לציפורניים; בושם; מוצרי 

טיפוח שאינם רפואיים; בושם; תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; 
קצף לגילוח; סבון לעור; אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; 
קרם לחות לעור; קרם שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי 

שפתונים; הנכללים כולם בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 

.14
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .21
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה ( לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.                                     
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Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.                                                                   

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.

                                                                                     
                                                                    

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                                                                                    

                                                          

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.                                 
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 9231/03/2014



MOWGLI

Trade Mark No. 246342 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.

                                                         

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 9331/03/2014



Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 18 סוג: 18

.All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods;luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
          

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.
                                                           

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.
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Class: 28 סוג: 28

Acction skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.

                                                                                     
                                                            

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                      

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Trade Mark No. 246343 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

AUdio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 

.14
                                           

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 10231/03/2014



Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.
         

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.
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Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

                                                       

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.
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Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.
                                                                                     
                                                                                    

        

Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                          

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 10731/03/2014



WOOZLES

Trade Mark No. 246356 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.
         

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 

.18

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 11031/03/2014



Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 21 סוג: 21

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; .
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 
מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 
דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 
מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 
מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 

.21
   

Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.
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Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.
                                                                   

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.

                                                                                     
                                                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 11231/03/2014



Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.
                                                                                     
                                                                                    

        

Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30..

                                                                                     
                                                                                    

                        

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 11331/03/2014



 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 11431/03/2014



Bezeq Free

Trade Mark No. 246418 מספר סימן

Application Date 09/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Products, equipment and apparatus in the field of 
communication and telecommunication; 
communication apparatus which enable connection 
to a wireless communication network and/or to a 
computer communication network and/or to a global 
computer network; all included in class 9

מוצרים, ציוד והתקנים בתחום התקשורת והטלקומוניקציה; 
התקני תקשורת המאפשרים חיבור לרשת תקשורת אלחוטית 
ו/או לרשת תקשורת מחשבים ו/או לרשת מחשבים עולמית; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                                                                                    

                                                                            

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephony, computer 
communication network and wireless communication 
network (WiFi); providing access to: computer 
communication networks, wireless communication 
network and global computer network ; all included in 
class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות בתחום הטלפוניה, 
 ;(WiFi) רשת תקשורת מחשבים ורשת תקשורת אלחוטית
אספקת גישה לרשתות תקשורת מחשבים, לרשת תקשורת 

אלחוטית  ולרשת מחשבים עולמית;הנכללים כולם בסוג 38       
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 11531/03/2014



Trade Mark No. 246503 מספר סימן

Application Date 10/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Products, equipment and apparatus in the field of 
communication and telecommunication; 
communication apparatus which enable connection 
to a wireless communication network and/or to a 
computer communication network and/or to a global 
computer network; all included in class 9

מוצרים, ציוד והתקנים בתחום התקשורת והטלקומוניקציה; 
התקני תקשורת המאפשרים חיבור לרשת תקשורת אלחוטית 
ו/או לרשת תקשורת מחשבים ו/או לרשת מחשבים עולמית; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                                                                                    

                                                                            

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephony, computer 
communication network and wireless communication 
network (WiFi); providing access to: computer 
communication networks, wireless communication 
network  and global computer network; all included in 
class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות בתחום הטלפוניה, 
רשת תקשורת מחשבים ורשת תקשורת אלחוטית; אספקת 
גישה לרשתות תקשורת מחשבים, לרשת תקשורת אלחוטית 
ולרשת מחשבים עולמית; הנכללים כולם בסוג 38                   
                                                                                    
                                                                                    

                                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 11631/03/2014



MONSTER DETOX

Trade Mark No. 246537 מספר סימן

Application Date 13/05/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Monster Energy Company

Address: 1 Monster Way, Corona, CA, 92879, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements in the nature of vitamin 
preparations; all included in class 5

תוספות תונה בצורה של תכשירי ויטמינים; הנכללים כולם 
בסיווג 5.

                                             

Class: 30 סוג: 30

Ready to drink tea, iced tea and tea based 
beverages; ready to drink flavored tea; iced tea and 
tea based beverages; all included in class 30

תה, תה קר ומשקאות המבוססים על תה המוכנים לשתייה; תה 
בטעמים המוכנים לשתייה; תה קר ומשקאות המבוססים על 

תה; הנכללים כולם בסיווג 30.

                   

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; all included in class 32 משקאות לא כוהליים; הנכללים כולם בסיווג 32.

       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 11731/03/2014



Trade Mark No. 246552 מספר סימן

Application Date 09/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: F.L.R Shoes Ltd שם: אפ.אל.אר שוז בע"מ

Address: 84 Ben Zvi Rd, Tel Aviv, 68104, Israel כתובת : בן צבי 84, תל אביב, 68104, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 11831/03/2014



MAKE IT MATTER

Trade Mark No. 246663 מספר סימן

Application Date 18/05/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; computer software; 
computer peripherals; computer networking 
hardware; communications networking hardware, 
namely, network routers, network servers, network 
access server hardware, multiplexers; data 
processing and data storage systems comprised 
primarily of computer servers for processing and 
storing information, data, sound or images; printers; 
facsimile machines; scanners; photocopiers; 
calculators; telephones; and parts for all of the 
foregoing; recordable and rewriteable blank optical 
discs; blank recordable CD-Rs and DVD-Rs; CD-
ROM and DVD drives; CD-ROM and DVD writers; 
print heads for printers and plotters; all included in 
class 9.

מחשבים; חומרת מחשב; תוכנת מחשב; ציוד היקפי למחשב; 
תוכנת מחשבים רשתית; חומרת רשתות מחשבים,שהינם, 

נתבי רשת, שרתי רשת, חומרה לשרתי גישה לרשת, מרבבים, 
מערכות עיבוד ואחסון מידע המורכבות בעיקר משרתי מחשב 
לשם עיבוד ואחסון מידע, נתונים, צלילים ותמונות; מדפסות; 
מכונות פקס; סורקים; מכונות צילום; מחשבונים; טלפונים; 
וחלקים לכל האמור לעיל; דיסקים אופטיים ריקים לצריבה 
וצריבה חוזרת; סי.די.-אר.אס. ו- די.וי.די.-אר.אס. ריקים 
לצריבה; כונני סי.די.רום ו – די.וי.די.; וצורבי סי.די.רום. ו – 
די.וי.די.; ראשי הדפסה למדפסות ולקושרים; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                                                

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

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

U.S.A., 01/02/2012, No. 85530918 ארה"ב, 01/02/2012, מספר 85530918

Class: 9 סוג: 9

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 11931/03/2014



Trade Mark No. 246788 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; all included 
in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג  
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.
         

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 12331/03/2014



Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.
                                                                   

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.
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Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.
                                                                                     
                                                                                    

        

Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                          

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
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Trade Mark No. 246789 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.

                                                         

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 12731/03/2014



Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
              

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.
                                                               

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.
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Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.

                                                                                     
                                                  

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                          

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל
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Trade Mark No. 246790 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 13831/03/2014



Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

                                                           

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.

                                                                                     
                                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 13931/03/2014



Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
                                                                                    

                                                            

Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

.
                                                                                     
                                                                                    

                    

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 14031/03/2014



 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 14131/03/2014



Trade Mark No. 246791 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.

                                                     

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 14231/03/2014



Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; מטבעות לא 
כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים עבור עניבות 
בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; נעצי עניבות; 
שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; שרשראות לשעונים; 
רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; שעוני יד; מחזיקי 
מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן ממתכת; כיסי 

מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 14.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 14331/03/2014



Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.
     

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
      

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.
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Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג  28.                                                               
                                                                                    

              

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                          

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 14931/03/2014



Trade Mark No. 246792 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.
         

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה ( לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
    

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

                                                           

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.
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Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.

                                                                                     
                                                                  

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                              

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 15731/03/2014



Trade Mark No. 246793 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.

                                                                                 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 15831/03/2014



Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 

.14
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 

.21
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 16131/03/2014



Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
      

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

                                                       

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 16231/03/2014



Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.

                                                                                   ;
                                                                  

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.
                                                                                     
                                                                                    

      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 16331/03/2014



Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                                  

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 16531/03/2014



Trade Mark No. 246794 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

 

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.
     

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 

.21
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.
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Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.
                                                           

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

.

 

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28
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Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
                                                                                    

                                                            

Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                              

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
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Trade Mark No. 246795 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 

.14
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה) ; 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
                                                

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

                           

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.
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Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.

                                                                                   ;
                                                          

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                          

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.                                 
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל
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Trade Mark No. 246796 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.
     

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
                  

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.
                                                                   

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.
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Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.

                                                                                     
                                                  

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                        

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 18831/03/2014



Trade Mark No. 246797 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 14 סוג: 14

 Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 

.14
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18
       

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.
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Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.
                                                               

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.
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Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
                                                                                    

                                                                

Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                          

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 19431/03/2014



 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 19531/03/2014



Trade Mark No. 246798 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.

                                                     

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 19631/03/2014



Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 

.14
                                               

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 19731/03/2014



Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.
     

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
              

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.
                                                               

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.
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Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.

                                                                                     
                                                              

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                          

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.                                 
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל
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Trade Mark No. 246799 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
                                                         

Class: 9 סוג: 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
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קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 
סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 
מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 
תקליטורים  ;D.V.D מקליטי ;D.V.D נגני ;D.V.D ;דיגיטאליים
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 
תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 
וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 
מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מודמים (כחלק מהמחשב); פדים  ;MP3 מיקרופונים; נגני
לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
.ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9.

ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 
וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 

אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 
מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 

מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 
לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.
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Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 

.14
                                           

Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.
     

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.
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Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.
                                                               

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.
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Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.
                                                                                     
                                                                                    

            

Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                          

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
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Trade Mark No. 246800 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 

.14
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 

.18

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 21331/03/2014



Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 

.21
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה); 
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
          

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

                                                       

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.
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Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.

                                                                                     
                                                              

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.                                     
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; 

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                 

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.                                 
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל
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Trade Mark No. 246801 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; 
blush; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; 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; non-medicated toiletries; 
perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; 
skin moisturizer; sun block; sun screen; lipstick 
holders; all included in class 3.

תחליבי אפטר שייב; תכשירים נגד הזעה; שמנים ארומתרפיים; 
ריסים וציפורניים מלאכותיים; שמן תינוקות; מגבונים לתינוק; 
ג'לים לאמבט; אבקת אמבט; מסיכות יופי; סומק; קרמים לגוף, 
תחליבים, ואבקות; מרענני נשימה; קצף אמבט; מי קולון; מוצרי 

קוסמטיקה; משחות שיניים; דאודורנטים; אבקות פידור; 
תמציות שמנים לשימוש אישי; עיפרון עיניים; צלליות לעיניים; 
עפרונות לגבות; פודרה לפנים; קרמים לפנים; תחליב לפנים; 
מסיכות לפנים; רחיצות (סקראבים) לפנים; פתילים פולטי 
ניחוחות לניחוח בחדר; ניחוחות לשימוש אישי; ג'ל לשיער; 

מרככי שיער; שמפו לשיער; מוס לשיער; קרמים לשיער; תרסיס 
לשיער; קרם לידיים; תחליבים לידיים; סבונים לידיים; שפתונים 
להגנה מפני יובש; שפתון; מחזיקי שפתון; ברק לשפתיים; 

סבונים נוזליים; איפור; מסקרה; שטיפת פה; תכשירים לטיפוח 
הציפורניים; נצנצים לציפורניים; מחזקי ציפורניים; לקה 
לציפורניים; בושם; מוצרי טיפוח שאינם רפואיים; בושם; 
תערובת בשמים; ניחוחות לחדר; קצף לגילוח; סבון לעור; 

אבקות טלק; מי טואלט; קרמים לעור; קרם לחות לעור; קרם 
שיזוף; מסנן קרינה ושיזוף; מחזיקי שפתונים; הנכללים כולם 

בסוג 3.
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; 

תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים מוקלטים מראש; נגני 
ומקליטי תקליטורים אופטיים ומגנטו אופטיים ומקליטים לאודיו, 

וידאו ונתוני מחשב; כבלים חשמליים ואופטיים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; מצלמות וידיאו; מקליטי 
קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; מחסניות למשחקי וידיאו; 
תקליטורים של משחקי וידיאו; קלטות וידיאו; טלפוני וידיאו; 
הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק כף היד 
ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 14 סוג: 14

Alarm clocks; bracelets; busts of precious metal; 
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches; wedding bands; wristwatches; leather key 
chains; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; all included in class 14.

שעונים מעוררים; צמידים; פרוטומה ממתכת יקרה; קמיעות; 
שעונים; עגילים; תכשיטים; קופסאות תכשיטים ממתכת יקרה; 
שרשראות תכשיטים; מחזיקי מפתחות ממתכת יקרה; סיכות 
לדש הבגד; שרשראות לצוואר; מחרוזות; מהדקי עניבות; 

מטבעות לא כספיים; סיכות לקישוט; תליונים; טבעות; התקנים 
עבור עניבות בולו; שעוני עצר; אטבי עניבות; מהדקי עניבות; 

נעצי עניבות; שעוני קיר; רצועות שעון; נרתיקי שעונים; 
שרשראות לשעונים; רצועות לשעון; שעונים; טבעות נישואין; 
שעוני יד; מחזיקי מפתחות מעור; קופסאות תכשיטים שאינן 
ממתכת; כיסי מפתחות שאינם ממתכת; הנכללים כולם בסוג 

.14
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; 
maps; markers; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths;; plastic party 
bags; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging (not included in other classes); portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe 
books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery; staplers; stickers; trading 
cards; ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; letter openers of precious metal; all 
included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; מאחזי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 

תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; דפי 
צביעה; עפרונות צבעוניים; חוברות קומיקס; ספרי קופונים; 
מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; יומנים; סרגלי 
ציור; לוחות כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי 
לבד; כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; 
גלובוסים; כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; 

מדגשים; פנקסי תזכורת; פלסטלינה; עלוני חדשות; עיתונים; 
פתקאות נייר; מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות 
מסיבה העשויות מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי מסיבה 
מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; סרטי 
אריזת מתנות מנייר; תליוני נייר; מפות שולחן אישיות מנייר; 

מפות שולחן מנייר; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; פותח מכתב ממתכת יקרה; 
הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 18 סוג: 18

All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; 
diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; luggage; luggage 
tags made of leather; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets; all included in class 18.
         

תיקי ספורט לכל מטרה; תיקי ספורט; תרמילים לתינוקות; 
תרמילים; תיקי ים; תיקים לספרים; נרתיקים לכרטיסי חיוג; 
ארנקים לכסף קטן; ארנקים למטבעות; תיקי החתלה; תיקי 
מחנאות; תיקי חגורה; תיקי חדר כושר; תיקי יד; תרמילי גב; 
נרתיקים למפתחות; מזוודות; תגים למזוודות עשויים מעור; 

תיקי נסיעה; ארנקים; ילקוטים; שקיות לקניות; תיקים לנשיאת 
חפצים; מטריות; תיקי מותניים; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 

.18

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 22131/03/2014



Class: 20 סוג: 20

Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; 
computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; 
desks; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; lawn furniture; love seats; magazine racks; 
mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made 
of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic name badges; plastic 
novelty license plates; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; venetian blinds; wind chimes; crib bumpers; 
curtain rods; luggage tags made of plastic; all 
included in class 20.

מזרוני אוויר לשימוש במחנאות; עריסות; מיטות; ספסלים; 
כונניות ספרים; שידות; כסאות; אטבים להחזקת תמונות 

והצגתן; מתלי מעילים; ריהוט למחשב; מגשי מקלדת מחשב; 
מיטות מתקפלות; ספות; נצנץ דקורטיבי; מוביילים דקורטיביים; 
שולחנות עבודה; פסלונים ופסלים קטנים עשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; מוטות דגלים; הדומים; רהיטים; קישוטי 
אריזות מתנה עשויים מפלסטיק; מאווררי יד; מראות מוחזקות 

ביד; רהיטי גן; ספות זוגיות; כוננים לכתבי עת; מזרונים; 
מראות; קישוטים לא עבור חג המולד העשויים מעצם, גבס, 
פלסטיק, שעווה או עץ; כורסאות; קישוטי מסיבה מפלסטיק; 
מעמדים; מסגרות לתמונה; כריות; מעמדים לעציץ העשויים 

מתיל ומתכת; לוחות קיר אומנותיים; תגי שם מפלסטיק; לוחיות 
רישוי מפלסטיק; קישוטי עוגה מפלסטיק; קונכיות; שקי שינה; 
שולחנות; שידות צעצוע; מעמדים למטריות; וילונות ונציאניים; 
פעמוני רוח; מגני עריסה; מוטות וילון; תגים למזוודות עשויים 

מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 20.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 21 סוג: 21

Barbecue mitts; beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table 
linen; collapsible boxes for household use; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating 
bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, or 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; 
heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated 
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets;drinking 
straws; pots holders; toy banks; all included in class 
21.

כפפות לברביקיו; כלים למשקאות; כלי זכוכית למשקאות; 
שובכים; קערות; מטאטאים; סירי עוגה; תבניות עוגה; כלי 
הגשה לעוגה; מחזיקי נרות לא ממתכות יקרות; מכבי נרות; 

מכבי נרות ממתכת יקרה; פמוטים ממתכת יקרה; מערכות כלי 
אוכל; פסלוני קרמיקה; תחתיות לא מנייר ולא מפות שולחן; 
קופסאות מתקפלות לשימוש ביתי; צנצנות לעוגיות; חותכני 
עוגיות; חולצי פקקים; כוסות; שקיות הזלפה לעיטור עוגות; 
מנסרות קריסטל דקורטיביות; זכוכית דקורטיבית; צלחות 

דקורטיביות; כלים; פסלונים עשויים מחרסינה, קריסטל, חרס, 
זכוכית או פורצלן; כלים לפרחים; מברשות שיער; מסרקים 
לשיער; כלים מבודדי חום; שרוולי בידוד עבור מיכלי שתייה; 
קופסאות אוכל; ספלים; מחזיקי מפיות; טבעות למפיות לא 
ממתכות יקרות; כפפות לתנור; כוסות נייר; צלחות נייר; 

מחבתות לפשטידות; כלי הגשה לפשטידות; כוסות פלסטיק; 
בקבוקי מים מפלסטיק; צלחות; כלים לסבון; קומקומי תה; 
מערכות תה; מיכלים מבודדי חום עבור אוכל ומשקאות; 

מברשות שיניים; מגשים; חצובות; בקבוקי ואקום; סלי אשפה; 
קשיות שתייה; מחזיקי סירים; בנק צעצוע; הנכללים כולם בסוג 

.21
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Class: 24 סוג: 24

Afghans; bath linen; bath towels; bed blankets; bed 
canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; curtains; fabric flags; plastic 
flags; felt pennants; plastic pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow 
covers; quilts; receiving blankets; silk blankets; table 
linen; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets; plastic table covers; all included in class 24.

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן לאמבטיה (לא להלבשה);  
מגבות אמבט; שמיכות מיטה; אפיריון למיטה; כלי מיטה; 

מצעים למיטה; חצאיות למיטה; כיסויי מיטה; שמיכת כיסוי; בדי 
כותנה; שמיכות לילדים; תחתיות מבד; מפיות מבד; דגלים 
מבד; דגלונים מבד; שמיכות; וילונות; דגלי בד; דגלי פלסטיק; 
דגלוני לבד; דיגלוני פלסטיק; מגבות גולף; מגבות ידיים; 

ממחטות; מגבות ברדס; כלי בית למיטה; מגבות מטבח; מארזי 
כריות; כיסויי כריות; שמיכות פוך; שמיכות קבלה; שמיכות משי; 
אריגי שולחן; מפיות בד; מחצלות הנחה; מפות שולחן מבד; 

כיסויים; מגבות; מטליות רחיצה; שמיכות צמר; כיסויים לשולחן 
מפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 24.

                                                                                     
            

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.

                                                   

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות קשת; חזיות; 
כובעים; כיסויי מגן לרגליים; סינרי מטלית; מעילים; שמלות; 

כיסויי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; תחפושות ליל כל 
הקדושים; כובעים; רצועות לראש; כיסויי ראש; גרביים; בגדי 
תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; 
מחממי רגליים; כפפות; עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; 
אוברולים; כותנות לילה; מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; 

פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; 
חצאיות; מכנסיים קצרים; מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; 
גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; 

חליפות שחייה; גופיות; טייץ; חולצות-טי; לבוש תחתון; וסטים; 
רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 22331/03/2014



Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; paper 
party hats; yo-yos; all goods included in class 28.

משחקי כושר פעולה; בובות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; מערכות מטות ותמיסות יוצרי בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחות מעופפות 

(צעצועים); בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; מערכות 
משחק לבובות; משחקי פעולה חשמליים; ערכה למשחקי 

קלפים; ציוד לדיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; 
יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס 
להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; 

פעלולי קסם; גולות; משחקים מניפולטיביים; צעצועים מכאניים; 
צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי טרקלין; 
צעצועי מסיבות קטנים; משחקי מסיבות; קלפים; צעצועים 
קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי גומי; 

גלגשות; סנובורדים; כדורי שלג; כדור כדורגל; סביבונים; צעצועי 
לחיצה;בובות ממולאות; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; 
דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות 
צעצוע המכילות דלי ואת; צעצועי מובייל; רכבי צעצוע; קורקינט 
צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות 
צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; 

צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; כובעי מסיבה מנייר; יו יו; הנכללים 
כולם בסוג 28.

                                                                                     
                                                          

Class: 29 סוג: 29

Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; milk based beverages flavored 
with chocolate; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts, prepared; peanut butter; 
potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; 
soup mixes; yogurt; bases for making milkshakes; all 
included in class 29.

גבינה; שילוב של קרקרים וגבינה; ממרחי גבינה; פירות 
מסוכרים; משקאות מבוססי חלב בטעם שוקולד; מוצרי חלב לא 
כולל גלידה, קרח חלב ויוגורט קפוא; מטבלים; פירות מיובשים; 
יוגורטים לשתייה; ארוחות קפואות המכילות בעיקר בשר, דגים, 
עוף או ירקות; שימורי פירות; חטיפי אוכל מבוססים על פירות; 
ריבות; מקפאים; משקאות חלב עם תוכן חלבי גבוה; בשרים; 
אגוזים מוכנים לאכילה; חמאת בוטנים; טוגנים; חטיפי אוכל 
מבוססים על תפוחי אדמה; אבקת חלב; צימוקים; תערובת 

חטיפים המכילים בעיקר פירות מעובדים, אגוזים ו/או צימוקים 
מעובדים; מרק; תערובות מרק; יוגורט; בסיסים להכנת 

מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.
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Class: 30 סוג: 30

Bagels; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal; bubble gum; cakes; 
cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing 
gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery; 
cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily 
of pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad 
dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles; sweetened gelatin desserts; all included in 
class 30.

כעכים; ביסקוויטים; לחם; דגני בוקר; תכשירים המיוצרים 
מדגנים; מסטיקים; עוגות; תערובות עוגות; סוכריות; קישוטי 
עוגה המורכבים מממתקים; קטשופ; חטיפים המבוססים על 
דגנים; גומי לעיסה; שוקולד; משקאות מבוססים על שוקולד; 
משקאות מבוססים על קקאו; גביעים עבור גלידה; ממתקים; 
עוגיות; חטיפי אוכל מבוססים על תירס; קרקרים; כריכי 

מעדנייה; קינוחי ג'לטין בטעמים, ממותקים; ממתקים קפואים; 
ארוחות קפואות המכילות בעיקר פסטה או אורז; יוגורט קפוא; 
דבש; גלידה; קרח חלב; לקריץ; מרשמלו; מיונז; מאפינס; 
חרדל; אטריות; שיבולת שועל; פנקייקים; תערובת פנקייק; 

פסטה; מאפים; סירופ לפנקייק; עוגות; פיצה; פופקורן; בייגלה; 
רפרפות; אורז; לחמניות; רטבים לסלט; רטבים; גלידות פירות; 

תבלינים; תה; טורטיות; וופלים; קינוחי ג'לטין ממותקים; 
הנכללים כולם בסוג 30.

                                                                                     
                                                                                    

                                  

Class: 32 סוג: 32

Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; all 
included in class 32.

מי שתייה; משקאות אנרגיה; מים בטעמים; מיצי פירות; 
משקאות בטעם פירות; תרכיזים המבוססים על פירות; 
לימונדה; פונץ'; משקאות לא אלכוהוליים שהם, משקאות 

מוגזים; משקאות לא אלכוהוליים המכילים מיצי פירות; שייק 
פירות; מים מוגזים; משקאות ספורט; סירופים להכנת משקאות 
קלים; מים מבוקבקים; מיצי ירקות; הנכללים כולם בסוג 32.     
                                                                                    

                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 22631/03/2014



Quik - Wood

קויקווד
Trade Mark No. 247019 מספר סימן

Application Date 28/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ORGAT TRADING LTD. שם: אורגת סחר בע"מ

Address: 3 Zohar St., Ramat Gan, 52442, Israel כתובת : רח' זוהר 3, רמת גן, 52442, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Epoxy putty for wood.                           .מרק אפוקסי לשימוש תעשייתי עבור עץ

Class: 16 סוג: 16

Epoxy glue for stationery and household use. דבק אפוקסי לשימוש משרדי או ביתי.                         

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 22731/03/2014



Trade Mark No. 247072 מספר סימן

Application Date 03/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mishkenot Clal Mediterranean Towers Ltd. שם: משכנות כלל מגדלי הים התיכון בע"מ

Address: 2 Hayam St., Bat Yam, 59303, Israel כתובת : הים 2, בת ים, 59303, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Avraham & Co., Adv.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: יוסי אברהם ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing business and marketing  of residential 
centers treatment of elderly people and institutions 
for treatment of elderly people, included in class 35.

ניהול עסקי ושיווק  מרכזי מגורים לאוכלוסייה המבוגרת, 
ומוסדות לטיפול באוכלוסייה המבוגרת, הנכללים בסוג 35.       
                                                                                    

              

Class: 37 סוג: 37

Building  residential centers treatment of elderly 
people and institutions for treatment of elderly 
people, included in class 37.

בניית מרכזי מגורים לאוכלוסייה מבוגרת ומוסדות לטיפול 
באוכלוסייה מבוגרת, הנכללים בסוג 37.                               

                                                      

Class: 44 סוג: 44

Medical services care for elderly people, included in 
class 44.

שירותי טיפול רפואיים לאוכלוסייה מבוגרת הנכללים בסוג 44.   
              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 22831/03/2014



Trade Mark No. 247073 מספר סימן

Application Date 03/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mishkenot Clal Mediterranean Towers Ltd. שם: משכנות כלל מגדלי הים התיכון בע"מ

Address: הים 2, בת ים, 59303, ישראל כתובת : הים 2, בת ים, 59303, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Avraham & Co., Adv.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: יוסי אברהם ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Managing business and marketing of residential 
centers treatment of elderly people and institutions 
for treatment of elderly people, included in class 35.

ניהול עסקי ושיווק  מרכזי מגורים לאוכלוסייה המבוגרת, 
ומוסדות לטיפול באוכלוסייה המבוגרת, הנכללים בסוג 35.       
                                                                                    

            

Class: 37 סוג: 37

Building  residential centers treatment of elderly 
people and institutions for treatment of elderly 
people, included in class 37.

בניית מרכזי מגורים לאוכלוסייה מבוגרת ומוסדות לטיפול 
באוכלוסייה מבוגרת, הנכללים בסוג 37.                               

                                                      

Class: 44 סוג: 44

Medical services care for elderly people, included in 
class 44.

שירותי טיפול רפואיים לאוכלוסייה מבוגרת הנכללים בסוג 44.   
              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 22931/03/2014



Trade Mark No. 247149 מספר סימן

Application Date 24/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0982020 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Burlington Fashion GmbH

Address: Oststraße 5, 57392 Schmallenberg, Germany

(Germany limited commercial partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for cosmetical purposes, soaps for textiles, 
perfumery, ethereal oils, products to clean, care for 
and beautify the skin, the scalp and the hair; toilet 
articles, included in this class, deodorants for 
personal use, pre shave and after shave products.

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, watches.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, namely suitcases, 
bags (included in this class); small leather articles 
(included in this class), especially purses, wallets, 
key cases; umbrellas and sunshades.

Class: 25 סוג: 25

Footwear, clothing, headgear, belts.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 23031/03/2014



Trade Mark No. 247153 מספר סימן

Application Date 24/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1017273 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Burlington Fashion GmbH

Address: Oststraße 5, 57392 Schmallenberg, Germany

(Germany limited commercial partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for cosmetical purposes, soaps for textiles, 
perfumery, ethereal oils, products to clean, care for 
and beautify the skin, the scalp and the hair; toilet 
articles, included in this class, deodorants for 
personal use, pre shave and after shave products.

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, watches.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, namely suitcases, 
bags (included in this class); small leather articles 
(included in this class), especially purses, wallets, 
key cases; umbrellas and parasols.

Class: 25 סוג: 25

Footwear, clothing, headgear, belts (clothing).

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 23131/03/2014



Trade Mark No. 247288 מספר סימן

Application Date 13/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moshe Perez שם: משה פרץ

Address: Reiness St. 29, Tel Aviv, Israel כתובת : ריינס 29, תל אביב-יפו, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic cream for face and body. קרם קוסמטי לטיפול הפנים והגוף.       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 23231/03/2014



Trade Mark No. 247342 מספר סימן

Application Date 14/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name:  BFL Trade Ltd. שם: ביאפאל סחר בע"מ

Address: 20 Hamagshimim St., Petach Tikva, 49348, 
Israel

כתובת : רח' המגשימים 20, פתח תקוה, 49348, ישראל

חברה פרטית

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; 
cookware, namely, pots and pans; glassware, 
porcelain and earthware not included in other 
classes, namely, cooking and baking molds.

כלים ומיכלים לבית ולמטבח; כלי בישול, דהיינו, סירים, 
מחבתות; כלי זכוכית, חרסינה וחומר שאינם כלולים בסוגים 

אחרים, דהיינו, תבניות לבישול ואפייה.                                 
                                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 23331/03/2014



Trade Mark No. 247440 מספר סימן

Application Date 25/06/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Bed frames, furniture, namely, bedroom furniture, 
chairs, dressers, tables, computer furniture and 
outdoor furniture,  decorative mobiles, desks, fitted 
and unfitted furniture covers, hand-held mirrors, 
jewelry boxes not made of metal, non-metal and non-
leather key chains, pillows, plastic cake decorations, 
sleeping bags and toy chests; all included in class 20

מסגרות למיטה, ריהוט, דהיינו, ריהוט לחדר שינה, כיסאות, 
שידות, שולחנות, ריהוט למחשב וריהוט לגן,  מוביילים לקישוט, 
שולחנות כתיבה, כיסויי ריהוט מותאמים ושאינם מותאמים, 
מראות המוחזקות-ביד, קופסאות תכשיטים שאינן עשויות 

מברזל, מחזיקי מפתחות שאינם מברזל ושאינם מעור, כריות, 
קישוטים לעוגה מפלסטיק, שקי שינה ותיבות צעצוע; הנכללים 
כולם בסוג 20                                                               

Class: 28 סוג: 28

Action figures and playsets therefor, action skill 
games, arcade games, athletic protective pads, 
namely, arm pads, knee pads, elbow pads and wrist 
pads for cycling, skating and skateboarding, beach 
balls, bean bag dolls, board games, body boards, 
card games, children's educational toys for 
developing fine motor, oral language, numbers, 
counting, colors and alphabet skills; children’s 
interactive educational toys and games capable of 
being connected to digital devices; children's play 
cosmetics, children’s ride-on toys, christmas tree 
ornaments, except confectionery or illumination 
articles, dolls, doll clothing, doll accessories, flying 
discs, hand held unit for playing electronic games 
(other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor) in-line skates, kites, 
mobiles for children, party favors in the nature of 
crackers and noisemakers, playground balls, playing 
cards, plush toys, puppets, puzzles, roller skates, 
children’s sports training toys, toy action figures and 
accessories therefor, toy vehicles and playsets 
therefor, toy scooters, toy wagons, water wing swim 
aids for recreational use, wind-up toys, and yo-yos; 
all included in Class 28

דמויות משחק וערכות משחק עבורן; משחקי מיומנות ופעולה, 
משחקי ארקייד, רפידות מגן לספורט, דהיינו, מגינים לזרוע, 
מגיני ברכיים, מגיני מרפקים וכריות לזרוע היד לרכיבה על 
אופניים, החלקה וגלישה על סקייטבורד, כדורי חוף, בובות 
רכות, משחקי קופסא, גלשני רוח, משחקי קלפים, צעצועים 
חינוכיים לילדים לפיתוח מוטוריקה עדינה, שפת דיבור 

אוראלית, מספרים, ספירה, צבעים וכישורי האלף-בית; צעצועים 
חינוכיים אינטראקטיביים לילדים ומשחקים היכולים להיות 
מחוברים להתקנים דיגיטליים; קוסמטיקה למשחקי ילדים, 

צעצועי ילדים הניתנים לרכיבה, קישוטים לעצי חג המולד, למעט 
דברי מתיקה או פריטים מאירים, בובות, בגדים לבובות, 

אביזרים לבובות, דיסקים מעופפים, יחידה המוחזקת באמצעות 
היד לביצוע משחקים אלקטרוניים (חוץ מאלו המותאמים 
לשימוש עם מסך צפייה חיצוני או מוניטור), רולרבליידס, 
עפיפונים, מוביילים לילדים, צ'ופרים למסיבות בדמות חזיזי 

מסיבות ורעשנים, כדורים למגרש המשחקים, קלפים למשחק, 
צעצועים רכים, בובות, פאזלים, סקטים, צעצועים לאימון 

ספורטיבי עבור ילדים, דמויות צעצוע ואביזרים עבורן, מכוניות 
צעצוע ומערכות משחק עבורן, אופנועי צעצוע, עגלות צעצוע, 

מצופים לסיוע בשחייה במים לצרכי שעשוע, צעצועים מתנפחים 
ויו-יואים; הנכללים כולם בסוג 28.                                        
                                                                                    

                                                                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 23431/03/2014



 Owners

Name: The Little Tikes Company (an Ohio 
Corporation)

Address: 16300 Roscoe Boulevard, Van Nuys, California, 
91406, U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 23531/03/2014



Trade Mark No. 247588 מספר סימן

Application Date 26/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1118309 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & 
Co.

Address: Halberstädter Straße 2 A, 38300 Wolfenbüttel, 
Germany

(Germany GmbH & Co)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, for industrial kitchens 
and kitchen equipment; weighing, measuring, 
signalling, regulating, control and checking 
(supervision) apparatus and instruments, in particular 
for industrial kitchens and in connection with kitchen 
equipment.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for cooking, grilling, roasting, frying, steam 
generating, drying, ventilating, heating, water supply 
and other apparatus (included in this class) for the 
cooking and heat treatment of foodstuffs, namely, for 
industrial kitchens; parts and fittings for the aforesaid 
goods (included in this class).

Class: 20 סוג: 20

Furniture, namely, kitchen furniture.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 23631/03/2014



Trade Mark No. 247675 מספר סימן

Application Date 27/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: G. WILLIFOOD INTERNATIONAL LTD. שם: ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ

Address: 4 Nahal Harif St., P.O.B. 678, Yavne, 81106, 
Israel

כתובת : רח' נחל חריף 4, ת.ד. 678, יבנה, 81106, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edible oils and fats from Italy; all included in class 29.  שמנים ושומני מאכל מאיטליה; הכול כמפורט בסוג 29.           
          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 23731/03/2014



Trade Mark No. 247689 מספר סימן

Application Date 04/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PERRIGO API LTD. שם: פריגו איי.פי.איי בע"מ

Address: 29 Lehi Street, Bnei Brak, 51200, Israel כתובת : לחי 29, בני ברק, 51200, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical intermediates and active chemical 
ingredients for use in the manufacture of 
pharmaceuticals; included in class 1.

חומרי ביניים כימיים ומגיבים כימיים אקטיביים לשימוש בייצור 
של תכשירי רוקחות; הנכללים בסוג 1.                                 

                              

Class: 5 סוג: 5

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 23831/03/2014



Trade Mark No. 247720 מספר סימן

Application Date 08/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1118876 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Spain No. 2982839 ספרד מספר: 2982839

Dated 11/05/2011 (Section 16) מיום 11/05/2011 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and toys.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; services for 
transmitting and broadcasting of cinematographic, 
video, radio and television programs; providing 
access to a global computer network; leasing of 
access time to global computer networks; rental of 
message sending apparatus; electronic messaging 
services; message sending services; 
communications via computer terminals, via fiber-
optic, telephone, radio and telegraph networks; 
teleconferencing services, providing of 
telecommunications channels for teleshopping 
services; providing of Internet chatrooms; providing 
of telecommunications connections to a global 
computer network or databases; providing access to 
databases; mediation of access to Internet 
databases; electronic mail services; computer-
assisted transmission of messages and images; 
voice messaging services.

Class: 41 סוג: 41

Audiovisual productions ; television and radio 
production and editing services;  theater 
performances;  scoring of cinematographic, video, 
television, radio, cultural or advertising programs via 
any type of media; show production; organization of 
shows (impresario services); variety shows and live 
shows;  arranging and conducting of concerts, 
conferences, colloquiums, conventions, seminars, 
symposiums and training workshops.

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

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

Spain, 11/05/2011, No. 2.982.839 ספרד, 11/05/2011, מספר 2.982.839

Class: 28 סוג: 28

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 23931/03/2014



 Owners

Name: Prointel, S.L.

Address: C/ Apolonio Morales, 13 E, E-28036 Madrid, 
Spain

(España Sociedad Limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 24031/03/2014



Trade Mark No. 247816 מספר סימן

Application Date 17/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ehud Geller שם: אהוד גלר

Address: 9 David Marcus st, Herzliya, 46682, Israel כתובת : דוד מרכוס 9, הרצליה, 46682, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investments and investment management services in 
the field of healthcare and life sciences; Providing 
portfolio management and development services to 
investors; all included in Class 36.

השקעות ושירותי ניהול השקעות בתחומי הבריאות ומדעי 
החיים; מתן שירותי ניהול ופיתוח תיק השקעות למשקיעים; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 24131/03/2014



Medica Venture Partners

Trade Mark No. 247817 מספר סימן

Application Date 17/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ehud Geller שם: אהוד גלר

Address: 9 David Marcus st, Herzliya, 46682, Israel כתובת : דוד מרכוס 9, הרצליה, 46682, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investments and investment management services in 
the field of healthcare and life sciences; Providing 
portfolio management and development services to 
investors; all included in Class 36.

השקעות ושירותי ניהול השקעות בתחומי הבריאות ומדעי 
החיים; מתן שירותי ניהול ופיתוח תיק השקעות למשקיעים; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 24231/03/2014



מדיקה ניהול חברות ביומד
Trade Mark No. 247818 מספר סימן

Application Date 17/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ehud Geller שם: אהוד גלר

Address: דוד מרכוס 9, הרצליה, 46682, ישראל כתובת : דוד מרכוס 9, הרצליה, 46682, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investments and investment management services in 
the field of healthcare and life sciences; Providing 
portfolio management and development services to 
investors; all included in Class 36.

השקעות ושירותי ניהול השקעות בתחומי הבריאות ומדעי 
החיים; מתן שירותי ניהול ופיתוח תיק השקעות למשקיעים; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 24331/03/2014



Medica Management Partners

Trade Mark No. 247819 מספר סימן

Application Date 17/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ehud Geller שם: אהוד גלר

Address: 9 David Marcus st, Herzliya, 46682, Israel כתובת : דוד מרכוס 9, הרצליה, 46682, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investments and investment management services in 
the field of healthcare and life sciences; Providing 
portfolio management and development services to 
investors; all included in Class 36.

השקעות ושירותי ניהול השקעות בתחומי הבריאות ומדעי 
החיים; מתן שירותי ניהול ופיתוח תיק השקעות למשקיעים; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 24431/03/2014



Medica Healthcare Investors

Trade Mark No. 247820 מספר סימן

Application Date 17/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ehud Geller שם: אהוד גלר

Address: 9 David Marcus st, Herzliya, 46682, Israel כתובת : דוד מרכוס 9, הרצליה, 46682, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investments and investment management services in 
the field of healthcare and life sciences; Providing 
portfolio management and development services to 
investors; all included in Class 36.

השקעות ושירותי ניהול השקעות בתחומי הבריאות ומדעי 
החיים; מתן שירותי ניהול ופיתוח תיק השקעות למשקיעים; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 24531/03/2014



Medica Life Science Investors

Trade Mark No. 247821 מספר סימן

Application Date 17/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ehud Geller שם: אהוד גלר

Address: 9 David Marcus st, Herzliya, 46682, Israel כתובת : דוד מרכוס 9, הרצליה, 46682, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Investments and investment management services in 
the field of healthcare and life sciences; Providing 
portfolio management and development services to 
investors; all included in Class 36.

השקעות ושירותי ניהול השקעות בתחומי הבריאות ומדעי 
החיים; מתן שירותי ניהול ופיתוח תיק השקעות למשקיעים; 

הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 24631/03/2014



Trade Mark No. 247824 מספר סימן

Application Date 10/07/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in industry, namely, photography, 
agriculture, horticulture and forestry industry; basic 
chemicals, namely, polyethylene resins and 
thermoplastic, styrenic and elastomer resins, 
chemicals used in the chemical and petrochemical 
industries, namely, catalysts; inorganic materials 
used in chemical and petrochemical industry; 
inorganic chemicals used in chemical and 
petrochemical industry; polymer compositions, 
namely, homopolymers and copolymers for use in 
the manufacture of commercial molded plastic 
articles; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics, namely, polymers, polystyrene resins, acrylic 
monomers; chemical substances for preserving 
foodstuff; tanning substances, namely, agents for use 
in the manufacture of leather; adhesives used in 
industry; adhesives used in the chemical and 
petrochemical industries.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, כלומר, לתעשיית הצילום, 
החקלאות, הגננות והיערנות; כימיקלים בסיסיים, כלומר, שרפי 

 (Styrenic) פוליאתילן ותרמופלסטיים, שרפי סטירניק
ואלסטומר (Elastomer), כימיקלים המשמשים לתעשייה 

הכימית והפטרוכימית, דהיינו, זרזים; חומרים שאינם אורגניים 
המשמשים לתעשייה הכימית והפטרוכימית; כימיקלים שאינם 
אורגניים המשמשים בתעשייה הכימית והפטרוכימית; תרכובות 
פולימר, כלומר, הומופולימרים (Homopolymers) וקופולימרים 
(Copolymers), לשימוש בייצור של מוצרי פלסטיק מסחריים 
מוצקים; שרפים מלאכותיים לא מעובדים; פלסטיק לא מעובד, 
כלומר, פולימרים, שרפי פוליסטירן (Polystyrene), מונומרים 
(Monomers) אקריליים; חומרים כימיים לשימור מוצרי מזון; 
חומרי עיבוד עור, כלומר, חומרים לשימוש בייצור עור; דבקים 
המשמשים בתעשייה; דבקים המשמשים בתעשייה הכימית 

והפטרוכימית.                                                                 
                                                                                    

                                                          

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum and goods made from 
these rubber and gutta-percha, namely, adhesive 
elastomeric tape for placement onto electronic 
devices to prevent slipping, adhesive sealants for 
general use, air conditioner hoses made of rubber, 
anti-rust sealants, cellular rubber, chlorinated rubber, 
connecting hoses for vehicle radiators, connecting 
hoses for vehicle fuel injectors, covered rubber 
thread and yarn not for textile use, crude rubber, door 
stops of rubber, ebonite, vulcanite, elastic rubber-like 
material for use in the manufacture of clothing, 
elastomeric compounds for use as additives in 
paving asphalt, elastomeric expansion and 
contraction joint seals for use in building, bridges, 
roadways, parking structures and open-air structures, 
elastomeric polymer in the form of bales, crumbs, 
pellets for use in the manufacture of fishing products 
and accessories, flexible pipes, not of metal, fluoro 
rubber, foam for use in the manufacture of footwear, 
foam rubber, garden hoses, gasket material in sheets 
for use in liquid and air sealing and preventing noise, 
gasket sealer for use in plumbing, general purpose 
silicone rubber sealant, gutta-percha, hoses for air 
conditioners made of rubber, hoses made of rubber 
for automotive industrial appliances, hydraulic hoses 
made of rubber, industrial hoses made of rubber for 
use in automotive and hydraulic appliances, industrial 
packaging containers of rubber, irrigation hoses, 
isobutylene-isoprene rubber, latex for industrial use, 
latex for use in the manufacture of mattresses, 
pillows, shoe soles, topper, latex rubber for use in the 
manufacture of paper coating, cardboard coating, 
fiber impregnation, liquid gasket sealer for 

גומי, גוטה-פרצ'ה (Gutta-Percha), מסטיק וטובין המיוצרים 
מגומי ומגוטה-פרצ'ה (Gutta-Percha), כלומר ניירות דבק 
אלסטומרים להדבקה על גבי מכשירים אלקטרוניים למניעת 
החלקה, דבקי איטום לשימוש כללי, צינורות מזגן העשויים 

Cellular ) מגומי, חומרי איטום נוגדי חלודה, גומי תאי
Rubber), גומי כלורי, צינורות חיבור לרדיאטורים ברכב, 
צינורות חיבור למזרקי דלק ברכב, חוט ופתיל גומי מכוסים 
שאינם לשימוש בענף הטקסטיל, גומי גולמי, מעצורי דלת 
מגומי, הבנית (Ebonite), גומי מגופר (Volcanite), חומר 
דמוי-גומי אלסטי לשימוש בייצור של בגדים, תרכובות 

אלסטומריות לשימוש כתוספים בסלילת אספלט, מפרקי איטום 
אלסטומרים המתרחבים ומתכווצים לשימוש בבניין, גשרים, 
כבישים, מבני חניה ומבנים באוויר הפתוח, פולימר אלסטומרי 
בצורה של צרור, פירורים, כדורים לשימוש בייצור של מוצרי 
ואביזרי דיג, צינורות גמישים, שאינם ממתכת, גומי פלואורי, 
קצף לשימוש בייצור של הנעלה, גומאויר, צינורות גינה, חומר 
איטום ביריעות, לשימוש באיטום נוזל ואויר ומניעת רעש, אטם 
לשימוש בצנרת, אטם גומי סיליקון לשימוש כללי, גוטה-פרצ'ה 
(Gutta-Percha), צינורות למזגנים העשויים מגומי, צינורות 

העשויים מגומי למכשירים תעשייתיים לרכב; צינורות 
הידראוליים העשויים מגומי; מיכלי אריזה תעשייתיים של גומי, 

Isobutylene-) צינורות השקיה, גומי איזובוטילן-איזופרן
Isoprene Rubber), לטקס לשימוש תעשייתי, לטקס לשימוש 
בייצור של מזרנים, כריות, סוליות נעליים, מגנים למזרנים, גומי 

לטקס לשימוש בייצור של ציפוי נייר, ציפוי קרטון, הספגת 
סיבים, אטם נוזלי לשימוש ברכב, לטקס נוזלי, גומי נוזלי, 

פוליאורטן (Polyurethane) מוקצף בצפיפות נמוכה לשימוש 
במשטחי מזרנים, מחצלות קש העשויות מגומי ממוחזר למניעת 
צמיחת עשב, גומי טבעי, ניאופרן (Neoprene), יריעות ניאופרן 
(Neoprene) ויריעות ניאופרן (Neoprene) מרובד לשימוש 
נוסף בייצור תעשייתי, גומי ניטריל (Nitrile), טבעות אטימה 
שאינן ממתכת לשימוש כאטמי חיבור, אטמים שאינם ממתכת 
לשימוש במכשירים תעשייתיים לרכב, אטמים שאינם ממתכת 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 24731/03/2014



automotive use, liquid latex, liquid rubber, low density 
polyurethane foam for use in mattress surfaces, 
mulch mats made of recycled rubber for preventing 
weed growth, natural rubber, neoprene, neoprene 
sheets and laminated neoprene sheets for further 
use in industrial manufacture, nitrile rubber, non-
metal sealing rings for use as connection seals, non-
metal seals for use in automotive industrial 
appliances, non-metal seals for potable and waste 
water pipe connections, non-metal weather strips for 
buildings, non-metal, plastic and rubber hoses for 
industrial applications, Non-slip, rubber adhesive-
backed bathtub appliqués; pipe gaskets, pipe 
gaskets for plastic concrete metal pipe, polysulfide 
rubber, poly-olefin film with a rubber adhesive used 
to protect surfaces, reclaimed rubber, rings of rubber 
for use as pipe connection seals, raw rubber, semi-
worked rubber, rubber adhesive bathtub appliques, 
rubber bags, envelopes, and pouches for 
merchandise packaging, rubber bands for 
commercial and industrial uses, rubber bars and 
rods, rubber bottle stoppers, rubber bumpers for 
loading docks, rubber chips or granules for use as a 
playground ground cover, rubber clack valves for use 
in industrial, automotive petrochemical appliances, 
rubber cords and laces, rubber derivatives, rubber for 
use in the manufacture of building, lubricants, 
automotive non tire, adhesives, plastic modification, 
rubber hose for use in connection with welding, 
rubber hoses for vehicle heaters, rubber lids and 
caps for industrial packaging containers, rubber 
material for recapping tires, rubber packing for 
shipping containers, rubber padding for shipping 
containers, mulch made of recycled rubber for use in 
landscaping and horticulture applications, rubber 
ramps that fits into a residential curb and gutter, 
allowing vehicles to drive directly over the curb, 
rubber sealant for caulking and adhesive purposes, 
rubber sheets, rubber sleeves for protecting parts of 
machinery, rubber solutions, rubber stoppers for 
industrial packaging containers, rubber thread not for 
textile use, rubber thread and covered rubber yarn 
not for textile use, rubber tubes and pipes, rubber 
wheel chocks, rubber-based roofing sealants for 
recreational vehicles and trailers, shock absorbing 
rubber buffers for industrial machinery, shock buffers 
of rubber for industrial machinery, shower hoses, 
silicone rubber, sleeves of rubber for protecting parts 
of machinery, stuffing of rubber, styrene-butadiene 
rubber, synthetic elastomer resin blended with 
additives and colorants sold in a pellet form, synthetic 
rubber, synthetic rubber for use in the manufacture of 
building, lubricants, automotive non tire, adhesives, 
plastic modification, thermoplastic compounds, 
thermoplastic elastomer resins and thermoplastic 
concentrates in pellet form for use in manufacturing 
in a wide variety of industries, thermoplastic 
elastomer resins in pellet form for use in further 
manufacture, thermoplastic elastomer pellets for use 
as infill for synthetic field turf, uncured synthetic 
rubber for use in the manufacture of building, 
lubricants, automotive non tire, adhesives, plastic 
modification, unfitted protective rubber sheets for 
automobile seats, valves of rubber or vulcanized fiber 
not including machine elements, washers of rubber 
for mechanical devices to prevent vibration and fluid 
leakage, washers of rubber or vulcanized fiber; 

לחיבורי צינורות למי שתיה ושפכים, רצועות שאינן ממתכת 
למניעת פגעי מזג אויר לבניינים, צינורות פלסטיק וגומי, שאינם 

ממתכת, לשימושים תעשייתיים, גומי אמבטיה, למניעת 
החלקה, מגובה בדבק; אטמי צינור, אטמי צינור לצינור פלסטיק 
בטון מתכת, גומי פוליסולפיד (Polysulfide), סרט פולי-אולפין 
(Poly-Olefin) עם דבק גומי המשמש להגנה על משטחים, גומי 
בשימוש חוזר, טבעות גומי המשמשות כאטמי חיבור צינורות, 
גומי גולמי, גומי חצי מעובד, דבק גומי לשימוש באמבטיה, 
שקיות גומי, מעטפות, ופאוצ'ים לאריזת סחורה, רצועות גומי 
לשימוש מסחרי ותעשייתי, מוטות גומי, פקקי בקבוק מגומי, 

פגושי גומי לרציפי הטענה, שבבי או גרגרי גומי לשימוש ככיסוי 
קרקע בגן משחקים, שסתומי קלאק (Clack) מגומי לשימוש 
במכשירי תעשיה פטרוכימיים לרכב, חוטי ושרוכי גומי, נגזרי 
גומי, גומי לשימוש בתעשיית הבניין, חומרי סיכה, מוצרי רכב 

שאינם צמיג, דבקים, תיקון פלסטיק, צינור גומי לשימוש הקשור 
לריתוך, צינורות גומי למחממי רכב, מכסים וציפויי גומי למיכלי 

אריזה תעשייתית, חומר גומי לחידוש צמיג, אריזת גומי 
למשלוח מיכלים, גומי לריפוד למשלוח מיכלים, ק  העשוי מגומי 
ממוחזר לשימוש בגינון ונוף, רמפות גומי המתאימות למדרכה 
וביוב, המאפשרים לרכבים לנסוע ישירות ע  המדרכה, אטם 

גומי למטרות הדבקה ואטימה, יריעות גומי, שרוולי גומי להגנה 
ע  חלקי מכונות, פתרונות גומי, מעצורי גומי למיכלי אריזה 

תעשייתיים, חוט גומי שאינו לשימוש בענף הטקסטיל, חוט גומי 
ופתיל מצופה גומי שאינו לשימוש בענף הטקסטיל, צינורות 

גומי, מעצורי גלגל מגומי, חומרי איטום מבוססי גומי לגגות רכבי 
פנאי ונגררים, בלמי גומי סופגי זעזוע למכונות תעשייתיות, 

בולמי זעזוע מגומי למכונות תעשייתיות, צינורות למקלחת, גומי 
סיליקון, שרוולים מגומי להגנה ע  חלקי מכונות, מילוי ש  גומי, 
גומי סטירן-בוטדיאן (Styrene-Butadiene), שרף סינתטי 
אלסטומר (Elastomer) מעורבב ע  תוספים וצבענים הנמכר 
בצורת כדור, גומי סינתטי, גומי סינתטי לשימוש בתעשיית 
הבניין, חומרי סיכה, מוצרי רכב שאינם צמיג, דבקים, תיקוני 
פלסטיק, תרכובות תרמופלסטיות, שרפים תרמופלסטיים 

אלסטומרים (Elastomer) ותרכיזים תרמופלסטיים בצורת כדור 
לשימוש במגוון רחב ש  תעשיות, שרפים תרמופלסטיים 
אלסטומרים (Elastomer) בצורת כדור לשימוש בתעשיות 
 (Elastomer) נוספות, כדורים תרמופלסטיים אלסטומרים
לשימוש כמילוי עבור דשא סינטטי, גומי סינטטי ל  מיובש 

לשימוש בתעשיית הבניין, חומרי סיכה, מוצרי רכב שאינם צמיג, 
דבקים, תיקוני פלסטיק, יריעות הגנה מגומי שאינן הותאמו 
למושבי רכב, שסתומים מגומי א  סיב מגופר ל  כולל רכיבי 

מכונה, דסקיות גומי למכשירים מכניים למניעת ויברציות ודליפת 
נוזל, דסקיות גומי א  סיב מגופר, פלסטיק בצורת מעוקמת 

לשימוש בתעשייה; חומרי אריזה, עצירה ובידוד לענף הבניה, 
כלומר, נייר דבק לאריזה לשימוש תעשייתי א  מסחרי, דבק נייר 
לשימוש תעשייתי ומסחרי, מסקנטייפ, נייר נגד קורוזיה, דבקי 
אטימה לשימוש בגגות, תרכובות דבקי אטימת צינור אויר 

לשימוש בתעשיית החימום והקירור, נייר דבק לאריזה לשימוש 
תעשייתי א  מסחרי, ממברנות לבידוד ממים ליסודות ש  
בניינים; צינורות גמישים, שאינם ממתכת; צינורות גמישים 

העשויים מגומי, פלסטיק.                                                   
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 Owners

Name: VERSALIS S.p.A.

Address: Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese 
(Milano), Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

plastic in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials for the 
building sector, namely, adhesive packing tape for 
industrial or commercial use, adhesive tape for 
industrial and commercial use, masking tape, anti-
corrosion tape, adhesive sealants for use in roofing, 
air duct adhesive sealant compounds for use in the 
heating and cooling industry, adhesive tape for 
industrial or commercial packing use, water proofing 
membranes for foundations of buildings; flexible 
pipes, not of metal; flexible pipes made of rubber, 
plastic.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

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

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

European Community Trade Mark, 23/03/2012, No. 
10754703

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/03/2012, מספר 
10754703

Class: 1 סוג: 1

Class: 17 סוג: 17
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VERSALIS

Trade Mark No. 247825 מספר סימן

Application Date 10/07/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in industry, namely, photography, 
agriculture, horticulture and forestry industry; basic 
chemicals, namely, polyethylene resins and 
thermoplastic, styrenic and elastomer resins, 
chemicals used in the chemical and petrochemical 
industries, namely, catalysts; inorganic materials 
used in chemical and petrochemical industry; 
inorganic chemicals used in chemical and 
petrochemical industry; polymer compositions, 
namely, homopolymers and copolymers for use in 
the manufacture of commercial molded plastic 
articles; unprocessed artificial resins; unprocessed 
plastics, namely, polymers, polystyrene resins, acrylic 
monomers; chemical substances for preserving 
foodstuff; tanning substances, namely, agents for use 
in the manufacture of leather; adhesives used in 
industry; adhesives used in the chemical and 
petrochemical industries.

כימיקלים לשימוש בתעשייה, כלומר, לתעשיית הצילום, 
החקלאות, הגננות והיערנות; כימיקלים בסיסיים, כלומר, שרפי 

 (Styrenic) פוליאתילן ותרמופלסטיים, שרפי סטירניק
ואלסטומר (Elastomer), כימיקלים המשמשים לתעשייה 

הכימית והפטרוכימית, דהיינו, זרזים; חומרים שאינם אורגניים 
המשמשים לתעשייה הכימית והפטרוכימית; כימיקלים שאינם 
אורגניים המשמשים בתעשייה הכימית והפטרוכימית; תרכובות 
פולימר, כלומר, הומופולימרים (Homopolymers) וקופולימרים 
(Copolymers), לשימוש בייצור של מוצרי פלסטיק מסחריים 
מוצקים; שרפים מלאכותיים לא מעובדים; פלסטיק לא מעובד, 
כלומר, פולימרים, שרפי פוליסטירן (Polystyrene), מונומרים 
(Monomers) אקריליים; חומרים כימיים לשימור מוצרי מזון; 
חומרי עיבוד עור, כלומר, חומרים לשימוש בייצור עור; דבקים 
המשמשים בתעשייה; דבקים המשמשים בתעשייה הכימית 

והפטרוכימית.                                                                 
                                                                                    

                                                          

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum and goods made from 
these rubber and gutta-percha, namely, adhesive 
elastomeric tape for placement onto electronic 
devices to prevent slipping, adhesive sealants for 
general use, air conditioner hoses made of rubber, 
anti-rust sealants, cellular rubber, chlorinated rubber, 
connecting hoses for vehicle radiators, connecting 
hoses for vehicle fuel injectors, covered rubber 
thread and yarn not for textile use, crude rubber, door 
stops of rubber, ebonite, vulcanite, elastic rubber-like 
material for use in the manufacture of clothing, 
elastomeric compounds for use as additives in 
paving asphalt, elastomeric expansion and 
contraction joint seals for use in building, bridges, 
roadways, parking structures and open-air structures, 
elastomeric polymer in the form of bales, crumbs, 
pellets for use in the manufacture of fishing products 
and accessories, flexible pipes, not of metal, fluoro 
rubber, foam for use in the manufacture of footwear, 
foam rubber, garden hoses, gasket material in sheets 
for use in liquid and air sealing and preventing noise, 
gasket sealer for use in plumbing, general purpose 
silicone rubber sealant, gutta-percha, hoses for air 
conditioners made of rubber, hoses made of rubber 
for automotive industrial appliances, hydraulic hoses 
made of rubber, industrial hoses made of rubber for 
use in automotive and hydraulic appliances, industrial 
packaging containers of rubber, irrigation hoses, 
isobutylene-isoprene rubber, latex for industrial use, 
latex for use in the manufacture of mattresses, 
pillows, shoe soles, topper, latex rubber for use in the 
manufacture of paper coating, cardboard coating, 
fiber impregnation, liquid gasket sealer for 
automotive use, liquid latex, liquid rubber, low density 
polyurethane foam for use in mattress surfaces, 

גומי, גוטה-פרצ'ה (Gutta-Percha), מסטיק וטובין המיוצרים 
מגומי ומגוטה-פרצ'ה (Gutta-Percha), כלומר ניירות דבק 
אלסטומרים להדבקה על גבי מכשירים אלקטרוניים למניעת 
החלקה, דבקי איטום לשימוש כללי, צינורות מזגן העשויים 

Cellular ) מגומי, חומרי איטום נוגדי חלודה, גומי תאי
Rubber), גומי כלורי, צינורות חיבור לרדיאטורים ברכב, 
צינורות חיבור למזרקי דלק ברכב, חוט ופתיל גומי מכוסים 
שאינם לשימוש בענף הטקסטיל, גומי גולמי, מעצורי דלת 
מגומי, הבנית (Ebonite), גומי מגופר (Volcanite), חומר 
דמוי-גומי אלסטי לשימוש בייצור של בגדים, תרכובות 

אלסטומריות לשימוש כתוספים בסלילת אספלט, מפרקי איטום 
אלסטומרים המתרחבים ומתכווצים לשימוש בבניין, גשרים, 
כבישים, מבני חניה ומבנים באוויר הפתוח, פולימר אלסטומרי 
בצורה של צרור, פירורים, כדורים לשימוש בייצור של מוצרי 
ואביזרי דיג, צינורות גמישים, שאינם ממתכת, גומי פלואורי, 
קצף לשימוש בייצור של הנעלה, גומאויר, צינורות גינה, חומר 
איטום ביריעות, לשימוש באיטום נוזל ואויר ומניעת רעש, אטם 
לשימוש בצנרת, אטם גומי סיליקון לשימוש כללי, גוטה-פרצ'ה 
(Gutta-Percha), צינורות למזגנים העשויים מגומי, צינורות 

העשויים מגומי למכשירים תעשייתיים לרכב; צינורות 
הידראוליים העשויים מגומי; מיכלי אריזה תעשייתיים של גומי, 

Isobutylene-) צינורות השקיה, גומי איזובוטילן-איזופרן
Isoprene Rubber), לטקס לשימוש תעשייתי, לטקס לשימוש 
בייצור של מזרנים, כריות, סוליות נעליים, מגנים למזרנים, גומי 

לטקס לשימוש בייצור של ציפוי נייר, ציפוי קרטון, הספגת 
סיבים, אטם נוזלי לשימוש ברכב, לטקס נוזלי, גומי נוזלי, 

פוליאורטן (Polyurethane) מוקצף בצפיפות נמוכה לשימוש 
במשטחי מזרנים, מחצלות קש העשויות מגומי ממוחזר למניעת 
צמיחת עשב, גומי טבעי, ניאופרן (Neoprene), יריעות ניאופרן 
(Neoprene) ויריעות ניאופרן (Neoprene) מרובד לשימוש 
נוסף בייצור תעשייתי, גומי ניטריל (Nitrile), טבעות אטימה 
שאינן ממתכת לשימוש כאטמי חיבור, אטמים שאינם ממתכת 
לשימוש במכשירים תעשייתיים לרכב, אטמים שאינם ממתכת 
לחיבורי צינורות למי שתיה ושפכים, רצועות שאינן ממתכת 

למניעת פגעי מזג אויר לבניינים, צינורות פלסטיק וגומי, שאינם 
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mulch mats made of recycled rubber for preventing 
weed growth, natural rubber, neoprene, neoprene 
sheets and laminated neoprene sheets for further 
use in industrial manufacture, nitrile rubber, non-
metal sealing rings for use as connection seals, non-
metal seals for use in automotive industrial 
appliances, non-metal seals for potable and waste 
water pipe connections, non-metal weather strips for 
buildings, non-metal, plastic and rubber hoses for 
industrial applications, Non-slip, rubber adhesive-
backed bathtub appliqués; pipe gaskets, pipe 
gaskets for plastic concrete metal pipe, polysulfide 
rubber, poly-olefin film with a rubber adhesive used 
to protect surfaces, reclaimed rubber, rings of rubber 
for use as pipe connection seals, raw rubber, semi-
worked rubber, rubber adhesive bathtub appliques, 
rubber bags, envelopes, and pouches for 
merchandise packaging, rubber bands for 
commercial and industrial uses, rubber bars and 
rods, rubber bottle stoppers, rubber bumpers for 
loading docks, rubber chips or granules for use as a 
playground ground cover, rubber clack valves for use 
in industrial, automotive petrochemical appliances, 
rubber cords and laces, rubber derivatives, rubber for 
use in the manufacture of building, lubricants, 
automotive non tire, adhesives, plastic modification, 
rubber hose for use in connection with welding, 
rubber hoses for vehicle heaters, rubber lids and 
caps for industrial packaging containers, rubber 
material for recapping tires, rubber packing for 
shipping containers, rubber padding for shipping 
containers, mulch made of recycled rubber for use in 
landscaping and horticulture applications, rubber 
ramps that fits into a residential curb and gutter, 
allowing vehicles to drive directly over the curb, 
rubber sealant for caulking and adhesive purposes, 
rubber sheets, rubber sleeves for protecting parts of 
machinery, rubber solutions, rubber stoppers for 
industrial packaging containers, rubber thread not for 
textile use, rubber thread and covered rubber yarn 
not for textile use, rubber tubes and pipes, rubber 
wheel chocks, rubber-based roofing sealants for 
recreational vehicles and trailers, shock absorbing 
rubber buffers for industrial machinery, shock buffers 
of rubber for industrial machinery, shower hoses, 
silicone rubber, sleeves of rubber for protecting parts 
of machinery, stuffing of rubber, styrene-butadiene 
rubber, synthetic elastomer resin blended with 
additives and colorants sold in a pellet form, synthetic 
rubber, synthetic rubber for use in the manufacture of 
building, lubricants, automotive non tire, adhesives, 
plastic modification, thermoplastic compounds, 
thermoplastic elastomer resins and thermoplastic 
concentrates in pellet form for use in manufacturing 
in a wide variety of industries, thermoplastic 
elastomer resins in pellet form for use in further 
manufacture, thermoplastic elastomer pellets for use 
as infill for synthetic field turf, uncured synthetic 
rubber for use in the manufacture of building, 
lubricants, automotive non tire, adhesives, plastic 
modification, unfitted protective rubber sheets for 
automobile seats, valves of rubber or vulcanized fiber 
not including machine elements, washers of rubber 
for mechanical devices to prevent vibration and fluid 
leakage, washers of rubber or vulcanized fiber; 
plastic in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials for the 

ממתכת, לשימושים תעשייתיים, גומי אמבטיה, למניעת 
החלקה, מגובה בדבק; אטמי צינור, אטמי צינור לצינור פלסטיק 
בטון מתכת, גומי פוליסולפיד (Polysulfide), סרט פולי-אולפין 
(Poly-Olefin) עם דבק גומי המשמש להגנה על משטחים, גומי 
בשימוש חוזר, טבעות גומי המשמשות כאטמי חיבור צינורות, 
גומי גולמי, גומי חצי מעובד, דבק גומי לשימוש באמבטיה, 
שקיות גומי, מעטפות, ופאוצ'ים לאריזת סחורה, רצועות גומי 
לשימוש מסחרי ותעשייתי, מוטות גומי, פקקי בקבוק מגומי, 

פגושי גומי לרציפי הטענה, שבבי או גרגרי גומי לשימוש ככיסוי 
קרקע בגן משחקים, שסתומי קלאק (Clack) מגומי לשימוש 
במכשירי תעשיה פטרוכימיים לרכב, חוטי ושרוכי גומי, נגזרי 
גומי, גומי לשימוש בתעשיית הבניין, חומרי סיכה, מוצרי רכב 

שאינם צמיג, דבקים, תיקון פלסטיק, צינור גומי לשימוש הקשור 
לריתוך, צינורות גומי למחממי רכב, מכסים וציפויי גומי למיכלי 

אריזה תעשייתית, חומר גומי לחידוש צמיג, אריזת גומי 
למשלוח מיכלים, גומי לריפוד למשלוח מיכלים, ק העשוי מגומי 
ממוחזר לשימוש בגינון ונוף, רמפות גומי המתאימות למדרכה 
וביוב, המאפשרים לרכבים לנסוע ישירות ע המדרכה, אטם גומי 
למטרות הדבקה ואטימה, יריעות גומי, שרוולי גומי להגנה ע 
חלקי מכונות, פתרונות גומי, מעצורי גומי למיכלי אריזה 

תעשייתיים, חוט גומי שאינו לשימוש בענף הטקסטיל, חוט גומי 
ופתיל מצופה גומי שאינו לשימוש בענף הטקסטיל, צינורות 

גומי, מעצורי גלגל מגומי, חומרי איטום מבוססי גומי לגגות רכבי 
פנאי ונגררים, בלמי גומי סופגי זעזוע למכונות תעשייתיות, 

בולמי זעזוע מגומי למכונות תעשייתיות, צינורות למקלחת, גומי 
סיליקון, שרוולים מגומי להגנה ע חלקי מכונות, מילוי ש גומי, 
גומי סטירן-בוטדיאן (Styrene-Butadiene), שרף סינתטי 
אלסטומר (Elastomer) מעורבב ע תוספים וצבענים הנמכר 
בצורת כדור, גומי סינתטי, גומי סינתטי לשימוש בתעשיית 
הבניין, חומרי סיכה, מוצרי רכב שאינם צמיג, דבקים, תיקוני 
פלסטיק, תרכובות תרמופלסטיות, שרפים תרמופלסטיים 

אלסטומרים (Elastomer) ותרכיזים תרמופלסטיים בצורת כדור 
לשימוש במגוון רחב ש תעשיות, שרפים תרמופלסטיים 

אלסטומרים (Elastomer) בצורת כדור לשימוש בתעשיות 
 (Elastomer) נוספות, כדורים תרמופלסטיים אלסטומרים
לשימוש כמילוי עבור דשא סינטטי, גומי סינטטי ל מיובש 

לשימוש בתעשיית הבניין, חומרי סיכה, מוצרי רכב שאינם צמיג, 
דבקים, תיקוני פלסטיק, יריעות הגנה מגומי שאינן הותאמו 
למושבי רכב, שסתומים מגומי א סיב מגופר ל כולל רכיבי 

מכונה, דסקיות גומי למכשירים מכניים למניעת ויברציות ודליפת 
נוזל, דסקיות גומי א סיב מגופר, פלסטיק בצורת מעוקמת 

לשימוש בתעשייה; חומרי אריזה, עצירה ובידוד לענף הבניה, 
כלומר, נייר דבק לאריזה לשימוש תעשייתי א מסחרי, דבק נייר 
לשימוש תעשייתי ומסחרי, מסקנטייפ, נייר נגד קורוזיה, דבקי 
אטימה לשימוש בגגות, תרכובות דבקי אטימת צינור אויר 

לשימוש בתעשיית החימום והקירור, נייר דבק לאריזה לשימוש 
תעשייתי א מסחרי, ממברנות לבידוד ממים ליסודות ש בניינים; 
צינורות גמישים, שאינם ממתכת; צינורות גמישים העשויים 

מגומי, פלסטיק.                                                               
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 Owners

Name: VERSALIS S.p.A.

Address: Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese 
(Milano), Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

building sector, namely, adhesive packing tape for 
industrial or commercial use, adhesive tape for 
industrial and commercial use, masking tape, anti-
corrosion tape, adhesive sealants for use in roofing, 
air duct adhesive sealant compounds for use in the 
heating and cooling industry, adhesive tape for 
industrial or commercial packing use, water proofing 
membranes for foundations of buildings; flexible 
pipes, not of metal; flexible pipes made of rubber, 
plastic.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

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

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

Italy, 13/01/2012, No. MI2012C000292 MI2012C000292 איטליה, 13/01/2012, מספר

Class: 1 סוג: 1

Class: 17 סוג: 17

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 25231/03/2014



Trade Mark No. 247842 מספר סימן

Application Date 11/07/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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; frozen fish; 
canned fish; frozen meat dishes; frozen poultry 
dishes; hors d’oeuvres; mixed fruits; raisins; pickles 
and olives; frozen vegetables; frozen fries; beans; 
soups; frozen soups; instant mashed potatoes; 
salads; peanut butter; frozen egg products; egg-
based products; vegetable fats and shortenings; 
coconut flakes; dried cranberries; sliced almonds; 
potato chips; creamers; soup nuts; frozen vegetarian 
products, namely, spinach pancakes, broccoli 
pancakes, vegetable burgers, veggie cutlets and 
garden patties; canned pie fillings, namely, apple pie 
filling, cherry pie filling, blueberry pie filling, lemon pie 
filling and pumpkin pie filling; frozen shakes; shakes; 
all included in class 29.                                                
                

בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב 
ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; דג משומר; ארוחות בשר 

קפואות; ארוחות עוף קפואות; מנות ראשונות; פירות מעורבים; 
צימוקים; חמוצים וזיתים; ירקות קפואים; טוגנים קפואים; 
שעועית; מרקים; מרקים קפואים; תפוחי אדמה מרוסקים 

להכנה מיידית; סלטים; חמאת בוטנים; מוצרי ביצים קפואים; 
מוצרים מבוססי ביצים; שמנים ושומנים צמחיים; פתיתי קוקוס; 

חמוציות מיובשות; שקדים חתוכים; שבבי תפוחי אדמה; 
ממתיקים מוקרמים; שקדי מרק; מוצרים צמחיים קפואים, דהיינו 

פנקייקי תרד, פנקייקי ברוקולי, המבורגרי ירקות; קציצות 
צמחיות ופשטידות גן; מילויי עוגה משומרים, דהיינו מילוי עוגת 
תפוחים, מילוי עוגת דובדבנים, מילוי עוגת אוכמניות, מילוי עוגת 
לימון ומילוי עוגת דלעת; תערובות משקה קפואים; תערובות 
משקה; הנכללים כולם בסוג 29.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 25331/03/2014



Ownersבעלים

Name: Guri Consumer Products (1991) Ltd. שם: גורי מוצרי צריכה (1991) בע"מ

Address: 1 Moshe Sharett St., Rishon Lezion, 75704, 
Israel

כתובת : רח' משה שרת 1, ראשון לציון, 75704, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals; 
bead, pastry and confectionery; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; sugar, rice, 
chocolate and flavoring syrups for making food 
beverages; cocoa-based beverages; noodles; 
macaroni; spaghetti; breads and bread crumbs; cake 
mixes; muffins; pancake mixes; bakery supplies, 
namely gluten flour, chocolate syrup; cocoa drops; 
baking soda; sugar dots; vanilla sugar; corn starch; 
corn syrup; pretzels; frozen ready baked products; 
puffed pastries; frozen pies and shells, being pastry; 
frozen meringue pies; frozen muffin batter; frozen 
cookie batter; frozen preformed cookies; frozen 
pizza; pizza crust and wraps; frozen blintzes; 
pancakes; waffles; French toast; frozen pasta dishes; 
frozen quiches; frozen puddings; pudding mixes; fruit 
sauces; spices; condiments; syrups; dressings; 
mayonnaise; citrus gel, unflavored gel, cherry gel, 
strawberry gel, orange gel, lemon gel, raspberry gel 
and lime gel, all being desserts; canned puddings; 
tomato products, namely, ketchup, tomato sauce, 
pizza sauce with basil, marinara sauce and spaghetti 
sauce; soup crackers; breakfast cereals; cereal-
based snack foods; processed cereals; oatmeal; 
snacks; peanut butter-based snacks, being 
confectionery; corn-based snacks; bakery products, 
namely cookies, sandwich cookies, cakes; muffins, 
scones; pastries; pies; puffs; croissants; bagels; 
bread; crackers; biscuits; wafers; sandwiches; 
croutons; confectionery, namely chewing gum; 
bubble gum; candy; candy mints; marshmallows; 
chocolate; chocolate candies; chocolate bars; 
chocolate covered nuts; pralines; chocolate-based 
products; all included in class 30.                                 
                                     
                                                                                     
                                                     

קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה; אורז; טפיוקה וסגו; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים; גלידות; 
סוכר, דבש; נופת; שמרים, אבקת אפייה; מלח; חרדל, חומץ, 

רטבים (נותני טעם); תבלינים; קרח; סוכר, אורז; סירופי שוקולד 
וסירופים נותני טעם להכנת משקאות מזון; משקאות מבוססי 
קקאו; אטריות; מקרוני; ספגטי; פירורי לחם ולחמים; תערובות 
עוגה; עוגיות מאפין; תערובות פנקייק; חומרי אפיה, דהיינו קמח 
גלוטן סירופ שוקולד; טיפות קקאו; סודה לאפיה; כדוריות סוכר; 
סוכר וניל; עמילן תירס; סירופ תירס; מקלות מלוחים (בייגלה); 
מוצרי מאפה מוכנים וקפואים; מאפי תפיחה; עוגות וכונכיות 

קפואות, שהינן מאפים; עוגות מקצפת קפואות; בלילת מאפינס 
קפואה; בלילת עוגיות קפואות; עוגות מעוצבות קפואות; פיצה 
קפואה; מעטפי וקרומי פיצה; בלינצ'סים קפואים; פנקייקים; 
אפיפיות; לחם מטוגן; ארוחות פסטה קפואות; קישים קפואים; 
פודינגים קפואים; תערובות פודינג; רטבי פירות; תבלינים; 
תבלים; סירופים; רטבים; מיונז; ג'ל פרי הדר; ג'ל שאיננו 

בטעם, ג'ל דובדבן, ג'ל אוכמניות, ג'ל תפוז, ג'ל לימון, ג'ל פטל 
וג'ל ליים; כולם מהווים קינוחים; פודינגים משומרים; מוצרי 

עגבניות , דהיינו קטשופ, רוטב עגבניות, רוטב פיצה עם ריחן, 
רוטב מרינדה ורוטב ספגטי; קרקרי מרק; דגני בוקר; מוצרי מזון 

מבוססי דגנים; דגנים מעובדים; שיבולת שועל; חטיפים; 
חטיפים מבוססי חמאת בוטנים, שהינם דברי מתיקה; חטיפים 
מבוססי תירס, מוצרי מאפה, דהיינו עוגיות, עוגיות סנדוויץ', 
עוגות, עוגיות מאפינס; רקיקים; מאפים; עוגות פאי; מאפי 
תפיחה; קרואוסונים; כעכים; לחם; קרקרים; ביסקוויטים; 
פיפיות; סנדוויצ'ים; קרואוטונים; דברי מתיקה, דהיינו, גומי 

לעיסה; גומי בועות; סוכריות; סוכריות מנתה; מרשמלו; שוקולד; 
ממתקי שוקולד; מוטות שוקולד; אגוזים מצופי שוקולד; פרלינים; 
מוצרים מבוססי שוקולד; הנכללים כולם בסוג 30.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 25431/03/2014



אי - זי סטיק
Trade Mark No. 247849 מספר סימן

Application Date 12/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Laderma Holdings Pty Limited

Address: Level 14, Tower 2, Bondi Junction Plaza, Bondi 
Junction, New South Wales, 2022, Australia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps including shaving soap; perfumery; essential 
oils; cosmetics (including skin creams and lotions, 
moisturizing and emollient creams and lotions); 
cosmetic preperations for the skin, scalp, hair and 
nails; cosmetic and care preperations for the skin; 
foot care preparations; hair care preparations; 
shaving preparations; deodorants for personal use; 
personal care preparations.

סבונים כולל סבון גילוח; בשמים; שמנים אתריים; קוסמטיקה 
(כולל קרמים ותחליבי עור, קרמים ותחליבי לחות והרגעה [של 
העור]); תכשירי קוסמטיקה לעור, לקרקפת, לשיער ולציפורניים 
; תכשירי טיפוח קוסמטיים לעור; תכשירים לטיפול ברגליים; 
תכשירים לטיפול בשיער; תכשירי גילוח; דאודורנטים לשימוש 
אישי; תכשירים לטיפול אישי.                                             
                                                                                    

                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 25531/03/2014



E - Z STICK

Trade Mark No. 247851 מספר סימן

Application Date 12/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Laderma Holdings Pty Limited

Address: Level 14, Tower 2, Bondi Junction Plaza, Bondi 
Junction, New South Wales, 2022, Australia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps including shaving soap; perfumery; essential 
oils; cosmetics (including skin creams and lotions, 
moisturizing and emollient creams and lotions); 
cosmetic preperations for the skin, scalp, hair and 
nails; cosmetic and care preperations for the skin; 
foot care preparations; hair care preparations; 
shaving preparations; deodorants for personal use; 
personal care preparations

סבונים כולל סבון גילוח; בשמים; שמנים אתריים; קוסמטיקה 
(כולל קרמים ותחליבי עור, קרמים ותחליבי לחות והרגעה [של 
העור]); תכשירי קוסמטיקה לעור, לקרקפת, לשיער ולציפורניים 
; תכשירי טיפוח קוסמטיים לעור;  תכשירים לטיפול ברגליים; 
תכשירים לטיפול בשיער; תכשירי גילוח; דאודורנטים לשימוש 
אישי; תכשירים לטיפול אישי                                               
                                                                                    

                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 25631/03/2014



Trade Mark No. 247922 מספר סימן

Application Date 29/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0780459 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, black. 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: ASA Hydraulik Gesellschaft m.b.H.

Address: 280, Prager Strasse,, A-1210 WIEN, Austria

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Motor radiators, fans, hydraulic pumps, control valves 
and thermostatic automatic control systems for the 
above goods; parts of all of the above products; oil 
coolers, air coolers for oil; part of oil coolers and air 
coolers for oil;all the above goods for land vehicles or 
not.

Class: 9 סוג: 9

Control switches and parts thereof for land vehicles 
or not.

Class: 11 סוג: 11

Oil coolers, air coolers for oil; parts of all of the above 
products; all the above goods for land vehicles or not; 
as far as included in class 11.

Class: 17 סוג: 17

Pipe couplings and pipe coupling parts (nonmetallic).

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 25731/03/2014



TANGO CACAO CHOCO

Trade Mark No. 247975 מספר סימן

Application Date 16/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mylene Carmi שם: מילן כרמי

Address: ., P.O.B. 5105, Ashdod, 77150, Israel כתובת : ., ת.ד. 5105, אשדוד, 77150, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: Gibshtein 72/2, Rishon Lezion, 75313, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : גיבשטיין 72/2, ראשון לציון, 75313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books, magazines and reviews in the field of 
pastries, bakery, chocolate, cookery, culinary arts 
and oenology.

ספרים, מגזינים וביקורות בתחום של מאפים, אפייה, שוקולדים, 
בישול, אמנויות קולינריות, ויינות.                                         

Class: 30 סוג: 30

Tapioca; sago; flour and cereal preparations; cereal 
based snack foods; muesli; oatmeal; oat flakes; 
bread; pastries; biscuits and confectionery, namely, 
cookies, cakes, petit fours; candy; pralines; puddings; 
ice-cream; sorbet.

טפיוקה; סגו; קמח ומוצרים העשויים מדגנים; חטיפים העשויים 
מדגנים; מוזלי; פתיתי שיבולת שועל; שיבולת שועל; לחם; 
מאפים; עוגיות; ממתקים, דהיינו: עוגיות, עוגות, ופטיפורים; 

סוכריות; פרלינים; פודינג; גלידה; סורבה.                             
                    

Class: 41 סוג: 41

School of patisserie, chocolate art, cooking and 
culinary restaurant; workshops and courses for adults 
and children; entertainment and culture activities in 
the pastisserie, cooking and culinary fields ; editing of 
books, magazines, and cookery guides.

בית ספר לקונדיטוריה, לאומנות השוקולד, לקולינריאה, לבישול 
ולמסעדה; סדנאות וקורסים למבוגרים ולילדים; פעילויות בידור 

ותרבות בתחום קונדיטוריה, קולינריה ובישול; עריכה של 
ספרים, מגזינים, מדריכי בישול.                                           

                                                                          

Class: 43 סוג: 43

Coffee shop; restaurant services; bar services; bistro; 
catering services; providing conference rooms; 
preparation of gala dinners and cocktail parties; 
conferences; banquets; hotel services; hotel booking; 
consulting in the fields of hotels, restaurants and 
food; culinary consultation.

בית קפה; שירותי מסעדה; שירותי בר; ביסטרו; שירותי 
קייטרינג; השכרת חדרי ישיבות; הכנת ארוחות גאלה ומסיבות 
קוקטייל; כנסים; ארועים; שירותי מלון; הזמנת בתי מלון; ייעוץ 
בתחומי מלונות, מסעדות ומזון; ייעוץ קולינרי.                         
                                                                                    

                                                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 25831/03/2014



Trade Mark No. 247976 מספר סימן

Application Date 16/07/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Books, magazines and reviews in the field of 
pastries, bakery, chocolate, cookery, culinary arts 
and oenology.

ספרים, מגזינים וביקורות בתחום של מאפים, אפייה, שוקולדים, 
בישול, אמנויות קולינריות, ויינות.                                         

Class: 30 סוג: 30

Tapioca; sago;  flour and cereal preparations; cereal 
based snack foods; muesli; oatmeal; oat flakes; 
bread; pastries; biscuits and confectionery, namely, 
cookies, cakes, petit fours; candy; pralines; puddings; 
ice-cream; sorbet.

טפיוקה; סגו; קמח ומוצרים העשויים מדגנים; חטיפים העשויים 
מדגנים; מוזלי; פתיתי שיבולת שועל; שיבולת שועל; לחם; 
מאפים; עוגיות; ממתקים, דהיינו: עוגיות, עוגות, ופטיפורים; 

סוכריות; פרלינים; פודינג; גלידה; סורבה.                             
                      

Class: 41 סוג: 41

School of patisserie, chocolate art, cooking and 
culinary restaurant; workshops and courses for adults 
and children; entertainment, sport and culture 
activities; editing of books, magazines, and cookery 
guides.

בית ספר לקונדיטוריה, לאומנות השוקולד, לקולינריאה, לבישול 
ולמסעדה; סדנאות וקורסים למבוגרים ולילדים; פעילויות בידור, 
ספורט ותרבות; עריכה של ספרים, מגזינים, מדריכי בישול.       
                                                                                

Class: 43 סוג: 43

Coffee shop; restaurant services; bar services; bistro; 
catering services; providing conference rooms; 
preparation of gala dinners and cocktail parties; 
conferences; banquets; hotel services; hotel booking; 
consulting in the fields of hotels, restaurants and 
food; culinary consultation.

בית קפה; שירותי מסעדה; שירותי בר; ביסטרו; שירותי 
קייטרינג; השכרת חדרי ישיבות; הכנת ארוחות גאלה ומסיבות 
קוקטייל; כנסים; ארועים; שירותי מלון; הזמנת ביתי מלון; ייעוץ 
בתחומי מלונות, מסעדות ומזון; ייעוץ קולינרי.                         
                                                                                    

                                                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 25931/03/2014



Ownersבעלים

Name: Mylene Carmi שם: מילן כרמי

Address: ., P.O.B. 5105, Ashdod, 77150, Israel כתובת : ., ת.ד. 5105, אשדוד, 77150, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: Gibshtein 72/2, Rishon Lezion, 75313, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : גיבשטיין 72/2, ראשון לציון, 75313, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 26031/03/2014



Trade Mark No. 247980 מספר סימן

Application Date 01/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Do - Ya projects Ltd. שם: דו - יה פרוייקטים בע"מ

Address: P.O.B. 20, Caesarea, 30889, Israel כתובת : ת.ד. 20, קיסריה, 30889, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Thau - Eitan & Co. Law Office

Address: 2 Habonim St., P.O.B. 16039, Netanya, 42060, 
Israel

שם: טאו - איתן ושות' משרד עו"ד

כתובת : הבונים 2, ת.ד. 16039, נתניה, 42060, אזור התעשייה 
פולג, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import, distribution, marketing,  management and 
sale of fashion items, footwear and fashion 
accessories through the Internet and stores.

ייבוא, הפצה, שיווק,  ניהול ומכירה של פריטי אופנה, הנעלה, 
ואביזרי אופנה באינטרנט ובחנויות.                                       

                                                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 26131/03/2014



Trade Mark No. 247996 מספר סימן

Application Date 12/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mashiah Bechor שם: משיח בכור

Address: 54/3 Ha-Brosh St., Mevaseret-Zion, 90805, 
Israel

כתובת : הברוש 54/3, מבשרת ציון, 90805, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rafaelov & Co., Adv.

Address: 84 Itzhak Ben Zvi Rd., Tel Aviv, 68104, Israel

שם: רפאלוב ושות', עו"ד

כתובת : דרך יצחק בן צבי 84, תל אביב, 68104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, dental treatment, dental 
oral care; dental implants; sinus transplants; bone 
transplants; treatments under general anesthesia; 
comprehensive diagnosis; performing CT and X-ray 
imaging; dental maintenance; rehabilitation on 
implants; included in class 44. 

שירותים רפואיים, דהיינו, טיפולי רפואת שיניים; טיפולי פה 
ולסת; השתלות דנטליות; השתלות סינוס; השתלות עצם; 
 CT טיפולים בהרדמה מלאה; אבחון מקיף; ביצוע הדמיות

ורנטגן; תחזוקת שיניים; שיקום על גבי שתלים; הנכללים כולם 
בסוג 44.                                                                         

                                                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 26231/03/2014



MONSTER HIGH

Trade Mark No. 248004 מספר סימן

Application Date 18/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: MATTEL, INC.

Address: 333 Continental Blvd. M1-1220, El Segundo, 
CA 90245, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הכל כלול בסוג 25.           
        

Class: 28 סוג: 28

Dolls; toy animals; games and playthings; gymnastic 
and sporting articles; decorations for christmas trees; 
toy computers, action figures and accessories 
therefor, stuffed animals, toy airplanes, balloons, toy 
bakeware and cookware, sport balls, toy banks, bath 
toys, bean bags, toy building blocks, play wands, 
music box toys, bubble making wand and solution 
sets, card games, christmas tree ornaments, 
christmas tree skirts, children's play cosmetics, party 
favors in the nature of crackers or noisemakers, toy 
mobiles, flying discs, porcelain dolls, paper dolls, 
party favors in the nature of small toys, ice skates, 
jigsaw puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play 
swimming pools ;plush toys, puppets, ride-on toys, 
manipulative puzzles, roller skates, water-squirting 
toys, play tents, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sand toys, sandbox, talking toys; slide 
puzzles, paddle ball games; swim vests, doll clothes; 
doll furniture, cases for dolls; toy vehicles; outdoor 
play equipment, coin-operated arcade games, 
electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels, swings; balls.

בובות, חיות צעצוע, משחקים וכלי משחקים; פריטי התעמלות 
וספורט; קישוטים לעצי כריסטמס; מחשבי צעצוע, דמויות אקשן 
ואביזרים עבורם, בובות פרווה, מטוסי צעצוע, בלונים, צעצועי 
בישול ואפיה, כדורי ספורט, קופות חיסכון צעצוע, צעצועי 
אמבטיה, פופים, אבני בניין צעצוע, שרביטי משחק, תיבות 
נגינה צעצוע, מטה ליצירת בועות וערכות תמיסה, משחקי 
קלפים, עיטורי עץ כריסטמס, חצאיות לעץ כריסטמס, מוצרי 
קוסמטיקה למשחקי ילדים, מתנות מסיבה בצורת רעשנים או 
זיקוקי דינור, מובייל צעצוע, צלחות מעופפות, בובות פורצלן, 
בובות נייר, מתנות מסיבה בצורת צעצועים קטנים, מחליקי 
קרח, משחקי הרכבה, חבלי קפיצה, עפיפונים, צעצועים 

מוזיקליים, בריכות שחייה למשחק, צעצועי קטיפה, בובות, 
צעצועי רכיבה, משחקי הרכבה מניפולטיביים, גלגיליות, 

צעצועים משפריצי מים, אוהלי משחק, בתי משחק, רכב צעצוע 
הנשלט על ידי רדיו, צעצועי חול, ארגז חול, צעצועים מדברים, 
פאזל הזזה, משחקי מטקות; אפוד שחיה, בגדים לבובות, 
ריהוט לבובות, תיקים לבובות; כל רכב צעצוע; ציוד למשחקי 

חוץ, משחקי ארקייד המופעלים באמצעות מטבע, משחקי כף יד 
אלקטרוניים, חישוקי פלסטיק צעצוע, שבשבות, נדנדה; כדורים.

                                                                                     
                                                                                    

                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 26331/03/2014



Trade Mark No. 248043 מספר סימן

Application Date 09/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1120260 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE)

Address: 147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE 
PONT, France

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacle glasses, including plastic lenses, mineral 
(glass) lenses, corrective lenses, progressive lenses, 
lenses for sunglasses, polarized lenses, tinted 
lenses, colored lenses, light-sensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
anti-reflection lenses, semi-finished lenses; spectacle 
lens blanks; semi-finished spectacle lens blanks; 
contact lenses; ophthalmic lenses; coatings for 
ophthalmic lenses; coatings for spectacle glasses; 
ophthalmic lense cases; cases for spectacle glasses; 
spectacles (optics); spectacle frames.

Class: 44 סוג: 44

Opticians' services; information and consulting in the 
field of optical goods.

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

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

France, 10/11/2011, No. 11 3 873 317 צרפת, 10/11/2011, מספר 317 873 3 11

Class: 9 סוג: 9

Class: 44 סוג: 44

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 26431/03/2014



Trade Mark No. 248143 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound, images and/or data; software for recording, 
transmission or reproduction of sound, images and or 
data; magnetic identity cards; radio frequency 
identification integrated circuits, mobile telephones, 
telephone headsets, computer servers; data 
processing equipment, namely, desktop and mobile 
computers and computer hardware; peripheral 
electronic equipment, namely, keyboards, mice, track 
ball devices, printers, plotters, scanners, USB 
devices, digital cameras, television remote controls, 
joy sticks, game controllers, Web cams, speakers, 
microphones, Braille displays and embossers; and 
computer programs for providing information on 
goods and services to consumers, for providing 
building and facilities access, for sharing of electronic 
files and data between electronic devices and for 
providing faster connections between electronic 
devices; interfaces, namely, network interface 
devices for wireless communication technologies; 
peripheral equipment, namely, data card readers, bar 
code scanners and readers for contactless IC cards 
and mobile phones; magnetic encoded cards for 
identifying individuals authorized to enter facilities or 
use computers; contactless IC cards used for making 
electronic payments; transponders; computer chips, 
semiconductors, integrated circuits; wireless PC 
cards; component parts and fittings for all of the 
aforementioned goods ; all included in class 9.

מכשירים להקלטה, שידור או שחזור של קול, תמונות ו/או 
מידע; תוכנות להקלטה, שידור או שחזור של קול, תמונות ו/או 
מידע; כרטיסי זיהוי מגנטיים; מעגלים משולבים לזיהוי תדרי 
רדי;, טלפונים סלולאריים, אוזניות לטלפון, שרתי מחשב; ציוד 
לעיבוד נתונים, דהיינו, מחשבים שולחניים וניידים וחומרת 

מחשב; ציוד אלקטרוני היקפי, דהיינו, מקלדות, עכברים, התקני 
כדורי מעקב, מדפסות, תוינים, סורקים, התקני USB, מצלמות 
דיגיטאליות, שלטי רחוק לטלוויזיה, ג'ויסטיקים, פקדי משחק, 

מצלמות אינטרנט, רמקולים, מיקרופונים, תצוגות ברייל 
ומערכות היוצרות תבליטים של ברייל; ותוכניות מחשב עבור 
מתן מידע על מוצרים ושירותים לצרכנים, לסיפוק גישה לבנייה 
ומתקנים, לשיתוף של קבצים אלקטרוניים ונתונים בין התקנים 

אלקטרוניים ולסיפוק חיבורים מהירים יותר בין מכשירים 
אלקטרוניים; ממשקים, דהיינו, התקני ממשק רשת עבור 

טכנולוגיות תקשורת אלחוטית; ציוד היקפי, דהיינו, קורא כרטיסי 
נתונים, סורקי ברקודים, וקוראי כרטיסים משולבים ללא מגע 
וטלפונים ניידים; כרטיסים מגנטיים מקודדים עבור זיהוי יחדים 
המאושרים להכנס למתקנים או להשתמש במחשבים; כרטיסים 
משולבים ללא מגע המשמשים לביצוע תשלומים אלקטרוניים; 

טרנספונדרים: שבבי מחשב, מוליכים למחצה, מעגלים 
משולבים; כרטיסי PC אלחוטיים; רכיבי חלקים ואביזרים עבור 
כל הטובין הנ"ל; הנכללים כולם בסיווג 9.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 26531/03/2014



 Owners

Name: NFC Forum, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 26631/03/2014



Trade Mark No. 248204 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dalia Shani Brayer שם: דליה שני ברייר 

Address: 46 ben gurion st., Herzeliya, Israel כתובת : בן גוריון 46, הרצליה, ישראל

Name: Idan zilberman dotan  שם: עידן זילברמן-דותן

Address: 46 ben gurion st., Hertzelia, Israel כתובת : בן גוריון 46, הרצליה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Leibovitch & Setty Law Office

Address: 15 Maskit St., P.O.B. 12559, Hertzelia Pituach, 
46733, Israel

שם: לייבוביץ & סטי משרד עו"ד

כתובת : משכית 15, ת.ד. 12559, הרצליה פיתוח, 46733, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale services of perambulator (pram) for baby and 
children, clothing and footwear; toys, games, bed 
linen; blankets, towels and curtains, toilet products, 
equipment and products for baby, infants, children, 
parents and expectant parents, room products for 
children and babies; all included in class 35.

 שירותי מכירה של עגלות לילדים ותינוקות, מוצרי ביגוד 
והנעלה, צעצועים, משחקים, מצעים, שמיכות, מגבות ווילונות, 
מוצרי טואלטיקה, ציוד ומוצרים לתינוקות, פעוטות, ילדים, 

הורים והורים לעתיד, מוצרים לחדרי ילדים ותינוקות; הנכללים 
כולם בסוג 35.

                                                                                     
                                                    

Class: 39 סוג: 39

Rent of perambulator, pram, stroller, baby and 
children carriage - used and new; all included in class 
39.

השכרה של עגלות לילדים ולתינוקות , טיולונים, סלקלים – 
משומשים וחדשים; הנכללים כולם בסוג 39.                           

      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 26731/03/2014



Trade Mark No. 248205 מספר סימן

Application Date 25/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Signum International S.à.r.l. Luxembourg, 
Luzern Branch

Address: Haldenstrasse 4, LUZERN, CH-6006, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

 Provision of language education and training, 
examination for language proficiency; providing 
information concerning language education via a 
global network; computer assisted language 
education, teaching and training services, providing 
on-line educational material; educational services 
concerning provision of educational experiences 
relating to cultural, historic and social subjects, 
places and events through educational travel tours 
and student and teacher exchange programs. All 
services included in Class 41

שירותי תרגול ולימוד שפה, בחינת מיומנויות עבור שפה; מתן 
מידע באשר ללימוד שפה דרך רשת גלובלית; שירותי לימוד, 
הדרכה ותרגול בעזרת מחשב; אספקת חומרי לימוד מקוונים; 

שירותי לימוד המתייחסים להספקה של התנסות לימוד 
הקשורים לנושאי תרבות הסטורית וחברתית, מקומות ואירועים 
באמצעות טיולי סיור חינוכיים ו- תוכניות חילופי סטודנט ומורה; 

כל השירותים נכללים בסוג 41.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 26831/03/2014



Trade Mark No. 248248 מספר סימן

Application Date 23/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1121186 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PEPPERIDGE FARM, INCORPORATED

Address: 595 Westport Avenue, Norwalk, CT 06851, 
U.S.A.

(Connecticut, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cookies.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 26931/03/2014



Trade Mark No. 248276 מספר סימן

Application Date 10/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1121503 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; electronic game software; 
electronic game software for use on mobile phones, 
mobile computers, and mobile devices for play on 
such phones, computers and devices or for play on 
external display screens, televisions, monitors, and 
game consoles; electronic game software for use on 
mobile phones, mobile computers, and mobile 
devices where game data are shared by multiple 
mobile phones, computers and mobile devices 
through cloud computing environments; 
downloadable electronic game software for use on 
computers, mobile phones, mobile computers, and 
mobile devices; electronic game software for use with 
game consoles and personal computers; electronic 
software platforms for social networking; 
downloadable electronic game software and 
electronic software platforms for social networking 
that may be accessed via the Internet, computers 
and wireless devices; electronic software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information in the fields of virtual 
communities, electronic gaming, entertainment, and 
general interest via the Internet or other 
communications networks with third parties; 
downloadable electronic screen saver software and 
wallpaper software for use on computers, mobile 
phones, mobile computers, and mobile devices; 
downloadable electronic graphic, moving image, 
music and ring tone software for computers, mobile 
phones, mobile computers, and mobile devices, 
excluding electrical signal-transmission cables and 
wires; electrical connectors for use in audio and 
video apparatus and with musical instruments; 
electrical power distribution devices for use in 
vehicles .

Class: 28 סוג: 28

Electronic game consoles for use with an external 
display screen, televisions, or monitor.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 27031/03/2014



Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing online 
computer games; entertainment services, namely, 
providing online electronic games; entertainment 
services, namely, providing electronic games online 
in mobile wireless form and through electronic 
software platforms for social networking that may be 
accessed via the Internet, computers and wireless 
devices; entertainment services, namely, providing 
electronic games online in mobile wireless form and 
through electronic software platforms for social 
networking that may be accessed via the Internet, 
computers and wireless devices, for play on external 
display screens, televisions, monitors, and game 
consoles; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic 
games through cloud computing environments that 
may be accessed via computers and wireless 
devices, and through electronic software platforms 
for social networking that may be accessed via the 
Internet, computers and wireless devices.

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

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

U.S.A., 15/08/2011, No. 85397948 ארה"ב, 15/08/2011, מספר 85397948

Class: 41 סוג: 41

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; electronic game software; 
electronic game software for use on mobile phones, 
mobile computers, and mobile devices for play on 
such phones, computers and devices or for play on 
external display screens, televisions, monitors, and 
game consoles; electronic game software for use on 
mobile phones, mobile computers, and mobile 
devices where game data are shared by multiple 
mobile phones, computers and mobile devices 
through cloud computing environments; 
downloadable electronic game software for use on 
computers, mobile phones, mobile computers, and 
mobile devices; electronic game software for use with 
game consoles and personal computers; electronic 
game consoles for use with an external display 
screen, televisions, or monitor; electronic software 
platforms for social networking; downloadable 
electronic game software and electronic software 
platforms for social networking that may be accessed 
via the Internet, computers and wireless devices; 
electronic software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information in 
the fields of virtual communities, electronic gaming, 
entertainment, and general interest via the Internet or 
other communications networks with third parties; 
downloadable electronic screen saver software and 
wallpaper software for use on computers, mobile 
phones, mobile computers, and mobile devices; 
downloadable electronic graphic, moving image, 
music and ring tone software for computers, mobile 
phones, mobile computers, and mobile devices

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 27131/03/2014



 Owners

Name: Beeline Interactive Inc.

Address: 10960 Wilshire Boulevard, Suite 1500, Los 
Angeles CA 90024, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 27231/03/2014



Trade Mark No. 248284 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1121572 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, blue, 
white and grey. as shown in the  mark.

The mark is a three-dimensional container.

The image of the bottle (jerrycan) is not a part of the 
mark. The mark is composed of the label as it 
appears on the bottle( jerrycan).

 Owners

Name: Wolf Oil Corporation N.V.

Address: Georges Gilliotstraat 52, B-2620 Hemiksem, 
Belgium

(Belgium Limited Liabiity Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions fuels, 
including motor spirit, and illuminants.

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

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

Benelux, 23/05/2012, No. 1248108 בנלוקס, 23/05/2012, מספר 1248108

Class: 4 סוג: 4

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 27331/03/2014



Trade Mark No. 248286 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1121574 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, red, 
white and grey. as shown in the  mark.

The mark is a three-dimensional container.

The image of the jerrycan is not a part of the mark. 
The mark is composed of the label as it appears on 
the jerrycan

 Owners

Name: Wolf Oil Corporation N.V.

Address: Georges Gilliotstraat 52, B-2620 Hemiksem, 
Belgium

(Belgium Limited Liabiity Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions fuels, 
including motor spirit, and illuminants.

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

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

Benelux, 23/05/2012, No. 1248111 בנלוקס, 23/05/2012, מספר 1248111

Class: 4 סוג: 4

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 27431/03/2014



Trade Mark No. 248313 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shama Rima שם: שאמה רימה

Address: Hagai 40, Nazareth Elit, Israel כתובת : הגיא 40, נצרת עלית, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kosta Bishara, Adv.

Address: P.O.B. 50031, Nazareth, Israel

שם: קוסטה בשארה, עו"ד

כתובת : בניין עואב - עפיפי, ת.ד. 50031, נצרת, 16000, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Shop for selling wristwatches, jewels of gold and 
diamonds.

חנות לממכר שעוני יד, תכשיטי זהב ויהלומים.                       
              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 27531/03/2014



Trade Mark No. 248423 מספר סימן

Application Date 19/01/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1122127 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks, non-electric cables and 
wires of common metal; reinforcing material of metal 
for building, namely steel in sheet rod bar or billet 
form, wire mesh and connecting elements therefore; 
"nuts of metal and anchor plates for tension bars and 
reinforcing bars; steel sleeves, junction sleeves; steel 
masts; ironmongery, small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; safes; goods of common 
metal not included in other classes; ores; wire rod, 
anchors, prestressing steel; flat steel; containers of 
metal for the storage and transport of rubbish.

Class: 37 סוג: 37

Building, namely construction management of 
building projects; construction of buildings; building 
construction supervision services for building 
projects.

Class: 40 סוג: 40

Contract manufacturing of steel and metals, in 
particular bright steel, threaded steel, concrete steel, 
quality steel, pipes, wires and mats; rolling of steel 
billets, for others; conversion of organic waste into 
compost; material treatment, namely, cutting, sawing, 
folding, laminating, profile bending, soldering.

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

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

Germany, 19/07/2011, No. 30 2011 039 662.0/06 גרמניה, 19/07/2011, מספר 662.0/06 039 2011 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 27631/03/2014



 Owners

Name: Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. 
KG

Address: 83404 Ainring, Germany

(Germany Limited partnership)

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 27731/03/2014



Trade Mark No. 248444 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1122345 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, black, 
white and grey. as shown in the  mark.

The mark is a three-dimensional container.

The image of the jerrycan is not a part of the mark. 
The mark is composed of the label as it appears on 
the jerrycan.

 Owners

Name: Wolf Oil Corporation N.V.

Address: Georges Gilliotstraat 52, B-2620 Hemiksem, 
Belgium

(Belgium Limited Liabiity Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions fuels, 
including motor spirit, and illuminants.

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

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

Benelux, 23/05/2012, No. 1248106 בנלוקס, 23/05/2012, מספר 1248106

Class: 4 סוג: 4

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 27831/03/2014



Flyme

Trade Mark No. 248479 מספר סימן

Application Date 29/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Meizu Technology Co, Ltd.

Address: Building,Technology & innovation Coast, 
Zhuhai, Guangdong, People's Republic of China

(China Limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 
52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programmes [programs]; recorded Photo 
telegraphy apparatus; Electronic notice boards; 
Telephone apparatus; Portable media players;
Cameras [photography]; Electricity mains (Materials 
for -) [wires, cables]; Covers for electric outlet; Sound 
alarms; Chargers for electric batteries;
Data processing apparatus; Computer software, 
recorded; Downloadable music files; 
Intercommunication apparatus; portable telephones;
Headphones; Video telephones; Integrated circuits; 
Galvanic cells; Mirrors [optics]; Magnetic encoders; 
all included in class 9.

תוכנות מחשב; מנגנון טלגרפיה צילום מוקלט; לוחות מודעות 
אלקטרוניים; מנגנון טלפון ; נגני מדיה ניידים; מצלמות [צילום]; 

חשמל (חומרים -) [חוטים, כבלים]; מכסים עבור שקעים 
חשמלים; אזעקות קול; מטענים עבור סוללות חשמליות; מנגנון 
עיבוד נתונים; תוכנת מחשב, הקלטה; קבצי מוסיקה להורדה; 
מנגנון תקשורת הדדית; טלפונים ניידים; אוזניות; לטלפונים עם 
וידאו ; מעגלים משולבים; תאים גלוונים; מראות [אופטיקה]; 

אנקודרים מגנטיים, כל הנכלל בסוג 9 .                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 27931/03/2014



BILLIONAIRE BOYS CLUB

Trade Mark No. 248485 מספר סימן

Application Date 05/08/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: BBC Ice Cream, LLC

Address: 1450 Broadway, 3rd Floor, New York, New 
York, 10018, U.S.A.

Delaware limited laibility company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headwear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 28031/03/2014



SHONYFIX

שוניפיקס
Trade Mark No. 248520 מספר סימן

Application Date 01/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHONY DESIGNED PRODUCTS FOR KITCHEN 
& BATHROOM LTD.

שם: שוני מוצרים מעוצבים למטבח ואמבט בע"מ

Address: 82 Lehi Street, Bnei Brak, Israel כתובת : רחוב לח"י 82, בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zuck - Nissan - Cohen, Adv.

Address: 8 Lachis St., Tel Aviv, 64164, Israel

שם: צוק - ניסן- כהן, ושות', עו"ד

כתובת : רח' לכיש 8, תל אביב, 64164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Sinks, faucets and kitchen, bath and home 
installation accessories, and products for water 
supply and sanitary purposes.

כיורים, ברזים, ואביזרי אינסטלציה למטבח לאמבט ולבית, 
ומוצרים לאספקת מים ולמטרות סניטריות.                             

                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 28131/03/2014



MODEL X

Trade Mark No. 248547 מספר סימן

Application Date 09/08/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 011110202

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
011110202

Dated 15/05/2013 (Section 16) מיום 15/05/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Tesla Motors, Inc.

Address: 3500 Deer Creek, Palo Alto, CA, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric automobiles; Electric automobile parts, 
namely, motors; all included in class 12.

מכוניות חשמליות; חלקי מכוניות חשמליות, שהינם, מנועים; 
הנכללים כולם בסוג 12.                               

Class: 37 סוג: 37

Providing maintenance and repair services for 
electric automobiles; all included in class 37.

מתן שירותי אחזקה ותיקון למכוניות חשמליות; הנכללים כולם 
בסוג 37.                                                             

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

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

U.S.A., 13/02/2012, No. 85/541112 ארה"ב, 13/02/2012, מספר 85/541112

Class: 12 סוג: 12

U.S.A., 13/02/2012, No. 85/541117 ארה"ב, 13/02/2012, מספר 85/541117

Class: 37 סוג: 37

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 28231/03/2014



NOBLE ENERGY

Trade Mark No. 248548 מספר סימן

Application Date 09/08/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Noble Energy, Inc.

Address: 350 Glenborough Drive suite 100, Houston, 
77067, Texas, U.S.A.

( a Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Hydrocarbons, namely, natural gas for distribution to 
public utilities; crude oil; all included in class 4.

הידרו פחמנים, שהינם, גז טבעי להפצה לצרכני הציבור; שמן 
גולמי; הנכללים כולם בסוג 4.                                             

        

Class: 39 סוג: 39

Distribution of energy in the form of natural gas to 
others; crude oil distribution; all included in class 39.

הפצת אנרגיה בתצורה של גז טבעי לאחרים; הפצת שמן גולמי; 
הנכללים כולם בסוג 39.                                                     

                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 28331/03/2014



MODEL S

Trade Mark No. 248549 מספר סימן

Application Date 09/08/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4225971 ארה"ב מספר: 4225971

Dated 16/10/2012 (Section 16) מיום 16/10/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Tesla Motors, Inc.

Address: 3500 Deer Creek, Palo Alto, CA, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric automobiles; Electric automobile parts, 
namely, motors; all included in class 12.

מכוניות חשמליות; חלקי מכוניות חשמליות, שהינם, מנועים; 
הנכללים כולם בסוג 12.                                       

Class: 37 סוג: 37

Providing maintenance and repair services for 
electric automobiles; all included in class 37.

מתן שירותי אחזקה ותיקון למכוניות חשמליות; הנכללים כולם 
בסוג 37.                                                             

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 28431/03/2014



Clear Eye

קליר איי
Trade Mark No. 248550 מספר סימן

Application Date 05/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEDICURE TECHNOLOGIES LTD. שם: מדיקיור טכנולוגיות בע"מ

Address: 25 Haavoda Street, Bat Yam, 59602, Israel כתובת : השיטה 5, א.התעשיה, קיסריה, 30889, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Kaplan & Co., Advs.

Address: 2 Weizmann St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: עדי קפלן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 2, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sterile solution for moisturizing and lubrication, to 
improve hydration of the eye surface; including in 
class 5.

תמיסה סטירילית להרטבה וסיכוך לשיפור ההידרציה של 
משטח העין הנכללת בסוג 5.                                             

                                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 28531/03/2014



Trade Mark No. 248593 מספר סימן

Application Date 30/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1122689 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Fall protection equipment for fall restraint and fall 
arrest, namely, bars, anchors, harnesses, lines, 
lanyards and anchorage connectors; optical goods, 
namely, spectacles, protective spectacles, spectacle 
glasses, contact lenses, sunglasses; sunglass 
products, namely, headstraps for sunglasses, 
sunglass retainers in the nature of chains or straps 
for sunglasses, eyeglass cases and sunglasses 
cases, spectacle presentation boxes in the nature of 
eyeglass or sunglass cases, spectacles chains and 
spectacle cords, and structural parts for all the 
aforesaid goods; cases and holders for portable 
computers and mobile phones; prerecorded video 
disks and magnetic optical discs featuring 
educational information in the fields of fashion, 
modeling, cosmetics and lifestyles; pre-recording 
video discs featuring educational information in the 
fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; 
mouse pads; magnetic coded cards featuring 
educational information in the fields of fashion, 
modeling, cosmetics and lifestyles; prerecorded 
audiovisual compact discs featuring educational 
information in the fields of fashion, modeling, 
cosmetics and lifestyles; prerecorded optical compact 
discs featuring educational information in the fields of 
fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; 
downloadable electronic publications in the nature of 
books, magazines, newsletters, brochures and 
catalogs in the fields of fashion, modeling, cosmetics 
and lifestyles; pocket calculators; video game 
cartridges; rescue apparatus, namely, surf rescue 
boards; safety equipment, namely, beacon lights; 
flashing and steady safety lights; lanyards for safety 
purposes for fall protection; protection and safety 
apparatus, namely, inflatable flotation devices; 
reflective and illuminated clothing for safety 
purposes; safety bracelets with warning whistles 
attached; safety eyewear; safety nets; swim floats for 
safety purposes; water ski safety vests, clothing for 
protection against accidents; marking and signaling 
buoys; compasses; diving equipment, namely, diving 
suits, gloves, goggles, helmets, and protective diving 
shoes; scuba diving masks and goggles; air tanks for 
use in scuba diving; life rafts; divers' snorkels, 
namely breathing apparatus for underwater 
swimming.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 28631/03/2014



 Owners

Name: NEGOCE BRUNO

Address: 2993 route de la Provence, F-74700 
SALLANCHES, France

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins; full 
line of bags, namely, all purpose sports and athletic 
bags; rucksacks, belt bags, bags for climbers in the 
nature of all-purpose carrying bags; overnight bags; 
book bags; tote bags; travelling bags; backpacks; 
handbags; luggage; suitcases; purses; briefcases; 
travel bags; duffel bags; and cloth shopping bags; 
beach bags, wheeled shopping bags, school bags; 
garment bags for travel; straps for luggage; overnight 
cases; clutch bags; travel kit bags sold empty; 
suitcases with wheels attached; billfolds; wallets, 
pocket wallets, change purses, coin purses, key 
cases, credit card cases; credit card money folders; 
card cases, cosmetic cases sold empty, cases and 
holders for cosmetic articles; cases for manicure 
sets; beauty cases for storing cosmetics; jewelry rolls 
for travel and storage, umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery, collars 
for animals; harness for animals; trunks, umbrellas, 
mountaineering sticks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarfs; neckties; hosiery; 
socks; slippers, beach, ski or sports footwear; 
underwear.

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

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

France, 05/10/2011, No. 11 3 864 464 צרפת, 05/10/2011, מספר 464 864 3 11

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 28731/03/2014



VIMASCEND

Trade Mark No. 248678 מספר סימן

Application Date 09/08/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases and disorders.

תכשירים רפואיים לטיפול במחלות והפרעות שרירים ושלד .     
                                                                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 28831/03/2014



Trade Mark No. 248690 מספר סימן

Application Date 13/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nisko Electricity and Electronics Ltd. שם: ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

Address: 2/a Habarzel Street, Tel Aviv, 69710, Israel כתובת : רחוב הברזל 2/א, תל אביב, 69710, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Home and industry devices and electrical 
components and electrical installation, namely circuit 
breakers, sockets, plugs, switches, buttons, dimmers, 
switches, covers, shields, splitters, socket boxes, 
branching boxes, insulation boxes, electrical cables, 
solenoids, relays, timers and electronic products for 
protection and suspension; electrical and 
communication stations; adapters, parts and 
accessories for all the aforementioned goods.

התקנים ורכיבים חשמליים לבית ולתעשייה ומוצרי אינסטלציה 
חשמלית, דהיינו מפסקים, שקעים, תקעים, מתגים, לחצנים, 
עמעמים, מפסקים, מכסים, מגנים, מפצלים, קופסאות שקעים, 

קופסאות הסתעפות, קופסאות בידוד, כבלי חשמל, 
סולונואידים, ממסרים, טיימרים ומוצרי הגנה והשהייה 
אלקטרוניים, עמדות חשמל ותקשורת; מתאמים, חלקים 

ואביזרים לכל המוצרים הנ"ל.                                             
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 11 סוג: 11

Lighting products, namely  lighting fixtures and bulbs; 
adapters, parts and accessories for the 
aforementioned goods included in this class.

מוצרי תאורה, דהיינו גופי תאורה ונורות; מתאמים, חלקים 
ואביזרים למוצרים הנ"ל הנכללים בסוג זה.                             

                                                                      

Class: 35 סוג: 35

Import and retail of electrical appliances and 
electronics, and lighting products.

יבוא ומכירה קמעונאית של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, ומוצרי 
תאורה.                                           

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacture of electronic and lighting 
products and accessories.

ייצור מיוחד של מוצרי ואביזרי חשמל, אלקטרוניקה ותאורה.     
                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 28931/03/2014



PERTINO

Trade Mark No. 248715 מספר סימן

Application Date 15/08/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the unification, management, 
optimization and integration of computer systems and 
networks, enterprise software applications, users, 
and internet resources; Computer software and 
computer networking software for the transfer of data 
over private and public networks and the global 
computer network; Computer software and computer 
networking software to facilitate data storage; all 
included in class 9.

תוכנת מחשב עבור איחוד, ניהול, אופטימיזציה, ושילוב של 
רשתות ומערכות מחשב, יישומי תוכנה ארגוניים, משתמשים 
ומשאבי אינטרנט; תוכנת מחשב ורשתות תוכנת מחשב 
להעברת נתונים על גבי רשתות פרטיות וציבוריות ורשת 
המחשב העולמי; תוכנת מחשב ורשתות תוכנת מחשב כדי 

להקל על אחסון נתונים; הנכללים כולם בסוג 9.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, remote and on-site 
management of cloud computing systems and 
applications for others; Computer services, namely, 
remote and on-site management of the information 
technology (IT) cloud computing systems of others; 
Consulting in the field of virtualization technologies 
for enterprises and businesses; Consulting services 
in the field of cloud computing; Hosting the software, 
websites and other computer applications of others 
on a virtual private server; Cloud computing featuring 
software for facilitating communication between 
wireless devices; Platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for facilitating 
cloud-based communications between wireless 
devices; Software as a service, namely, software for 
the integration of computer systems and networks, 
for connecting to cloud hosting provider services, and 
for the purpose of managing storage virtualization 
devices and applications over a cloud network; all 
included in class 42.

שירותי מחשוב, שהם, ניהול מרוחק ובאתר של מערכות מחשוב 
ענן ויישומים לזולת; שירותי מחשב, שהם, ניהול מרוחק ובאתר 
של טכנולוגיית מידע (IT) ומערכות מחשוב ענן של אחרים; 
ייעוץ בתחום של טכנולוגיות וירטואליזציה לארגונים ועסקים; 
שירותי ייעוץ בתחום של מחשוב ענן; אירוח תוכנה, אתרי 
אינטרנט ויישומי מחשב אחרים של אחרים בשרת וירטואלי 
פרטי; מחשוב ענן המציע תוכנה להקל על תקשורת בין 

מכשירים אלחוטיים; פלטפורמה כשירות (PAAS) המציעה 
פלטפורמות תוכנות מחשב להקל על תקשורת מבוססת ענן בין 
מכשירים אלחוטיים; תוכנה כשירות, שהיא, תוכנה לשילוב של 
מערכות מחשב ורשתות, להתחברות לשירותי ספק אירוח ענן, 
ולצורך ניהול התקני אחסון וירטואליזציה ויישומים על גבי רשת 
ענן; הנכללים כולם בסוג 42.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

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

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

U.S.A., 15/02/2012, No. 85/543600 ארה"ב, 15/02/2012, מספר 85/543600

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 29031/03/2014



 Owners

Name: Pertino, Inc.

Address: 973 University Avenue, Los Gatos, CA, 95032, 
U.S.A.

a Delaware corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 29131/03/2014



PERK

Trade Mark No. 248723 מספר סימן

Application Date 16/08/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cadbury UK Limited

Address: Bournville, Birmingham, United Kingdom

A corporation organized under the laws of the UK

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate, chocolates, non-medicated confectionery; 
cocoa, drinking chocolate; biscuits, cakes, pastries, 
wafers; ice cream and ice cream products, chilled 
and frozen confections and desserts; all included in 
class 30.

שוקולד, מוצרי שוקולד, דברי מתיקה שאינם רפואיים; קקאו, 
משקה שוקולד; בסקוויטים, עוגות, דברי מאפה, אפיפיות; 
גלידות ומוצרי גלידה, רקיחות ומנות אחרונות מקוררים 

וקפואים; הנכללים כולם בסוג 30.                                       
                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 29231/03/2014



Trade Mark No. 248753 מספר סימן

Application Date 29/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1123469 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail sale of pharmaceutical products, retail sale of 
pharmaceutical products via mail order, telephone or 
by means of global computer networks (the Internet), 
customized retail sale services of pharmaceutical 
products via mail order, telephone or over computer 
networks (electronic commerce), retail sale services 
of pharmaceutical products provided by stores, over 
the Internet and via other electronic and 
communications networks, retail sale services of 
pharmaceutical products provided by stores, retail 
sale services of pharmaceutical products provided by 
stores via communication networks, retail sale of 
medical machines and apparatus (other than for 
dental purposes), retail sale of medical machines and 
apparatus (other than for dental purposes) via mail 
order, telephone or by means of global computer 
networks (the Internet), customized retail sale 
services of medical machines and apparatus (other 
than for dental purposes) via mail order, telephone or 
over computer networks (electronic commerce), retail 
sale services of medical machines and apparatus 
(other than for dental purposes) provided by stores, 
over the Internet and via other electronic and 
communications networks, retail sale services of 
medical machines and apparatus (other than for 
dental purposes) provided by stores, retail sale 
services of medical machines and apparatus (other 
than for dental purposes) provided by stores via 
communication networks, retail sale of dental 
apparatus and instruments, retail sale of dental 
apparatus and instruments via mail order, telephone 
or by means of global computer networks (the 
Internet), customized retail sale services of dental 
apparatus and instruments via mail order, telephone 
or over computer networks (electronic commerce), 
retail sale services of dental apparatus and 
instruments provided by stores, over the Internet and 
via other electronic and communications networks, 
retail sale services of dental apparatus and 
instruments provided by stores, retail sale services of 
dental apparatus and instruments provided by stores 
via communication networks, retail sale of 
cosmetics/cosmetic kits/cosmetic creams, retail sale 
of cosmetics/cosmetic kits/cosmetic creams via mail 
order, telephone or by means of global computer 
networks (the Internet), customized retail sale 
services of cosmetics/cosmetic kits/cosmetic creams 
via mail order, telephone or over computer networks 
(electronic commerce), retail sale services of 
cosmetics/cosmetic kits/cosmetic creams provided by 
stores, over the Internet and via other electronic and 
communications networks, retail sale services of 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 29331/03/2014



cosmetics/cosmetic kits/cosmetic creams provided by 
stores, retail sale services of cosmetics/cosmetic 
kits/cosmetic creams provided by stores via 
communication networks, retail sale of beauty masks, 
retail sale of beauty masks via mail order, telephone 
or by means of global computer networks (the 
Internet), customized retail sale services of beauty 
masks via mail order, telephone or over computer 
networks (electronic commerce), retail sale services 
of beauty masks provided by stores, over the Internet 
and via other electronic and communications 
networks, retail sale services of beauty masks 
provided by stores, retail sale services of beauty 
masks provided by stores via communication 
networks, retail sale of veterinary preparations, retail 
sale of veterinary preparations via mail order, 
telephone or by means of global computer networks 
(the Internet), customized retail sale services of 
veterinary preparations via mail order, telephone or 
over computer networks (electronic commerce), retail 
sale services of veterinary preparations provided by 
stores, over the Internet and via other electronic and 
communications networks, retail sale services of 
veterinary preparations provided by stores, retail sale 
services of veterinary preparations provided by stores 
via communication networks, arranging newspaper 
online subscriptions for others, arranging online 
subscriptions for the publications of others, arranging 
online subscriptions to telecommunication services 
for others, arranging newsletter online subscription 
for others, electronic commerce services (e-
commerce), namely making product information 
available via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes, e-commerce 
services, namely advertising in the form of data, 
texts, images, sounds, individually or combined, by 
means of computer networks, for the sale of goods 
and services of all types, e-commerce services, 
namely on-line services for provision of purchase 
contracts and contracts of sale of goods for others, 
telemarketing, provision of business information, 
design, organization, promotion and conducting of 
congresses, colloquia, seminars, symposia, 
conferences, trade shows, meetings, job fairs, 
exhibitions, trade fairs, conventions, training courses, 
business meetings, events, round tables, workshops, 
competitions, contests, festivals or discussion for in 
real time (especially over Internet-type networks or 
Intranet-type networks) and other events for business 
or advertising purposes, business consultancy in 
connection with organizing, promoting and 
conducting of congresses, colloquia, seminars, 
symposia, conferences, trade shows, job fairs, 
exhibitions, trade fairs, conventions, festivals or 
discussion for in real time (especially on Internet-type 
networks or Intranet-type networks) and other events 
for business or advertising purposes, sales promotion 
services (for others), advertising and business 
information services, business management, 
business management and organization consultancy 
services, business administration, services for 
organizing meetings of a professional and business 
nature, administrative and business management of 
exhibition venues, provision, in the field of office 
functions, of information relating to the aforesaid, 
including information provided electronically, 
including on a website, provision of business 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 29431/03/2014



assistance, advice and information for participants, 
visitors and exhibitors attending conferences or any 
of the other aforesaid events, advertising, office 
functions, rental of advertising space on any 
communication media, distribution of pamphlets, 
newspapers and periodicals for advertising purposes, 
public relations, arranging newspaper subscriptions 
for others, opinion polling, statistical studies, 
advertising agency services, radio advertising, 
television advertising, and advertising on all 
multimedia carriers, broadcasting and distribution of 
advertisements, mail and advertising materials, 
including on electronic media (banners) or printed 
media (leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples), advice, information, experts' reports and 
audits, in business affairs, business organization and 
business matters especially development of business 
strategies, business and industrial management 
assistance, business information on media support 
content, computer file management, processing of 
data, especially word processing, compilation and 
systemization of information into a central database 
or a computer database, storage (entry), filing and 
archiving of data, business management for access 
to Internet and telecommunications services, 
managing (administrative management) of exhibition 
venues, press relations namely public relations, e-
commerce services, namely making product 
information available over telecommunication 
networks for advertising purposes, business 
management, business administration, advertising 
and marketing, advertising promotion services, 
marketing studies, analyzing feedback to advertising 
and marketing studies, gathering together, for others, 
of a variety of service providers, in the fields of on-
line services, communications, information 
technology, and publishing services, enabling 
customers to conveniently view and purchase these 
services, computerized services for storage and 
recovery of data, computerized recovery and storage 
services for digital texts, audio and video works, 
images and data, data storage, Internet services, 
namely creation of information directories and 
creation of databases over a global computer 
network for others, organization of information 
content provided over a global computer network in 
accordance with user preferences, creation of 
information indices and creation of databases over a 
global computer network for others, information 
services, advisory services and support services in 
connection with all the aforesaid services, sales 
promotion for others, the above goods and services 
in connection with cellular and tissue regeneration, 
regenerative medicine, rejuvenation, as well as 
isolating, treating and injecting blood platelets or cells 
into patients.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 29531/03/2014



Class: 41 סוג: 41

Tuition, instruction services, educational examination, 
educational research, organization of exhibitions for 
educational purposes, arranging and conducting of 
educational events, education information, 
entertainer performance services, entertainment 
information, film production other than advertising 
films, film information, production of television 
programs, production of radio programs, production 
of audio recordings, arranging of displays for 
entertainment purposes, production of film (other 
than advertising films)/documentaries/music 
video/television programs/radio programs flowed via 
Internet, organization of exhibitions for cultural 
purposes, providing and operating of sports facilities, 
sponsoring and promoting services for sports, 
organization of sporting events, organization, 
promotion and conducting of colloquiums, 
symposiums, conferences, seminars, congresses 
and workshops, organization, promotion and 
conducting of exhibitions, training courses, business 
meetings, events, round tables for cultural, 
educational, sporting, training or instructional 
purposes, providing of training, vocational training, 
consultancy and advice in connection with 
businesses, health care workers, patients in relation 
to training, advice and information for educational 
purposes, training purposes or instructional purposes 
in connection with cellular and tissue regeneration, 
regenerative medicine, rejuvenation, as well as 
isolating, treating and injecting blood platelets or cells 
into patients provided online from a computer 
database or the Internet, providing of training, 
publication of newspapers, publication of magazines, 
publication of journals, publication of texts (other than 
advertising), photographic publications, 
entertainment information, education information, 
electronic book publications or editions, electronic 
desktop publishing, vocational guidance (education 
or training advice), publication of texts, other than 
publicity texts, electronic publishing of texts, books 
and periodicals online, booking of seats for shows, 
preparing and publishing periodicals, writing of texts 
other than advertising texts, electronic publication of 
periodicals, photography, layout other than for 
advertising purposes, party planning, rental of show 
scenery, providing on-line electronic publications, not 
downloadable, recreation information, organization of 
balls, organization of shows, presentation of live 
performances, providing recreation facilities, 
entertainer services, arranging and conducting of 
concerts, the above goods and services in 
connection with cellular and tissue regeneration, 
regenerative medicine, rejuvenation, as well as 
isolating, treating and injecting blood platelets or cells 
into patients.

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

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

Switzerland, 10/11/2011, No. 627604 שוויץ, 10/11/2011, מספר 627604

Class: 35 סוג: 35

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 29631/03/2014



 Owners

Name: REGEN LAB SA

Address: En Budron B2, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
Switzerland

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 248759 מספר סימן

Application Date 29/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1123550 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: STEAMONE

Address: 22 Rue de Courcelles, F-75008 PARIS, France

(France SARL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Ironing machines.

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

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

France, 19/06/2012, No. 12 3 928 236 צרפת, 19/06/2012, מספר 236 928 3 12

Class: 7 סוג: 7

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 29831/03/2014



Trade Mark No. 248776 מספר סימן

Application Date 02/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1123683 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jinan Xinghuo Technology Development Co., 
Ltd.

Address: Middle of Meili Road,,Meili Lake,,Huaiyin 
District, Shandong, People's Republic of China

(People's Republic of China Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Road rollers; earth moving machines; excavators; 
bulldozers; shovels, mechanical; rams (machines); 
loader; ditch digger; root dozer; hoists; hoppers 
(mechanical discharging); pumps (parts of machines, 
engines or motors); valves (parts of machines); 
hydraulic pressure valve; hydraulic pressure 
component; driving motors other than for land 
vehicles; hydraulic controls for machines, motors and 
engines.

Class: 12 סוג: 12

Fork lift trucks; lorries; cars; tilting-carts; engines for 
land vehicles; bodies for vehicles; ships' hulls; vehicle 
seat; tipping bodies for lorries (trucks).

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 29931/03/2014



Trade Mark No. 248798 מספר סימן

Application Date 31/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0896350 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, 
cherry-red, green-blue, golden yellow and dark 
golden yellow. as shown in the  mark.

The mark is a three-dimensional bottle.

The image of the bottle is not a part of the mark. The 
mark is composed of the label as it appears on the 
bottle.

 Owners

Name: "VINPROM PESHTERA" AD

Address: 5 "Dunav" bul., BG-4000 PLOVDIV, Bulgaria

(BULGARIA S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 30031/03/2014



LADY'S CHOICE

Trade Mark No. 248803 מספר סימן

Application Date 16/08/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Conopco, Inc.

Address: 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New 
Jersey, 07632, U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Jellies, jams, peanut butter, compotes; edible oils 
and fats; all included in class 29.

ג'לי, ריבות, חמאות בוטנים, לפתנים;שמני ושומני מאכל; 
הנכללים כולם בסוג 29.                             

Class: 30 סוג: 30

Mayonnaise, salad dressing, sauces and spices, 
sandwich spreads, honey, treacle, yeast, baking 
powder, cooking salt, mustard, vinegar; all included 
in class 30.

מיונז, רוטב לסלט, רטבים ותבלינים, ממרחים לכריכים, דבש, 
דבשה, שמרים, אבקת אפייה, מלח בישול, חרדל, חומץ; 

הנכללים כולם בסוג 30.                                                     
                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 30131/03/2014



Trade Mark No. 248823 מספר סימן

Application Date 12/08/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words "פורום השיווק הישראלי" 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים "פורום 
השיווק הישראלי" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: MARKETING ASSOCIATION OF ISRAEL שם: איגוד השיווק הישראלי

Address: Beit Shamay 10, Tel Aviv, 61207, Israel כתובת : בית שמאי 10, תל אביב, 61207, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Goren & Co., Advs.

Address: S.A.P. Building 19 Tuval Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: א. גורן ושות', עו"ד

כתובת : בית ש.א.פ. קומה 12 רחוב תובל 19, רמת גן, 52522, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing information services for business regarding 
advertising and marketing purposes, market 
research, organization of fairs in the field of 
advertising and marketing, including promotion and 
public relations. 

אספקת שירותי מידע עבור עסקים למטרות פרסום ושיווק, 
עריכת מחקרי שוק, ארגון כנסים בנושא פרסום ושיווק, לרבות 
קידום מכירות ויחסי ציבור.                                                 
                                                                                    

                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 30231/03/2014



Trade Mark No. 248827 מספר סימן

Application Date 12/08/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games 
software for use with receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable); software 
for television games, software for video games, 
softeare for cellular games; all included in class 9. 
   

תכניות טלוויזיה מוקלטות; תוכנת משחקים אלקטרוניים 
לשימוש עם מקלטים ; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 
(ניתנים להורדה); תוכנה למשחקי טלוויזיה, תוכנה למשחקי 
ווידיאו, תוכנה למשחקים סלולריים; כולם נכללים בסוג 9 

 
                                                                                     

  

Class: 38 סוג: 38

TV broadcasting, TV programs broadcasting, mobile 
and cellular services, information broadcasting, 
communication services and singles transmission via 
internet all included in class 38. 
 

שידורי טלוויזיה, שידור של תכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור מידע באמצעות הטלוויזיה, שירותי תקשורת 
והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38     

                                                      

Class: 41 סוג: 41

Production of television, radio, cellular and internet 
programs; entertainment by television, radio, cellular 
and internet; entertainment shows by television, 
radio, cellular and internet; provision of games by 
means of a computer based system; organization of 
contests, exhibitions and shows; film production; 
production of shows; entertainment information; 
publication of electronic journals on-line; electronic 
games via internet or communication services ;all 
included in class 41.

הפקת תכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; בידור באמצעות 
טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה, רדיו, 

סלולר ואינטרנט; שירותי משחקים באמצעות מערכת מבוססת 
מחשב; ארגון תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; 
הפקת מופעים; מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים 
אלקטרוניים מקוונים;משחקים אלקטרוניים המסופקים 

באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 30331/03/2014



Ownersבעלים

Name: Keshet Broadcasting Ltd. שם: שידורי קשת בע"מ

Address: 12 Raoul Wallenberg Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zellermayer, Pelossof and Co., Adv.

Address: 12 Lincolen St., P.O.B. 14041, Tel Aviv, 67134, 
Rubinstein House, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, רחוב לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל 
אביב, 67134, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 30431/03/2014



Trade Mark No. 248828 מספר סימן

Application Date 12/08/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded television programs; electronic games 
software for use with receivers; computer games 
programs; internet games (downloadable);  software 
for television games, software for video games, 
softeare for cellular games; all included in class 9.

תכניות טלוויזיה מוקלטות; תוכנת משחקים אלקטרוניים 
לשימוש עם מקלטים ; תוכנות משחקי מחשב; משחקי אינטרנט 
(ניתנים להורדה); תוכנה למשחקי טלוויזיה, תוכנה למשחקי 

ווידיאו, תוכנה  למשחקים סלולריים; כולם נכללים בסוג 9.         
                                                                        

Class: 38 סוג: 38

TV broadcasting, TV programs broadcasting, mobile 
and cellular services, information broadcasting, 
communication services and singles transmission  via 
internet all included in class 38.

שידורי טלוויזיה, שידור של תכניות טלוויזיה, שירותי תקשורת 
סלולאריים, שידור מידע באמצעות הטלוויזיה, שירותי תקשורת 
והעברת מסרים באמצעות האינטרנט; כולם נכללים בסוג 38.   

                                            

Class: 41 סוג: 41

Production of television, radio, cellular and internet 
programs; entertainment by television, radio, cellular 
and internet; entertainment shows by television, 
radio, cellular and internet; provision of games by 
means of a computer based system; organization of 
contests, exhibitions and shows; film production; 
production of shows; entertainment information; 
publication of electronic journals on-line; electronic 
games via internet or communication services ;all 
included in class 41.

הפקת תכניות טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; בידור באמצעות 
טלוויזיה, רדיו, סלולר ואינטרנט; שעשועוני טלוויזיה, רדיו, 

סלולר ואינטרנט; שירותי משחקים באמצעות מערכת מבוססת 
מחשב; ארגון תחרויות, תערוכות ומופעים; הפקת סרטים; 
הפקת מופעים; מידע בתחום הבידור; פרסום עיתונים 
אלקטרוניים מקוונים;משחקים אלקטרוניים המסופקים 

באמצעות האינטרנט או רשתות תקשורת  ; הנכללים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 30531/03/2014



Ownersבעלים

Name: Keshet Broadcasting Ltd. שם: שידורי קשת בע"מ

Address: 12 Raoul Wallenberg Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב ראול ולנברג 12, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zellermayer, Pelossof and Co., Adv.

Address: 12 Lincolen St., P.O.B. 14041, Tel Aviv, 67134, 
Rubinstein House, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, רחוב לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל 
אביב, 67134, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 30631/03/2014



Trade Mark No. 248857 מספר סימן

Application Date 04/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1123956 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 631288 שוויץ מספר: 631288

Dated 24/01/2012 (Section 16) מיום 24/01/2012 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Green, white and 
black as shown in the mark.

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Deep-frozen pizzas.

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

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

Switzerland, 24/01/2012, No. 631288 שוויץ, 24/01/2012, מספר 631288

Class: 30 סוג: 30

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 30731/03/2014



Trade Mark No. 248871 מספר סימן

Application Date 06/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1124090 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VALEANT IPM Sp. z o.o.

Address: ul. Przemyslowa 2, PL-35-959 Rzeszów, Poland

(Poland Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products, namely, medicinal products 
used in alimentary tract diseases.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 30831/03/2014



Trade Mark No. 248927 מספר סימן

Application Date 23/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0803311 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical, magnetic and electronic data media; 
equipment (hardware) and computer software; 
downloadable electronic publications.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
class; coins; ingots of precious metals.

Class: 16 סוג: 16

Printing products; paper and goods made of this 
material, included in this class; reviews; publications; 
advertising material, namely posters, transparencies; 
instructional or teaching equipment (excluding 
apparatus); packaging material.

Class: 35 סוג: 35

Processing of information intended for commerce 
and for professions and trades; economic 
forecasting; assessment of value and efficiency in 
business matters; advice concerning price-risk 
management; provision of business information via 
global computer networks; collection and processing 
of statistical data; consulting services for all of the 
aforesaid services.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting, financial affairs and banking; 
providing financial information on computer systems; 
financial services by means of computer systems; 
electronic banking services via a global computer 
network (Internet banking); electronic interactive 
execution of financial and banking services via global 
computer networks; stock exchange services, 
including the securities, derivatives and currency 
markets; monetary affairs; brokerage or ordering 
and/or advice services in connection with insurance, 
financial, banking, real estate and monetary affairs; 
financial advice concerning payment systems; 
administration of provident funds; financial 
transactions; financial planning and management 
consulting; investment and risk management 
services; financial management; real estate affairs; 
financial affairs of a trust; fiscal assessments and 
valuations; drafting of financial reports; valuation of 
financial investments; financial sponsorship in the 
fields of culture, sports and research; consulting 
services for all of the aforesaid services.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 30931/03/2014



 Owners

Name: UBS AG

Address: Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication consultancy in the field of 
payment systems; transmission, distribution and 
sending of documents, messages and information via 
computer networks or other electronic or digital 
communication networks; transmission (including on-
line transfers) of financial transactions; transmission 
of financial information via global computer networks; 
providing access to global computer networks (the 
Internet), to databanks and web sites; provision of 
multi-user access to global computer networks; 
supply of telecommunication installations for taking 
electronic orders for goods and services; services 
related to a database, namely reception of all kinds of 
information from users and transmission of said 
information to other users; provision of access to 
hyperlinks to data and information via global 
computer networks; consulting services for all of the 
aforesaid services.

Class: 41 סוג: 41

Education; training; organisation and conducting of 
seminars and training workshops; organisation and 
holding of exhibitions for cultural or educational 
purposes; entertainment; sports and cultural 
activities.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and industrial research; computer 
programming; information technology consultancy 
services.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 31031/03/2014



Trade Mark No. 248931 מספר סימן

Application Date 13/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0940860 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow, black 
and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Auto Kelly, a.s.

Address: K Červenému dvoru 10, CZ-100 00 Praha 10, 
Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for the cleaning and care of cars 
included in this class.

Class: 4 סוג: 4

Oils, non-chemical additives for motor fuels, 
lubricants and motor fuels included in this class.

Class: 7 סוג: 7

Motor vehicle parts included in this class.

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles, particularly automobiles and 
motorcycles, as well as the components, accessories 
and spare parts thereof, included in this class.

Class: 17 סוג: 17

Goods and plastics for the automobile industry 
included in this class.

Class: 35 סוג: 35

Services of a middleman in the field of business, 
export-import offices, business retail, marketing, 
advertising, advertisements, promotional activities 
using all types of media.

Class: 37 סוג: 37

Warranty repair services and other repair services for 
land motor vehicles, installation and maintenance of 
land motor vehicles and their components.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 31131/03/2014



INTEX

Trade Mark No. 248959 מספר סימן

Application Date 27/08/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: INTEX MARKETING, LTD.

Address: Taipei, Taiwan (Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Swimming rings and other swimming aids of the 
same kinds for children for swimming purposes; 
floating devices for swimming and to be used in 
swimming pools; all goods included in class 9.

גלגלי שחייה ועזרי שחיה אחרים מסוג דומה עבור ילדים 
למטרות שחיה; מתקני ציפה עבור שחיה ולשימוש בברכות 

שחיה; הנכללים כולם בסוג 9.                                             
                                                                                

Class: 20 סוג: 20

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

רהיטים (גם מתנפחים), מיטות אוויר מתנפחות ומזרוני אוויר 
מתנפחים, מראות, מסגרות תמונה, מוצרים (שאינם נכללים 
בסוגים אחרים) העשויים מעץ , שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, 
עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום, 

ותחליפים לחומרים אלו או מפלסטיק. , שעם הכלולים בסוג 20. 
                                                                                    

                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 31231/03/2014



GULFSTREAM

Trade Mark No. 248982 מספר סימן

Application Date 29/08/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gulfstream Aerospace Corporation

Address: 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia, 
31407, U.S.A.

(a Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Aircraft and structural parts and fittings therefor; all 
included in class 12. 

כלי טיס וחלקים מבניים ואביזרים עבורם; הנכללים כולם בסוג 
                                        .12

Class: 37 סוג: 37

Aircraft manufacturing, repair, refurbishment and 
maintenance services; aircraft inspection services, 
namely, early inspection of aircrafts for maintenance 
and repair purposes; all included in class 37.

שירותי ייצור, תיקון, שיפוץ ותחזוקה של כלי טיס; שירותי 
בדיקת כלי טיס, במיוחד, בדיקה מקדימה לצורך תחזוקה 

ותיקון; הנכללים כולם בסוג 37.                                           
                                                                                    

                      

Class: 41 סוג: 41

Flight safety, aircraft maintenance and technical 
training classes related to aircraft; all included in 
class 41.
 

שיעורי הכשרה בתחום בטיחות טיסה, תחזוקת כלי טיס 
ובתחום הטכני הקשורים לכלי טיס; הנכללים כולם בסוג 41.      

                                  

Class: 42 סוג: 42

Aircraft inspection services, namely, quality control 
services for aircrafts; all included in class 42.

שירותי בדיקת כלי טיס, דהיינו; בדיקה לצורך בקרת איכות 
עבור כלי טיס; הנכללים כולם בסוג 42.                               
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Trade Mark No. 248998 מספר סימן

Application Date 15/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ron Avital שם: רון אביטל

Address: 1, Uzi Hitman St., P.O.B. 2020, Holon, 58460, 
Israel

כתובת : עוזי חיטמן 1, ת.ד. 2020, חולון, 58460, ישראל

Name: Irina Avital שם: אירנה אביטל

Address: 1, Uzi Hitman St., P.O.B. 2020, Holon, 58460, 
Israel

כתובת : עוזי חיטמן 1, ת.ד. 2020, חולון, 58460, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Equipment for gymnastic and dancing; all included in 
class 28.

ציוד להתעמלות וריקוד; הנכללים כולם בסוג 28.                     
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Trade Mark No. 249000 מספר סימן

Application Date 30/08/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Unloading tipplers (for tilting railway freight cars); 
Pusher cars for mining; Puller cars for mining; 
Traction engines; Ropeways for cargo or freight 
handling; Motors and engines for land vehicles 
(except its components) ; Internal combustion 
engines for cars; Gasoline Engines for cars; Diesel 
engines for cars; Kerosene oil engines for cars; 
Steam for cars; Jet engines for cars; Turbojet 
engines for cars; Turboprop engines for cars; Ramjet 
engines for cars; Turbines for cars; Gas turbines for 
cars; Air turbines for cars; Steam turbines for cars; 
Hydraulic turbines for cars; Shafts, axis or spindles 
for cars; Bearings for cars; Shaft couplings for cars; 
Power-transmissions and gearings for cars; Idling 
pulleys for cars; Reversing gears for cars; Reduction 
gears for cars; Belt pulleys for cars; Power-
transmission belts for cars; Thoothed wheels or 
gears for cars; Speed change gears for cars; Fluid 
couplings for cars; Hydraulic torque converters for 
cars; Links for cars; Roller chains for cars;
 Shock absorbers for cars; Springs for cars; Air 
springs for cars; Spring shock absorbers for cars; 
Spring-assisted hydraulic shock absorbers for cars; 
Spiral springs for cars; Laminated springs for cars; 
Helical springs for cars; Brakes for cars; Conical 
brakes for cars; Disc brakes for cars; Band brakes for 
cars; Block brakes for cars; Parachutes; Anti-theft 
alarms for vehicles; Wheelchairs; AC motors or DC 
motors for land vehicles (except its components); 
Ships and boats, including parts and fittings therefore 
(except the overcrafts) ;Canoes; Cargo ships; Cruise 
ships; Fishing boats; Naval ships; Cable ships; 
Icebreakers; Dredgers; Water bikes; Tankers; 
Japanese flat-bottomed rowboats; Barges; Sailing 
ships; Tug boats; Ferryboats; Boats; Motorboats; 
Yachts; Lunches; Parts and fittings of ships and 
boats; Propellers; Screw propellers; Steering gears 
and rudders; Rudders; Steam steering gears for 
ships and boats; Electric steering gears; Steering 
wheels for ships and boats; Oars; Oarlocks; Canoe 
paddles; Steel hatch covers; Fenders for ships and 
boats; Hatch wedges; Hatch cleats; Hatch battens; 
Hatch boards; Boat covers; Davits for boats; Boat 
chocks; Portholes; Air cushion vehicles; Aircrafts, 
including parts and fittings therefore; Auto gyros; Air 
balloons; Gliders; Seaplanes; Amphibious airplanes; 
Turbo jets; Turboprop aircrafts; Airships; Propeller 
aircrafts; Helicopters; Rotor blades; Landing gears; 

מתקני הרכבה לפריקה (להטיית קרונות מטען על מסילת 
רכבת); קרונות דחיפה לעבודות כרייה; קרונות משיכה לעבודות 
כרייה; מנועי גרירה; רכבלים לטיפול במשא ומטען; מוטורים 
ומנועים עבור כלי רכב יבשתיים (מלבד רכיבים שלהם) ; מנועי 
שריפה פנימית למכוניות; מנועי בנזין למכוניות; מנועי דיזל 
למכוניות; מנועי נפט למכוניות; מנועי קיטור למכוניות; מנועי 
סילון למכוניות; מנועי טורבו-סילון למכוניות; מנועי מדחף- 

טורבו למכוניות; מנועי מגח-סילון למכוניות; טורבינות למכוניות; 
טורבינות גז למכוניות; טורבינות אוויר למכוניות; טורבינות 

קיטור למכוניות; טורבינות הידראוליות למכוניות; צירים, סרנים 
או כושים למכוניות; מסבים למכוניות; מצמדי ציר למכוניות; 

תמסורות-כוח ותיבות הילוכים למכוניות; גלגלות סרק למכוניות; 
גלגלי שיניים מהפכי כיוון סיבוב למכוניות; גלגלי שיניים מפחיתי 

מהירות למכוניות; גלגלות חגורה למכוניות; חגורות 
תמסורות-כח למכוניות; גלגלים משוננים או תשלובות שיניים 
למכוניות; גלגלי שיניים לשינוי מהירות למכוניות; מצמדי נוזלים 
למכוניות; ממירי פיתול הידראוליים למכוניות; חוליות קישור 

למכוניות; שרשראות גלגלת למכוניות; בולמי זעזועים למכוניות; 
קפיצים למכוניות; קפיצי אוויר למכוניות; בולמי זעזועים קפיציים 
למכוניות; בולמי זעזועים הידראוליים בעזרת קפיץ למכוניות; 

קפיצים ספירליים למכוניות; קפיצים מרובדים למכוניות; קפיצים 
לולייניים למכוניות; בלמים למכוניות; בלמים חרוטיים למכוניות; 

בלמי דיסק למכוניות; בלמי סרט למכוניות; בלמי רפידה 
למכוניות; מצנחים; אזעקות נגד גניבה לכלי רכב; כסאות 
גלגלים; מנועי זרם חליפי ומנועי זרם ישיר עבור כלי רכב 

יבשתיים (מלבד הרכיבים שלהם); ספינות וסירות, כולל חלקים 
ומתאמים עבורם (מלבד רחפות); סירות קאנו; ספינות מטען; 
ספינות שיט; סירות דיג; ספינות צי; ספינות כבל; שוברות קרח; 
אוניות מחפר; אופני ים; מכליות; סירות חתירה יפניות שטוחות 
תחתית; דוברות; ספינות מפרש; סירות גרר; סירות מעבורת; 

סירות; סירת מנוע; יכטות; סירות מנוע גדולות; חלקים 
ומתאמים של ספינות ולסירות; מדחפים; מדחפי בורג; מנגנוני 

היגוי והגאים; הגאים; מנגנוני היגוי בקיטור עבור ספינות 
וסירות; מנגנוני היגוי חשמליים; גלגלי הגה עבור ספינות 

וסירות; מקלות חתירה; בתי מקלות חתירה; משוטים לסירות 
קאנו; מכסי צוהר מפלדה; כנפי מגן עבור ספינות וסירות; יתדות 
צוהר; זיזי צוהר; קרשי צוהר; לוחות צוהר; כיסויים לסירות; 

מנוף להרמת סירות; משנקים לסירות; אשנבים; כלי רכב הנעים 
על כרי אוויר; כלי טיס כולל חלקים ומתאמים עבורם; אוטוג'ירו; 

כדורים פורחים;
דאונים; מטוסי ים; מטוסים אמפיביים; מטוסי סילון; כלי טיס 
בעלי מדחף- טורבו; ספינות אוויר; כלי טיס בעלי מדחף; 

מסוקים; להבי רוטור; מנגנוני היגוי לנחיתה; מושבים למכוניות; 
תומכים מבניים; גלגלים לכלי טיס; כנפיים של כלי טיס צמיגים; 
אבובים; גופי מטוס; יריעה למיכלי דלק של כלי טיס; זנבות; 
מדחפים; מכשיר נגד קיפאון; כלי רכב הנעים על מסילה כולל 
חלקים ומתאמים עבורם; קרונות מטען למסילת רכבת; קרונות 
נוסעים למסילת רכבת; קרוניות רכבל; קטרי קיטור; מפלסות 
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Seats for cars; Structural struts; Wheels for aircraft; 
Wings of aircraft; Tires; Inner tubes; Fuselages; Cloth 
for aircraft fuel tanks; Tails; Propellers; Anti-freeze 
device; Railway vehicles including parts and fittings 
therefore; Railway freight cars; Railway passenger 
cars; Cable cars; Steam locomotives; Snow plough 
cars; Storage battery locomotives; Electric 
locomotives; Trains; Internal combustion 
locomotives; Self-generating electric locomotives; 
Internal combustion trains; Overhead racks; Vehicle 
bodies; Wheels; Undercarriages; Chassis; Hand 
straps; Doors for cars; Railway couplings; Ski lifts; 
Ropeways, excluding those used for handling cargo; 
Automobiles, including parts and fittings therefore; 
Automobiles; Trucks; Ambulances; Racing motor 
cars; Concrete mixing vehicles; Sprinkler trucks; 
Passenger cars; Amphibious cars; Snowmobiles; 
Advertising vans and trucks; Armored vehicles; 
Dump trucks; Vehicles for mobile Library; Tractors; 
Trailers; Trolley buses; Buses; Forklift trucks; 
Hearses; Automobile parts and fittings; Air bags; 
Windscreens; Air pumps; Clutches; Horn instruments 
for cars; Seat covers for cars; Cigar lighters for 
automobiles; chassis; Vehicle bodies; Vehicle body 
covers; Spokes; Tubes for cars; Door handles for 
cars; Mudguards; Luggage carriers; Rearview 
mirrors; Steering wheels; Steering wheel covers; 
Bumpers; Windshields; Direction signals; Holding 
tops; Automobile hoods; Window curtains for cars; 
Spare wheel holders; Wheel rims; Roof racks; 
Windscreen wipers; Two-wheeled motor vehicles and 
bicycles, including parts and fittings therefore; Two-
wheeled vehicles; Motorcycles; Bicycles; Delivery 
bicycles; Folding bicycles; Touring bicycles; Standard 
bicycles; Road racing bicycles; Tandem bicycles; 
Parts and fittings for motorcycles or bicycles; 
Chainwheels or cranks for cars; Air pumps for cars; 
Warning horns or bells for bicycles; Saddles for 
bicycles; Stands for bicycles; Spokes for cars; Chains 
for bicycles; Chain Cases for bicycles; Mudguards; 
Baskets and panniers for bicycles; Handle grips for 
cars; Luggage racks; Wheel hubs; Handles; Free 
wheels; Frames; Bicycle pedals; Front hawks; Wheel 
rims; Rickshaws; Sleighs and sleds; Wheelbarrows; 
Carts; Horse-drawn carriages; Bicycle trailers; 
Adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
Baby carriage.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

שלג; קטרים על סוללת מצברים; קטרים חשמליים; רכבות; 
קטרים בעלי מנועי שריפה פנימית; קטרים מחוללי חשמל 

עצמיים; רכבות בעלות מנועי שריפה פנימית; מדפים עיליים; 
מרכבים לכלי רכב; גלגלים; תושבות; שילדות; רצועות יד; 
דלתות למכוניות; מחברים למסילות רכבת; מעליות סקי; 

רכבלים, מלבד אלה המשמשים לטיפול במטען; מכוניות כולל 
חלקים ומתאמים עבורם; מכוניות; משאיות; אמבולנסים; רכבי 
מרוץ ממונעים; כלי רכב לערבול בטון; משאיות התזה; רכבי 
נוסעים; רכבים אמפיבים; אופנועי שלג; משאיות וכלי רכב 

מסחריים לפרסום; כלי רכב משוריינים; משאיות ריקון; כלי רכב 
עבור ספרייה ניידת; טרקטורים; נגררים; אוטובוסים חשמליים; 
אוטובוסים; משאיות מלגזה; כלי רכב להובלת נפטרים; חלקים 
ומתאמים למכוניות; כריות אוויר; שמשות קדמיות; משאבות 
אוויר; מצמדים; התקני צפירה למכוניות; כיסויי מושבים 

למכוניות; מציתי סיגריות למכוניות; שילדות; מרכבים לכלי רכב; 
כיסויי מרכבים לכלי רכב; חישורים; צינורות למכוניות; ידיות 

לדלת למכוניות; מגיני בוץ; נשאי כבודה; מראות אחוריות; גלגלי 
הגה; כיסויים לגלגל הגה; פגושים; מגני רוח; אורות איתות; 
מכסי החזקה; מכסי מנוע למכוניות; וילונות חלון למכוניות; 
מחזיקי גלגל רזרבי; חישוקי גלגלים; גגונים; מגבים לשמשה 
קדמית; כלי רכב דו-גלגליים ממונעים ואופניים כולל חלקים 

ומתאמים עבורם; כלי רכב דו-גלגליים; אופנועים; אופניים; אופני 
משלוחים; אופניים מתקפלים; אופני טיול; אופניים רגילים; אופני 

מרוץ לכביש; אופני טנדם; חלקים ומתאמים לאופנועים 
ואופניים; גלגלי-שרשרת א  ארכובות למכוניות; משאבות אוויר 

למכוניות; צופרים א  פעמוני אזהרה לאופניים; אוכפים 
לאופניים; מעמדים לאופניים; חישורים למכוניות; שרשראות 

לאופניים; בתי שרשרת לאופניים; מגני בוץ; סלים ותרמילי משא 
לאופניים; ידיות אחיזה למכוניות; מתליים לכבודה; טבורי גלגל; 
ידיות; גלגל חופשי; מסגרות; דוושות לאופניים; הוקים קדמיים; 
חישוקי גלגל; ריקשות; מגררות ומזחלות; מריצות; עגלות; 
כרכרות רתומות לסוס; נגררים לאופניים; טלאי גומי דביקים 
לתיקון פנימיות וצמיגים; עגלות תינוק; דאונים; מטוסי ים; 

מטוסים אמפיביים; מטוסי סילון; כלי טיס בעלי מדחף- טורבו; 
ספינות אוויר; כלי טיס בעלי מדחף; מסוקים; להבי רוטור; 
מנגנוני היגוי לנחיתה; מושבים למכוניות; תומכים מבניים; 
גלגלים לכלי טיס; כנפיים ש  כלי טיס; צמיגים; אבובים; גופי 

מטוס; יריעה למיכלי דלק ש  כלי טיס; זנבות; מדחפים; מכשיר 
נגד קיפאון; כלי רכב הנעים ע  מסילה כולל חלקים ומתאמים 
עבורם; קרונות מטען למסילת רכבת; קרונות נוסעים למסילת 
רכבת; קרוניות רכבל; קטרי קיטור; מפלסות שלג; קטרים ע  
סוללת מצברים; קטרים חשמליים; רכבות; קטרים בעלי מנועי 
שריפה פנימית; קטרים מחוללי חשמל עצמיים; רכבות בעלות 
מנועי שריפה פנימית; מדפים עיליים; מרכבים לכלי רכב; 
גלגלים; תושבות; שילדות; רצועות יד; דלתות למכוניות; 

מחברים למסילות רכבת; מעליות סקי; רכבלים, מלבד אלה 
המשמשים לטיפול במטען; מכוניות כולל חלקים ומתאמים 

עבורם; מכוניות; משאיות; אמבולנסים; רכבי מרוץ ממונעים; כלי 
רכב לערבול בטון; משאיות התזה; רכבי נוסעים; רכבים 

אמפיבים; אופנועי שלג; משאיות וכלי רכב מסחריים לפרסום; 
כלי רכב משוריינים; משאיות ריקון; כלי רכב עבור ספרייה 

ניידת; טרקטורים; נגררים; אוטובוסים חשמליים; אוטובוסים; 
משאיות מלגזה; כלי רכב להובלת נפטרים; חלקים ומתאמים 
למכוניות; כריות אוויר; שמשות קדמיות; משאבות אוויר; 

מצמדים; התקני צפירה למכוניות; כיסויי מושבים למכוניות; 
מציתי סיגריות למכוניות; שילדות; מרכבים לכלי רכב; כיסויי 
מרכבים לכלי רכב; חישורים; צינורות למכוניות; ידיות לדלת 

למכוניות; מגיני בוץ; נשאי כבודה; מראות אחוריות; גלגלי הגה; 
כיסויים לגלגל הגה; פגושים; מגני רוח; אורות איתות; מכסי 
החזקה; מכסי מנוע למכוניות; וילונות חלון למכוניות; מחזיקי 
גלגל רזרבי; חישוקי גלגלים; גגונים; מגבים לשמשה קדמית; 
כלי רכב דו-גלגליים ממונעים ואופניים כולל חלקים ומתאמים 

עבורם; כלי רכב דו-גלגליים; אופנועים; אופניים; אופני 
משלוחים; אופניים מתקפלים; אופני טיול; אופניים רגילים; אופני 

מרוץ לכביש; אופני טנדם; חלקים ומתאמים לאופנועים 
ואופניים; גלגלי-שרשרת א  ארכובות למכוניות; משאבות אוויר 

למכוניות; צופרים א  פעמוני אזהרה לאופניים; אוכפים 
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לאופניים; מעמדים לאופניים; חישורים למכוניות; שרשראות 
לאופניים; בתי שרשרת לאופניים; מגני בוץ; סלים ותרמילי משא 
לאופניים; ידיות אחיזה למכוניות; מתליים לכבודה; טבורי גלגל; 
ידיות; גלגל חופשי; מסגרות; דוושות לאופניים; הוקים קדמיים; 
חישוקי גלגל; ריקשות; מגררות ומזחלות; מריצות; עגלות; 
כרכרות רתומות לסוס; נגררים לאופניים; טלאי גומי דביקים 

לתיקון פנימיות וצמיגים; עגלות תינוק.
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Class: 37 סוג: 37

Construction; General construction; Road paving; 
Masonry; Glasswork; Steel structure construction; 
Plastering; Carpentry; Tile laying, bricklaying or block 
laying; Joinery; Building reinforcing; Painting; 
Scaffolding, earthworks or concrete construction; 
Interior finishing work; Sheet metal work; Building 
damp-proofing; Roofing services; Plumbing; 
Installation of machineries or equipments; Drilling of 
wells; Electrical works; Telecommunication wiring 
and related works; Thermal insulating for buildings; 
Construction consultancy; Inspection, maintenance, 
operation of building; Shipbuilding; Repair or 
maintenance of ships and boats; Repair or 
maintenance of aircrafts; Repair of bicycles; Repair 
or maintenance of automobiles; Repair or 
maintenance of railway vehicles; Repair or 
maintenance of two-wheeled vehicles; Repair or 
maintenance of cinematographic machines and 
apparatus; Repair or maintenance of optical 
machines and apparatus; Repair or maintenance of 
photographic machines and apparatus; Repair or 
maintenance of projectors; Repair or maintenance of 
overhead projectors; Repair of binoculars; Repair of 
cameras; Repair of lenses; Repair or maintenance of 
cargo handling machines and apparatus; Repair or 
maintenance of elevators; Repair of conveyers; 
Repair or maintenance of fire alarms; Repair or 
maintenance of office machines and apparatus; 
Repair or maintenance of air-conditioning apparatus; 
Repair or maintenance of burners; Repair or 
maintenance of boilers; Repair or maintenance of 
pumps; Repair or maintenance of refrigeration 
machines and apparatus Repair or maintenance of 
electronic machines and apparatus; Repair or 
maintenance of computers; Repair or maintenance of 
telephone machines and apparatus; Repair of 
telephones; Repair of televisions or radio; Repair or 
maintenance of telecommunication machines and 
apparatus Repair or maintenance of video frequency 
machines and apparatus; Repair of facsimile 
machines; Repair or maintenance of construction 
machines and apparatus; Repair or maintenance of 
electric machines and apparatus for general use; 
Maintenance or repair of lighting apparatus Repair or 
maintenance of motors; Repair or maintenance of 
power distribution or control machines and 
apparatus; Repair or maintenance of generators; 
Repair or maintenance of laboratory machines, 
apparatus and equipments; Repair or maintenance of 
measuring and testing machines and instruments ; 
Repair or maintenance of medical machines and 
apparatus; Repair or maintenance of firearms; Repair 
or maintenance of printing or bookbinding machines 
or apparatus; Repair or maintenance of the chemical 
machines or apparatus.

בנייה; בנייה כללית; חפירה; סלילת דרכים; בנאות; עבודות 
זכוכית; בניית מבנים מפלדה; טיוח; נגרות; הנחת אריחים, 
הנחת לבנים או הנחת בלוקים; נגרות בניין; חיזוק מבנים; 
צביעה; פיגומים, עבודות עפר או בנייה בבטון; עבודת גימור 

פנים; עבודות ריקועי מתכת; איטום מפני רטיבות בניין; שירותי 
הנחת גגות; שרברבות; התקנת מיכון או ציוד; קידוח בארות; 
עבודות חשמל; חיווט תקשורת-רחק ועבודות קשורות; בידוד 
תרמי לבנינים; ייעוץ בבנייה; פיקוח, תחזוקה, תפעול בניין; 
בניית ספינות; תיקון או תחזוקה של ספינות וסירות; תיקון או 
תחזוקה של כלי טיס; תיקון אופניים; תיקון או תחזוקה של 

מכוניות; תיקון או תחזוקה של כלי רכב למסילת רכבת; תיקון או 
תחזוקה של כלי רכב דו- גלגליים; תיקון או תחזוקה של מכונות 

ומערכות קולנוע; תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות 
אופטיות; תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות צילום; תיקון או 
תחזוקה של מטולים; תיקון או תחזוקה של מטולים עליים; תיקון 
משקפות; תיקון מצלמות; תיקון עדשות; תיקון או תחזוקה של 
מכונות ומערכות לטיפול במטען; תיקון או תחזוקה של מעליות; 
תיקון מסועים; תיקון או תחזוקה של אזעקות אש; תיקון או 

תחזוקה של מכונות ומערכות משרדיות; תיקון או תחזוקה של 
מערכות מיזוג אוויר; תיקון או תחזוקה של מבערים; תיקון או 
תחזוקה של דוודים; תיקון או תחזוקה של משאבות; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומערכות קירור; תיקון או תחזוקה של 

מכונות ומערכות אלקטרוניות; תיקון או תחזוקה של מחשבים; 
תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות טלפון; תיקון טלפונים; 
תיקון מכשירי טלוויזיה או רדיו; תיקון או תחזוקה של מכונות 

ומערכות תקשורת-רחק; תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות 
תדר וידיאו; תיקון מכונות פקסימיליה; תיקון או תחזוקה של 

מכונות ומערכות בנייה; תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות 
חשמליות לשימוש כללי; תחזוקה או תיקון של מערכות תאורה; 
תיקון או תחזוקה של מנועים; תיקון או תחזוקה של מכונות 
ומערכות לחלוקת ובקרת כח; תיקון או תחזוקה של מחוללים; 
תיקון או תחזוקה של מכונות, מערכות וציוד מעבדה; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומכשירים למדידה ובדיקה ; תיקון או 

תחזוקה של מכונות ומערכות רפואיות; תיקון או תחזוקה של 
כלי נשק; תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות הדפסה או 

כריכה; תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות כימיות.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

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

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)
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Japan, 02/03/2012, No. 2012-015938 יפן, 02/03/2012, מספר 2012-015938

Class: 12 סוג: 12

Unloading tipplers (for tilting railway freight cars); 
Pusher cars for mining; Puller cars for mining; 
Traction engines; Ropeways for cargo or freight 
handling; Motors and engines for land vehicles 
(except its components) ; Internal combustion 
engines; Gasoline Engines; Diesel engines; Kerosene 
oil engines; Steam engines; Steam engine for 
vehicles; Jet engines; Turbojet engines; urboprop 
engines; Ramjet engines; Turbines; Gas turbines; Air 
turbines; Steam turbines; Hydraulic turbines; Machine 
elements for land vehicles; Shafts, axis or spindles; 
Bearings; Shaft couplings; Power-transmissions and 
gearings; Idling pulleys; Cams; Reversing gears; 
Reduction gears; Belt pulleys; Power-transmission 
belts; Thoothed wheels or gears; Speed change 
gears; Fluid couplings; Hydraulic torque converters; 
Links; Roller chains; Shock absorbers; Springs; Air 
springs; Spring shock absorbers; Spring-assisted 
hydraulic shock absorbers; Spiral springs; Laminated 
springs; Helical springs; Brakes; Conical brakes; Disc 
brakes; Band brakes; Block brakes.

מתקני הרכבה לפריקה (להטיית קרונות מטען על מסילת 
רכבת); קרונות דחיפה לעבודות כרייה; קרונות משיכה לעבודות 
כרייה; מנועי גרירה; רכבלים לטיפול במשא ומטען; מוטורים 
ומנועים עבור כלי רכב יבשתיים (מלבד רכיבים שלהם) ; מנועי 
שריפה פנימית; מנועי בנזין; מנועי דיזל; מנועי נפט; מנועי 

קיטור; מנועי קיטור לכלי רכב; מנועי סילון; מנועי טורבו-סילון; 
מנועי מדחף- טורבו; מנועי מגח-סילון; טורבינות; טורבינות גז; 
טורבינות אוויר; טורבינות קיטור; טורבינות הידראוליות; רכיבי 
מכונה עבור כלי רכב יבשתיים; צירים, סרנים או כושים; מסבים; 
מצמדי ציר; תמסורות-כוח ותיבות הילוכים; גלגלות סרק; פיקות; 
גלגלי שיניים מהפכי כיוון סיבוב; גלגלי שיניים מפחיתי מהירות; 

גלגלות חגורה; חגורות תמסורות-כח; גלגלים משוננים או 
תשלובות שיניים; גלגלי שיניים לשינוי מהירות; מצמדי נוזלים; 
ממירי פיתול הידראוליים; חוליות קישור; שרשראות גלגלת; 
בולמי זעזועים; קפיצים; קפיצי אוויר; בולמי זעזועים קפיציים; 
בולמי זעזועים הידראוליים בעזרת קפיץ; קפיצים ספירליים; 
קפיצים מרובדים; קפיצים לולייניים; בלמים; בלמים חרוטיים; 

בלמי דיסק; בלמי סרט; בלמי רפידה.                                     
                                                                            

Class: 37 סוג: 37

Construction; General construction; Dredging; 
General civil engineering; Road paving; Masonry; 
Glasswork; Steel structure construction; Plastering; 
Carpentry; Tile laying, bricklaying or block laying; 
Joinery; Building reinforcing; Painting; Scaffolding, 
earthworks or concrete construction; Interior finishing 
work; Sheet metal work; Building damp-proofing; 
Roofing services; Plumbing; Installation of 
machineries or equipments; Drilling of wells; Electrical 
works; Telecommunication wiring and related works; 
Thermal insulating for buildings; Construction 
consultancy; Inspection, maintenance, operation of 
building; Shipbuilding; Repair or maintenance of ships 
and boats; Repair or maintenance of aircrafts; Repair 
of bicycles; Repair or maintenance of automobiles.

בנייה; בנייה כללית; חפירה; הנדסה אזרחית כללית; סלילת 
דרכים; בנאות; עבודות זכוכית; בניית מבנים מפלדה; טיוח; 
נגרות; הנחת אריחים, הנחת לבנים או הנחת בלוקים; נגרות 
בניין; חיזוק מבנים; צביעה; פיגומים, עבודות עפר או בנייה 

בבטון; עבודת גימור פנים; עבודות ריקועי מתכת; איטום מפני 
רטיבות בניין; שירותי הנחת גגות; שרברבות; התקנת מיכון או 

ציוד; קידוח בארות; עבודות חשמל; חיווט תקשורת-רחק 
ועבודות קשורות; בידוד תרמי לבנינים; ייעוץ בבנייה; פיקוח, 
תחזוקה, תפעול בניין; בניית ספינות; תיקון או תחזוקה של 
ספינות וסירות; תיקון או תחזוקה של כלי טיס; תיקון אופניים; 
תיקון או תחזוקה של מכוניות.                                             
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Japan, 02/03/2012, No. 2012-015939 יפן, 02/03/2012, מספר 2012-015939

Class: 12 סוג: 12

Parachutes; Anti-theft alarms for vehicles; 
Wheelchairs; AC motors or DC motors for land 
vehicles (except its components) ; Ships and boats, 
including parts and fittings therefore (except the 
overcrafts) ;Canoes; Cargo ships; Cruise ships; 
Fishing boats; Naval ships; Cable ships; Icebreakers; 
Dredgers; Water bikes; Tankers; Japanese flat-
bottomed rowboats; Barges; Sailing ships; Tug boats; 
Ferryboats; Boats; Motorboats; Yachts; Lunches; 
Parts and fittings of ships and boats; Propellers; 
Screw propellers; Steering gears and rudders; 
Rudders; Steam steering gears for ships and boats; 
Electric steering gears; Steering wheels for ships and 
boats; Oars; Oarlocks; Canoe paddles; Capstans; 
Mooring winches; Stanchions; Steel hatch covers; 
Fenders for ships and boats; Hatch wedges; Hatch 
cleats; Hatch battens; Hatch boards; Sea ladders; 
Marine signal indicators; Boat covers; Davits for 
boats; Boat chocks; Portholes; Mooring pipes; Air 
cushion vehicles.

מצנחים; אזעקות נגד גניבה לכלי רכב; כסאות גלגלים; מנועי 
זרם חליפי ומנועי זרם ישיר עבור כלי רכב יבשתיים (מלבד 

הרכיבים שלהם); ספינות וסירות, כולל חלקים ומתאמים עבורם 
(מלבד רחפות); סירות קאנו; ספינות מטען; ספינות שיט; סירות 
דיג; ספינות צי; ספינות כבל; שוברות קרח; אוניות מחפר; אופני 
ים; מכליות; סירות חתירה יפניות שטוחות תחתית; דוברות; 

ספינות מפרש; סירות גרר; סירות מעבורת; סירות; סירת מנוע; 
יכטות; סירות מנוע גדולות; חלקים ומתאמים של ספינות 

ולסירות; מדחפים; מדחפי בורג; מנגנוני היגוי והגאים; הגאים; 
מנגנוני היגוי בקיטור עבור ספינות וסירות; מנגנוני היגוי 

חשמליים; גלגלי הגה עבור ספינות וסירות; מקלות חתירה; בתי 
מקלות חתירה; משוטים לסירות קאנו; כננות; ארכובות עגינה; 
עמודי תמך; מכסי צוהר מפלדה; כנפי מגן עבור ספינות וסירות; 
יתדות צוהר; זיזי צוהר; קרשי צוהר; לוחות צוהר; סולמות ימיים; 

מחווני איתות ימיים; כיסויים לסירות; מנוף להרמת סירות; 
משנקים לסירות; אשנבים; צינורות עגינה; כלי רכב הנעים על 
כרי אוויר.                                                                         

                                              

Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of railway vehicles; Repair or 
maintenance of two-wheeled vehicles; Repair or 
maintenance of cinematographic machines and 
apparatus; Repair or maintenance of optical 
machines and apparatus; Repair or maintenance of 
photographic machines and apparatus; Repair or 
maintenance of projectors; Repair or maintenance of 
overhead projectors; Repair of binoculars; Repair of 
cameras; Repair of lenses; Repair or maintenance of 
cargo handling machines and apparatus; Repair or 
maintenance of elevators; Repair of conveyers; 
Repair or maintenance of fire alarms; Repair or 
maintenance of office machines and apparatus; 
Repair or maintenance of air-conditioning apparatus; 
Repair or maintenance of burners; Repair or 
maintenance of boilers; Repair or maintenance of 
pumps; Repair or maintenance of refrigeration 
machines and apparatus.

תיקון או תחזוקה של כלי רכב למסילת רכבת; תיקון או תחזוקה 
של כלי רכב דו- גלגליים; תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות 
קולנוע; תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות אופטיות; תיקון 
או תחזוקה של מכונות ומערכות צילום; תיקון או תחזוקה של 
מטולים; תיקון או תחזוקה של מטולים עליים; תיקון משקפות; 
תיקון מצלמות; תיקון עדשות; תיקון או תחזוקה של מכונות 
ומערכות לטיפול במטען; תיקון או תחזוקה של מעליות; תיקון 
מסועים; תיקון או תחזוקה של אזעקות אש; תיקון או תחזוקה 
של מכונות ומערכות משרדיות; תיקון או תחזוקה של מערכות 

מיזוג אוויר; תיקון או תחזוקה של מבערים; תיקון או תחזוקה של 
דוודים; תיקון או תחזוקה של משאבות; תיקון או תחזוקה של 

מכונות ומערכות קירור.                                                       
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 32031/03/2014



Japan, 02/03/2012, No. 2012-015940 יפן, 02/03/2012, מספר 2012-015940

Class: 12 סוג: 12

Aircrafts, including parts and fittings therefore; Auto 
gyros; Air balloons; Gliders; Seaplanes; Amphibious 
airplanes; Turbo jets; Turboprop aircrafts; Airships; 
Propeller aircrafts; Helicopters; Rotor blades; Landing 
gears; Seats; Oxygen inhalers; Structural struts; 
Wheels for aircraft; Wings of aircraft; Flight operating 
devices; Tires; Inner tubes; Fuselages; Cloth for 
aircraft fuel tanks; Tails; Propellers; Anti-freeze 
device; Oil hydraulic power units; Railway vehicles 
including parts and fittings therefore; Railway freight 
cars; Railway passenger cars; Cable cars; Steam 
locomotives; Snow plough cars; Storage battery 
locomotives; Electric locomotives; Trains; Internal 
combustion locomotives; Self-generating electric 
locomotives; Internal combustion trains; Overhead 
racks; Vehicle bodies; Wheels; Current collecting 
equipments; Undercarriages; Chassis; Hand straps; 
Doors; Door opening and closing devices; Railway 
couplings; Ski lifts; Ropeways, excluding those used 
for handling cargo; Automobiles, including parts and 
fittings therefore; Automobiles; Trucks; Ambulances; 
Racing motor cars; Concrete mixing vehicles; 
Sprinkler trucks; Passenger cars; Amphibious cars; 
Snowmobiles; Advertising vans and trucks; Armored 
vehicles; Dump trucks; Vehicles for mobile Library; 
Tractors; Trailers; Trolley buses; Buses; Forklift 
trucks; Hearses; Automobile parts and fittings; Air 
bags; Windscreens; Air pumps; Clutches; Horn 
instruments; Seat covers; Cigar lighters for 
automobiles; chassis; Vehicle bodies; Vehicle body 
covers; Spokes; Tubes; Door handles; Mudguards; 
Luggage carriers; Rearview mirrors; Steering wheels; 
Steering wheel covers; Bumpers; Windshields; 
Direction signals; Holding tops; Automobile hoods; 
Window curtains; Spare wheel holders; Wheel rims; 
Roof racks; Windscreen wipers; Two-wheeled motor 
vehicles and bicycles, including parts and fittings 
therefore; Two-wheeled vehicles; Motorcycles; 
Bicycles; Delivery bicycles; Folding bicycles; Touring 
bicycles; Standard bicycles; Road racing bicycles; 
Tandem bicycles; Parts and fittings for motorcycles or 
bicycles; Chainwheels or cranks; Air pumps; Warning 
horns or bells; Saddles; Spindles; Stands; Spokes; 
Chains; Chain Cases; Mudguards; Baskets and 
panniers; Handle grips; Luggage racks; Wheel hubs; 
Handles; Free wheels; Frames; Bicycle pedals; Front 
hawks; Wheel rims; Rickshaws; Sleighs and sleds; 
Wheelbarrows; Carts; Horse-drawn carriages; Bicycle 
trailers; Adhesive rubber patches for repairing tubes 
or tires; Baby carriage.

כלי טיס כולל חלקים ומתאמים עבורם; אוטוג'ירו; כדורים 
פורחים; דאונים; מטוסי ים; מטוסים אמפיביים; מטוסי סילון; כלי 
טיס בעלי מדחף- טורבו; ספינות אוויר; כלי טיס בעלי מדחף; 
מסוקים; להבי רוטור; מנגנוני היגוי לנחיתה; מושבים; משאפי 
חמצן; תומכים מבניים; גלגלים לכלי טיס; כנפיים של כלי טיס; 

מכשירי תפעול טיסה; צמיגים; אבובים; גופי מטוס; יריעה למיכלי 
דלק של כלי טיס; זנבות; מדחפים; מכשיר נגד קיפאון; יחידות 
כוח לשמן הידראולי; כלי רכב הנעים על מסילה כולל חלקים 

ומתאמים עבורם; קרונות מטען למסילת רכבת; קרונות נוסעים 
למסילת רכבת; קרוניות רכבל; קטרי קיטור; מפלסות שלג; 
קטרים על סוללת מצברים; קטרים חשמליים; רכבות; קטרים 
בעלי מנועי שריפה פנימית; קטרים מחוללי חשמל עצמיים; 
רכבות בעלות מנועי שריפה פנימית; מדפים עיליים; מרכבים 

לכלי רכב; גלגלים; ציוד לקליטת זרם; תושבות; שילדות; רצועות 
יד; דלתות; מכשירי פתיחה וסגירה לדלתות; מחברים למסילות 
רכבת; מעליות סקי; רכבלים, מלבד אלה המשמשים לטיפול 
במטען; מכוניות כולל חלקים ומתאמים עבורם; מכוניות; 

משאיות; אמבולנסים; רכבי מרוץ ממונעים; כלי רכב לערבול 
בטון; משאיות התזה; רכבי נוסעים; רכבים אמפיבים; אופנועי 
שלג; משאיות וכלי רכב מסחריים לפרסום; כלי רכב משוריינים; 
משאיות ריקון; כלי רכב עבור ספרייה ניידת; טרקטורים; נגררים; 

אוטובוסים חשמליים; אוטובוסים; משאיות מלגזה; כלי רכב 
להובלת נפטרים; חלקים ומתאמים למכוניות; כריות אוויר; 

שמשות קדמיות; משאבות אוויר; מצמדים; התקני צפירה; כיסויי 
מושבים; מציתי סיגריות למכוניות; שילדות; מרכבים לכלי רכב; 
כיסויי מרכבים לכלי רכב; חישורים; צינורות; ידיות לדלת; מגיני 
בוץ; נשאי כבודה; מראות אחוריות; גלגלי הגה; כיסויים לגלגל 
הגה; פגושים; מגני רוח; אורות איתות; מכסי החזקה; מכסי 
מנוע למכוניות; וילונות חלון; מחזיקי גלגל רזרבי; חישוקי 

גלגלים; גגונים; מגבים לשמשה קדמית; כלי רכב דו-גלגליים 
ממונעים ואופניים כולל חלקים ומתאמים עבורם; כלי רכב 
דו-גלגליים; אופנועים; אופניים; אופני משלוחים; אופניים 

מתקפלים; אופני טיול; אופניים רגילים; אופני מרוץ לכביש; אופני 
טנדם; חלקים ומתאמים לאופנועים ואופניים; גלגלי-שרשרת או 
ארכובות; משאבות אוויר; צופרים או פעמוני אזהרה; אוכפים; 
צירים; מעמדים; חישורים; שרשראות; בתי שרשרת; מגני בוץ; 
סלים ותרמילי משא; ידיות אחיזה; מתליים לכבודה; טבורי גלגל; 
ידיות; גלגל חופשי; מסגרות; דוושות לאופניים; הוקים קדמיים; 
חישוקי גלגל; ריקשות; מגררות ומזחלות; מריצות; עגלות; 
כרכרות רתומות לסוס; נגררים לאופניים; טלאי גומי דביקים 

לתיקון פנימיות וצמיגים; עגלות תינוק.                                   
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 32131/03/2014



 Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of electronic machines and 
apparatus; Repair or maintenance of computers; 
Repair or maintenance of telephone machines and 
apparatus; Repair of telephones; Repair of televisions 
or radio; Repair or maintenance of telecommunication 
machines and apparatus Repair or maintenance of 
video frequency machines and apparatus; Repair of 
facsimile machines; Repair or maintenance of 
construction machines and apparatus; Repair or 
maintenance of electric machines and apparatus for 
general use; Maintenance or repair of lighting 
apparatus.

תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות אלקטרוניות; תיקון או 
תחזוקה של מחשבים; תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות 
טלפון; תיקון טלפונים; תיקון מכשירי טלוויזיה או רדיו; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומערכות תקשורת-רחק; תיקון או תחזוקה 
של מכונות ומערכות תדר וידיאו; תיקון מכונות פקסימיליה; תיקון 
או תחזוקה של מכונות ומערכות בנייה; תיקון או תחזוקה של 
מכונות ומערכות חשמליות לשימוש כללי; תחזוקה או תיקון של 
מערכות תאורה.                                                               
                                                                                      
                                                                                      

                                                          

Japan, 02/03/2012, No. 2012-015941 יפן, 02/03/2012, מספר 2012-015941

Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of motors; Repair or 
maintenance of power distribution or control 
machines and apparatus; Repair or maintenance of 
generators; Repair or maintenance of laboratory 
machines, apparatus and equipments; Repair or 
maintenance of measuring and testing machines and 
instruments ; Repair or maintenance of medical 
machines and apparatus; Repair or maintenance of 
firearms; Repair or maintenance of printing or 
bookbinding machines or apparatus; Repair or 
maintenance of the chemical machines or apparatus.

תיקון או תחזוקה של מנועים; תיקון או תחזוקה של מכונות 
ומערכות לחלוקת ובקרת כח; תיקון או תחזוקה של מחוללים; 
תיקון או תחזוקה של מכונות, מערכות וציוד מעבדה; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומכשירים למדידה ובדיקה; תיקון או 

תחזוקה של מכונות ומערכות רפואיות; תיקון או תחזוקה של כלי 
נשק; תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות הדפסה או כריכה; 
תיקון או תחזוקה של מכונות ומערכות כימיות.                         
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 32231/03/2014



Trade Mark No. 249016 מספר סימן

Application Date 20/01/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1124908 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Angelus Corporation

Address: N53 W24747 South Corporate Drive, Sussix WI 
530890330, U.S.A.

(Wisconsin, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: The Beck Science Bldg., 8 Hartom St., Har 
Hotzvim, P.O.B. 45087, Jerusalem, 9777401, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : מרכז בק למדע, רח' הרטום 8, הר חוצבים, ת.ד. 45087
, ירושלים, 9777401, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic cables, cable connectors, cable 
assemblies, cable harnesses.

Class: 17 סוג: 17

Gaskets.

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

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

U.S.A., 20/07/2011, No. 85375669 ארה"ב, 20/07/2011, מספר 85375669

Class: 9 סוג: 9

Class: 17 סוג: 17

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 32331/03/2014



Trade Mark No. 249018 מספר סימן

Application Date 22/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1125007 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses; bags for mobile telephones; magnets; all 
the aforesaid goods included in this class.

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; clocks; key chains; mobile phone charms; 
key fobs; badges of precious metals; all the aforesaid 
goods included in this class.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; stationery; office requisites (other 
than furniture); stickers; notepads; jotters; ball-point 
pens; pens; all the aforesaid goods included in this 
class.

Class: 18 סוג: 18

Bags; handbags; briefcases; wallets; tote bags; 
purses, not of precious metal; kindergarten bags; 
toilet bags; bum-bags; key cases; rucksacks; 
satchels; bags for school; sports bags; umbrellas; 
parasols; all the aforesaid goods included in this 
class.

Class: 21 סוג: 21

Heat insulated containers for beverages; drinking 
vessels; all the aforesaid goods included in this class.

Class: 28 סוג: 28

Games; playthings, except billiard cues and 
accessories therefor (toys), snooker cues and 
accessories therefor (toys), pool cues and 
accessories therefor (toys) and bags, cases and 
quivers specially adapted for all the aforesaid cues 
(toys); sporting articles, except billiard cues and 
accessories therefor (sporting articles), snooker cues 
and accessories therefor (sporting articles), pool cues 
and accessories therefor (sporting articles) and bags, 
cases and quivers specially adapted for all the 
aforesaid cues (sporting articles); toy cars; model 
cars; soft toys; teddy bears; electronic games 
(including video games), except as accessory 
apparatus for television sets; playing cards; flying 
discs (frisbees); footballs; basketballs; softballs; all 
the aforesaid goods included in this class.

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

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 32431/03/2014



 Owners

Name: Opel Special Vehicles GmbH

Address: Mainzer Str. (Adam Opel AG - M55), 65428 
Rüsselsheim, Germany

(Germany GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

European Community Trade Mark, 26/09/2011, No. 
010291557

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/09/2011, מספר 
010291557

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 21 סוג: 21

Class: 28 סוג: 28

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 32531/03/2014



Trade Mark No. 249029 מספר סימן

Application Date 12/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1125117 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics in the form of granules; 
chemical additives for industrial use; bleaching 
preparations (decolorants) for industrial purposes; 
biochemical catalysts; color-brightening chemicals for 
industrial use; bases (chemicals); cellulose acetate 
(semi-finished good); cellulose acetate (raw 
material); cellulose derivatives (chemicals); cellulose 
esters for industrial purposes; chemical intensifiers 
for rubber; chemicals and chemical compositions for 
industrial use; degumming preparations; detergent 
additives to gasoline; filtering materials (unprocessed 
plastics); plastics (chemicals); dispersions of plastics; 
gum arabic for industrial purposes; agents for 
dissolving gum; chemical preparations for the 
manufacture of paints; oil-bleaching chemicals, oil-
purifying chemicals, oil-separating chemicals; 
chemical additives for oils; chemicals for the 
manufacture of paints; vulcanising preparations; 
vulcanisation accelerators.

Class: 17 סוג: 17

Rubber raw or semi-worked; rubber solutions; 
synthetic rubber; base elements consisting of plastic 
granules for industrial use; plastic yarn; plastic film 
other than for wrapping; plastic fibers other than for 
textile use; artificial or synthetic resins (semi-finished 
goods); adhesive strips other than for stationery or 
household purposes and not for medical use; latex 
(rubber); packing (cushioning, stuffing) materials of 
rubber or plastic; padding or stuffing materials of 
rubber or plastics; plastic sheeting for agricultural 
purposes; rings of rubber; liquid rubber; sleeves of 
rubber for protecting parts of machines; rubber 
stoppers; shock absorbing buffers of rubber; threads 
of plastic for soldering, stops of rubber; padding 
materials of rubber or plastic; plastic yarn for 
soldering; threads of rubber not for use in textiles; 
rubber material for recapping tires; valves of india-
rubber or vulcanized fiber; viscose sheets other than 
for wrapping; elastic threads not for use in textiles; 
insulating materials; plastics for electric, heat and 
sound insulation; plastic materials for industrial use in 
the form of sheets, slabs, rods or shafts, particularly 
mastics, resins of plastic, dry mixtures of plastics, 
powders of plastic, granules of plastic and fine 
particles of plastic; base compounds and/or master 
batches made with plastics, resins or rubber; sheets 
of recycled cellulose, other than for wrapping

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 32631/03/2014



 Owners

Name: Ravago S.A.

Address: 16, rue Notre Dame, L-2240 LUXEMBOURG, 
Luxembourg

(Luxembourg Société Anonyme)

Class: 40 סוג: 40

Processing of plastics; processing of raw or recycled 
plastic materials; processing of raw or recycled 
plastic materials into semi-finished goods; molding by 
injection, blowing, rotational molding, milling and 
spraying, mixing and assembly of plastics; 
vulcanization (treatment of materials); mixing of 
materials (toll compounding) for others; assembling 
materials for others; decontamination of hazardous 
materials; destruction of waste and trash; refuse and 
plastics; processing of plastics; information on the 
processing of materials for industrial purposes; 
processing of petroleum and plastics; waste 
treatment (transformation); garbage and waste 
recycling; recycling of goods for others.

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

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

Benelux, 30/12/2011, No. 1239200 בנלוקס, 30/12/2011, מספר 1239200

Class: 1 סוג: 1

Class: 17 סוג: 17

Class: 40 סוג: 40

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 32731/03/2014



Trade Mark No. 249034 מספר סימן

Application Date 04/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1125221 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Spirits International B.V.

Address: 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, 
Luxembourg

(Luxembourg Société à Responsabilité)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), including 
vodkas.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink.

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

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

Switzerland, 08/12/2011, No. 628443 שוויץ, 08/12/2011, מספר 628443

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

Class: 43 סוג: 43

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 32831/03/2014



Trade Mark No. 249044 מספר סימן

Application Date 14/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1125350 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRES SVR

Address: ZAC de la Tremblaie,,Rue de la Mare à Blot, F-
91220 Le Plessis Pate, France

(France SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; toilet soap; cosmetics; essential oils; 
cosmetic preparations and lotions for hair care; 
antiperspirants and deodorants for personal use 
(perfumery).

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for skin and hair care; 
dermatological preparations.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 32931/03/2014



Trade Mark No. 249051 מספר סימן

Application Date 20/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1125450 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2656296 ארה"ב מספר: 2656296

Dated 03/12/2002 (Section 16) מיום 03/12/2002 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Lifetime Products, Inc.

Address: P.O. Box 60010,Freeport Center, Bldg. D-
11,Clearfi, UT 840160010, U.S.A.

(Utah, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Basketball equipment, namely, backboards, poles, 
goals, nets, fixed basketball standards, portable 
basketball standards, height adjustment mechanism 
for adjusting the height of basketball backboard, 
arcade-type basketball games, basketball ball return 
apparatus; table tennis equipment, namely tables, 
paddles and nets.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 33031/03/2014



Trade Mark No. 249057 מספר סימן

Application Date 18/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1125495 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Night and day creams, cosmetic dyes, cosmetic 
preparations for skin care; bath foams and bath salts 
(not for medical purposes); talcum powder for toilet 
use; shave foams, after shave lotions, depilatory 
preparations; foundation, mascara, lipsticks, eyebrow 
pencils, make-up preparations, cosmetic kits, nail 
care preparations, nail polish; tissues impregnated 
with cosmetic lotions, lotions for cosmetic purposes, 
toilet water; antiperspirants, deodorants, soaps for 
hands and body; shampoos, hair dyes, hair sprays, 
hair lotions; dentifrices; fragrances, namely 
perfumes, eau de cologne; essential oils for personal 
use; sachets for perfuming linen.

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses, goggles, reading glasses, 
ski goggles, spectacles for sports, spectacle glasses, 
eyeglass frames, eyeglass chains, eyeglass cords, 
spectacle cases, spectacle clips, spectacle frames, 
cases for contact lenses, magnifiers, monocles, 
lorgnettes, CDs, CD holders, electronic game 
software, mouse pads, screen-savers, cellular 
phones faceplates, cellular phones, protective 
helmets; parts, components and accessories for all 
the aforesaid goods (included in this class).

Class: 18 סוג: 18

Boxes of animal skins, leather or their imitations; 
bags, handbags, shoulder bags, sports bags, tote 
bags, shopping bags, luggage, suitcases, carry-on 
bags, trunks, traveling bags with wheels, traveling 
garment bags, garment bags, overnight cases, 
attache cases, briefcases, document cases, school 
bags, wallets, purses, key cases, music holders, 
cosmetic cases sold empty, rucksacks; collars for 
dogs

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 33131/03/2014



 Owners

Name: ROMANO S.P.A.

Address: Zona Industriale, I-73046 MATINO (LECCE), 
Italy

(ITALY CORPORATION)

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely underwear, chemises, bodywear, 
camisoles, undershirts, underpants, t-shirts, sport 
jerseys; sports shirts, trousers, athletic pants, jeans, 
shorts, tracksuits, bathing suits, bathing caps, bath 
robes, pajamas, coats, overcoats, raincoats, 
waistcoats, jackets, heavy jackets, knitwear, 
sweaters, pullovers, sweatshirts, shirts, blouses, 
overalls, dresses, skirts, suits, sports suits, stockings, 
socks, tights, suspenders, ties, gloves, shoulder 
wraps, shawls, veils, scarves, foulards, neckerchiefs 
and pocket kerchiefs; headgear, namely hats, caps, 
sweat bands, headbands, visors, bandanas; waist 
belts, sashes for wear, clothing pockets; footwear.

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

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

Italy, 14/05/2012, No. MI2012C004955 MI2012C004955 איטליה, 14/05/2012, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 33231/03/2014



Trade Mark No. 249074 מספר סימן

Application Date 26/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0846355 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bernd Hummel Holding GmbH

Address: Neuffer am Park, 66953 Pirmasens, Germany

(DE limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods (included in this class) 
comprising hand, bathing and sauna towels; bed and 
table covers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 33331/03/2014



Fang

פנג
Trade Mark No. 249117 מספר סימן

Application Date 23/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MANDELBOIM BROTHERS LTD. שם: אחים מנדלבוים בע"מ

Address: 48 Abarbanel Street, Tel Aviv, 66082, Israel כתובת : רחוב אברבנאל 48, תל אביב, 66082, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Itzhak Goldberg, Adv.

Address: 34 Tuval Stret, Ramat Gan, 52522, Israel

שם: יצחק גולדברג, עו"ד

כתובת : רחוב תובל 34, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses and head protector; included in class 20. מזרונים ומגיני ראש; הנכללים בסוג 20.                               
  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 33431/03/2014



Trade Mark No. 249118 מספר סימן

Application Date 23/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MANDELBOIM BROTHERS LTD. שם: אחים מנדלבוים בע"מ

Address: 48 Abarbanel Street, Tel Aviv, 66082, Israel כתובת : רחוב אברבנאל 48, תל אביב, 66082, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Itzhak Goldberg, Adv.

Address: 34 Tuval Stret, Ramat Gan, 52522, Israel

שם: יצחק גולדברג, עו"ד

כתובת : רחוב תובל 34, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses and head protector; included in class 20.  20 מזרונים ומגיני ראש; הנכללים בסוג 
 

                           

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 33531/03/2014



Trade Mark No. 249126 מספר סימן

Application Date 23/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: denber paints and coatings israel ltd. שם: דנבר צבעים וציפויים ישראל (2002) בע"מ

Address: Brisel 7 St., P.O.B. 690, Shderot, Israel כתובת : רח' בריסל 7, ת.ד. 690, שדרות, ישראל

חברה פרטית

Name: Kogan Baruch שם: קוגן ברוך

Address: 12/2 Barzilai St., Rishon Lezion, Israel כתובת : ברזילי 12/2, ראשון לציון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fire retardants. מעכבי בעירה.         

Class: 2 סוג: 2

Paints, lacquers, coatings, sealers ( coating and 
paints for sealing).

צבעים, לקות, ציפויים, סילרים ( צבעים וציפויים לאיטום) .       
                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 33631/03/2014



Trade Mark No. 249136 מספר סימן

Application Date 04/09/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fruit cut into shapes and arranged in containers as 
floral designs; fruit salads; processed fruits; 
arrangements made of fresh processed fruit; fruit cut 
into shapes and at least partially coated with an 
edible topping, namely, coconut, processed nuts and 
combinations thereof; fruit cut into shapes and at 
least partially coated with an edible topping, namely, 
coconut, processed nuts and combinations thereof 
and arranged in containers as floral designs; salads 
made of lettuce and fresh fruit; salads made with 
lettuce and processed fruit; all included in class 29.

פירות חתוכים לצורות ומסודרים במכלים כעיצובים פרחוניים; 
סלטי פירות; פירות מעובדים; סידורים שנעשו מפירות מעובדים 

טריים; פירות חתוכים לצורות ומצופים לפחות באופן חלקי 
בציפוי אכיל, דהיינו, קוקוס, אגוזים מעובדים ושילובים של הנ"ל; 
פירות חתוכים לצורות ומצופים לפחות באופן חלקי בציפוי אכיל, 
דהיינו, קוקוס, אגוזים מעובדים ושילובים של הנ"ל ומסודרים 
במכלים כעיצובים פרחוניים; סלטים עשויים מחסה ופירות 

טריים; סלטים שנעשו עם חסה ופירות מעובדים; הנכללים כולם 
בסוג 29.                                                                         
                                                                                    

                                                                            

Class: 30 סוג: 30

Fruit cut into shapes and at least partially coated with 
an edible topping, namely, chocolate, cinnamon and 
combinations thereof; fruit cut into shapes and at 
least partially coated with an edible topping, namely, 
chocolate, cinnamon and combinations thereof and 
arranged in containers as floral designs; 
arrangements made of processed fruit at least 
partially coated with an edible topping, namely, 
chocolate, cinnamon and combinations thereof; 
sauces containing cut fresh fruit; all included in class 
30.

פירות חתוכים לצורות ומצופים לפחות באופן חלקי בציפוי אכיל, 
דהיינו, שוקולד, קינמון ושילובים של הנ"ל; פירות חתוכים 
לצורות ומצופים לפחות באופן חלקי בציפוי אכיל, דהיינו, 

שוקולד, קינמון ושילובים של הנ"ל ומסודרים במכלים כעיצובים 
פרחוניים; סידורים שנעשו מפירות מעובדים מצופים לפחות 
באופן חלקי בציפוי אכיל, דהיינו, שוקולד, קינמון ושילובים של 
הנ"ל; רטבים המכילים פירות טריים חתוכים; הנכללים כולם 

בסוג 30.                                                                         
                                                                                    

                                                                    

Class: 32 סוג: 32

Smoothies; fruit smoothies; fruit juices; fruit-based 
beverages; chilled fruit-based beverages; frozen fruit-
based beverages; all included in class 32.

שייקים; שייק פירות; מיצי פירות; משקאות על בסיס פירות; 
משקאות על בסיס פירות מצוננים; משקאות על בסיס פירות 
קפואים; הנכללים כולם בסוג 32.                                   

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 33731/03/2014



 Owners

Name: Edible Arrangements, LLC

Address: 95 Barnes Road, Wallingford, CONNECTICUT, 
06492-1800, U.S.A.

(Connecticut Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971048, Israel

שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל פרש איי.פי

כתובת : רחוב הברזל 32, רמת החייל, תל אביב, 6971048, 
ישראל

Class: 35 סוג: 35

On-line and retail store services in the field of fresh 
fruit, including fruit cut into shapes and arranged in 
containers as floral designs, fruit salads, processed 
fruits, arrangements made of fresh processed fruit, 
fruit cut into shapes and at least partially coated with 
an edible topping, sauces containing cut fresh fruit, 
salads made of lettuce and fresh fruit, salads made 
with lettuce and processed fruit, arrangements made 
of processed fruit at least partially coated with an 
edible topping, fruit pieces, fruit pieces at least 
partially coated with an edible topping, fruit based 
beverages, smoothies, and frozen fruit based 
beverages; business management, consulting and 
franchise services in the establishment and operation 
of retail stores for others, namely, providing business 
strategy, operation, marketing, personnel, customer 
relations and retail sales assistance relating to the 
sale of fruit, fruit pieces, fruit arrangements, fruit 
sauces, fruit salads, salads with lettuce and fruit, fruit 
based beverages, fruit based juices, smoothies, and 
edible toppings at least partially coating the same; all 
included in class 35.

שירותי חנויות מקוונים וקמעונאיים בתחום פירות טריים, כוללים 
פירות חתוכים לצורות ומסודרים במכלים כעיצובים פרחוניים, 
סלטי פירות, פירות מעובדים, סידורים שנעשו מפירות מעובדים 

טריים, פירות חתוכים לצורות ומצופים לפחות באופן חלקי 
בציפוי אכיל, רטבים המכילים פירות טריים חתוכים, סלטים 
שנעשו מחסה ומפירות טריים, סלטים שנעשו עם חסה ועם 
פירות מעובדים, סידורים שנעשו מפירות מעובדים מצופים 
לפחות באופן חלקי בציפוי אכיל, חתיכות פרי, חתיכות פרי 

מצופים לפחות באופן חלקי עם ציפוי אכיל, משקאות על בסיס 
פירות, שייקים ,ומשקאות על בסיס פירות קפואים; שירותי 
ניהול עסקי, שירותי ייעוץ ושירותי זיכיון בתחום ההקמה 

וההפעלה של חנויות עבור אחרים, דהיינו, הענקת אסטרטגיה 
עסקית, תפעול, שיווק, כוח אדם, קשרי לקוחות וסיוע במכירות 
קמעונאיות הנוגעות למכירת פירות, חתיכות פרי, סידורי פירות, 
רטבי פירות, סלטי פירות , סלטים עם חסה ופירות, משקאות 
על בסיס פירות, מיצים על בסיס פירות, שייקים ,וציפוים אכילים 
המכסים את הנ"ל לפחות באופן חלקי; הנכללים כולם בסוג 35. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 33831/03/2014



THE W

Trade Mark No. 249145 מספר סימן

Application Date 06/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

Address: 1111 Westchester Avenue, White Plains, New 
York, 10604, U.S.A.

(Maryland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; hotel and resort services; food and 
beverage services; restaurant and bar services.

שירותי אספקת מזון ומשקאות; מגורים זמניים; שירותי מלון 
וכפר נופש; שירותי מזון ומשקאות; שירותי מסעדה ובר.           

                                                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 33931/03/2014



Trade Mark No. 249153 מספר סימן

Application Date 05/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1125683 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TOMAHAWK NV

Address: A. van Dijcklaan 35 A, B-3080 Tervuren, 
Belgium

(BELGIUM Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic recording media, sound recording discs; 
compact discs, DVDs and other digital recording 
media; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; software.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; headgear.

Class: 28 סוג: 28

Games, toys; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for Christmas 
trees.

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

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

European Community Trade Mark, 07/06/2012, No. 
010945434

איחוד האירופי לסימני מסחר, 07/06/2012, מספר 
010945434

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 34031/03/2014



Trade Mark No. 249179 מספר סימן

Application Date 18/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1125991 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is a three-dimensional mark.

 Owners

Name: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Address: Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa and chocolate powder; hollow and filled 
chocolate; chocolate cakes, namely small assorted 
chocolates (pralines); hollow and filled chocolate 
shapes.

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

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

Switzerland, 29/03/2012, No. 631505 שוויץ, 29/03/2012, מספר 631505

Class: 30 סוג: 30

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 34131/03/2014



Trade Mark No. 249181 מספר סימן

Application Date 16/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1126011 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Alginates [gelling and inflating preparations] other 
than for alimentary purposes; aldehydes; acetates 
[chemicals]; oenological bactericides [chemical 
preparations used in wine making]; protein [raw 
material]; litmus paper; preservatives for 
pharmaceutical preparations; surface-active chemical 
agents; chemical substances for preserving 
foodstuffs; distilled water; hydrates; glycerides; 
detergents for use in manufacturing processes; ion 
exchangers [chemical preparations]; casein for 
industrial purposes; catalysts; biochemical catalysts; 
salicylic acid; spirits of vinegar [dilute acetic acid]; 
oxalic acid; acids; flocculants; bases [chemical 
preparations]; bacterial preparations other than for 
medical and veterinary use; bacteriological 
preparations other than for medical and veterinary 
use; biological preparations, other than for medical or 
veterinary purposes; diagnostic preparations, other 
than for medical or veterinary purposes; plant growth 
regulating preparations; preparations of 
microorganisms other than for medical and veterinary 
use; enzyme preparations for industrial purposes; 
chemical substances for analyses in laboratories, 
other than for medical or veterinary purposes; 
chemical preparations for scientific purposes, other 
than for medical or veterinary use; chemical reagents 
other than for medical or veterinary purposes; salts; 
salts [chemical preparations]; alcohol; carbonic 
hydrates; enzymes for industrial purposes; water 
purifying chemicals.

Class: 3 סוג: 3

Breath freshening sprays; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; aromatics [essential oils]; 
flavorings for beverages [essential oils]; eau de 
cologne; deodorants for personal use; perfumes; 
alum stones [antiseptic]; cosmetic creams; skin 
whitening creams; beauty masks; oils for cosmetic 
purposes; ethereal oils; mint for perfumery; bases for 
flower perfumes; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; toiletries; mouth washes; potpourris 
[fragrances]; cosmetics; extracts of flowers.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 34231/03/2014



Class: 5 סוג: 5

Alkaloids for medical purposes; aldehydes for 
pharmaceutical purposes; amino acids for veterinary 
purposes; amino acids for medical purposes; 
antibiotics; germicides; vaccines; cotton for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; edible plant fibers, non-nutritive; gases for 
medical purposes; hemoglobin; glycerin for medical 
purposes; glucose for medical purposes; mineral 
food-supplements; nutritional additives for medical 
purposes; yeast for pharmaceutical purposes; gelatin 
for medical purposes; iodine for pharmaceutical 
purposes; iodides for pharmaceutical purposes; 
capsules for medicines; capsules for pharmaceutical 
purposes; caustics for pharmaceutical purposes; 
adhesive bands for medical purposes; candy for 
medical purposes; barks for pharmaceutical 
purposes; medicinal roots; blood for medical 
purposes; cultures of microorganisms for medical 
and veterinary purposes; lactose; adhesive plaster; 
lotions for pharmaceutical purposes; ointments for 
pharmaceutical purposes; medicinal oils; dressings, 
medical; medicines for veterinary purposes; 
serotherapeutic medicines;milk ferments for 
pharmaceutical purposes; fishmeal for 
pharmaceutical purposes; dietetic beverages adapted 
for medical purposes; narcotics; medicinal infusions; 
tinctures for medical purposes; pectin for 
pharmaceutical purposes; pepsins for pharmaceutical 
purposes; peptones for pharmaceutical purposes; 
hydrogen peroxide for medical purposes; pills for 
pharmaceutical purposes; blood plasma; plasters for 
medical purposes; bacterial preparations for medical 
and veterinary use; bacteriological preparations for 
medical and veterinary use; balsamic preparations 
for medical purposes; albuminous preparations for 
medical purposes; biological preparations for 
veterinary purposes; biological preparations for 
medical purposes; veterinary preparations; vitamin 
preparations; diagnostic preparations for medical 
purposes; sterilising preparations; pharmaceutical 
preparations for skin care; contact lens cleaning 
preparations; preparations of trace elements for 
human and animal use; enzyme preparations for 
medical purposes; chemico-pharmaceutical 
preparations; chemical preparations for the diagnosis 
of pregnancy; albuminous foodstuffs for medical 
purposes; hydrated chloral for pharmaceutical 
purposes; solutions for contact lenses; chemical 
solutions for medical and veterinary purposes; 
chemical reagents for medical or veterinary 
purposes; gum for medical purposes; rubber for 
dental purposes; sugar for medical purposes; 
asthmatic tea; suppositories; greases for veterinary 
purposes; salts for medical purposes; sodium salts 
for medical purposes; mineral water salts; medicinal 
alcohol; disinfectants for hygiene purposes; 
mouthwashes for medical purposes; febrifuges; 
depuratives; detergents for medical purposes; 
antiparasitic preparations; purgatives; tonics 
[medicines]; nervines; digestives for pharmaceutical 
purposes; bacteriological culture mediums; serums; 
vulnerary sponges; thymol for pharmaceutical 
purposes; surgical tissues; enzymes for medical 
purposes; ferments for pharmaceutical purposes; 
formic aldehyde for pharmaceutical purposes.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 34331/03/2014



Class: 9 סוג: 9

Distillation apparatus for scientific purposes; 
apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; 
measures; diaphragms for scientific apparatus; 
measuring instruments; test tubes; refractometers; 
chromatography apparatus for laboratory use.

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatus and instruments; apparatus for 
use in medical analysis; blood testing apparatus; 
physical exercise apparatus, for medical purposes; 
resuscitation apparatus; diagnostic apparatus for 
medical purposes; needles for medical purposes; 
injectors for medical purposes; ultraviolet ray lamps 
for medical purposes; aerosol dispensers for medical 
purposes; massage apparatus; medical apparatus 
and instruments; receptacles for applying medicines; 
spirometers; syringes for medical purposes; syringes 
for injections; hypodermic syringes.

Class: 16 סוג: 16

Albums; booklets; wrappers [stationery]; cardboard 
articles; calendars; pencils; wood pulp board; 
cardboard; document files [stationery]; office 
requisites except furniture; writing materials; 
prospectuses; chromolithographs [chromos]; labels, 
not of textile.

Class: 31 סוג: 31

Algae for human or animal consumption; additives to 
fodder, not for medical purposes.

Class: 35 סוג: 35

Cost price analysis; professional business 
consultancy; demonstration of goods; opinion polling; 
marketing research; business information; business 
investigations; updating of advertising material; word 
processing; organization of trade fairs for commercial 
and advertising purposes; business appraisals; 
payroll preparation; business management 
assistance; commercial or industrial management 
assistance; economic forecasting; sales promotion 
for others; publication of publicity texts; distribution of 
samples; dissemination of advertising matter; 
publicity; drawing up of statements of accounts.

Class: 36 סוג: 36

Financial analysis; capital investment; financial 
consultancy; financial management; exchanging 
money; financial evaluation [insurance; banking; real 
estate]; loans; leasing of real estate; leasing of farms; 
financial sponsorship; financing services; fiscal 
assessments.

Class: 39 סוג: 39

Transport reservation; parcel delivery; delivery of 
goods; hauling; transportation; freight; transport 
brokerage; freight brokerage; vehicle rental; 
lighterage; packaging of goods; chauffeur services; 
physical storage of electronically-stored data or 
documents; storage of goods; warehousing.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 34431/03/2014



 Owners

Name: Federal State Unitary Company "Microgen 
Scientific Industrial Company for Immunobiological 
Medicines" of the Ministry of Health and Social 
Department of the Russian Federation

Address: 15, 1st Dubrovskaya, RU-115088 Moscow, 
Russian Federation

Class: 42 סוג: 42

Computer system analysis; chemical analysis; 
technical project studies; engineering; bacteriological 
research; biological research; physics [research]; 
chemical research; calibration [measuring]; 
consultancy in the field of computer hardware; quality 
control; hosting computer sites; computer software 
design; styling [industrial design]; packaging design.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; pharmacy 
advice; veterinary assistance; medical assistance; 
blood bank services; animal grooming.

Class: 45 סוג: 45

Intellectual property consultancy; intellectual property 
watching services; licensing of intellectual property; 
legal services.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 34531/03/2014



Trade Mark No. 249191 מספר סימן

Application Date 26/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1126211 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer, ale, lager, stout, porter.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 
beverages containing fruit; alcoholic beverages, 
except beer; alcoholic essences; alcoholic extracts; 
anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; arrack 
[arak]; bitters; brandy; cider; cocktails; curacao; 
digesters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; 
fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; liqueurs; mead 
[hydromel]; peppermint liqueurs; perry; piquette; pre-
mixed alcoholic beverages, other than beer-based; 
rice alcohol; rum; sake; spirits [beverages]; vodka; 
whisky; wine.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 34631/03/2014



Class: 35 סוג: 35

Administrative processing of purchase orders; 
advertising agencies; advertising by mail order; 
advisory services for business management; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; auctioneering; auditing; bill-
posting; bookkeeping; business appraisals; business 
information; business inquiries; business 
investigations; business management and 
organization consultancy; business management 
assistance; business management consultancy; 
business management of hotels; business 
management of performing artists; business 
management of sports people; business organization 
consultancy; business research; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; commercial information agencies; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; commercial or industrial 
management assistance; compilation of information 
into computer databases; compilation of statistics; 
computerized file management; cost price analysis; 
data search in computer files for others; 
demonstration of goods; direct mail advertising; 
dissemination of advertising matter; distribution of 
samples; document reproduction; drawing up of 
statements of accounts; economic forecasting; 
efficiency experts; employment agencies; import-
export agencies; invoicing; layout services for 
advertising purposes; marketing; marketing research; 
marketing studies; modelling for advertising or sales 
promotion; news clipping services; office machines 
and equipment rental; on-line advertising on a 
computer network; opinion polling; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; outsourcing services 
[business assistance]; payroll preparation; personnel 
management consultancy; personnel recruitment; 
photocopying services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; price 
comparison services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; production of advertising films; 
professional business consultancy; psychological 
testing for the selection of personnel; public relations; 
publication of publicity texts; publicity columns 
preparation; publicity material rental; radio 
advertising; relocation services for businesses; rental 
of advertising space; rental of advertising time on 
communication media; rental of photocopying 
machines; rental of vending machines; sales 
promotion for others; secretarial services; shop 
window dressing; shorthand; sponsorship search; 
systemization of information into computer 
databases; tax preparation; telemarketing services; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
television advertising; transcription; typing; updating 
of advertising material; word processing; writing of 
publicity texts.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 34731/03/2014



Class: 39 סוג: 39

Air transport; aircraft rental; ambulance transport; 
arranging of cruises; arranging of tours; barge 
transport; boat rental; boat storage; boat transport; 
booking of seats for travel; bottling services; bus 
transport; car parking; car rental; car transport; 
carting; chauffeur services; courier services 
[messages or merchandise]; delivery of goods; 
delivery of goods by mail order; delivery of 
newspapers; distribution of energy; electricity 
distribution; escorting of travelers; ferry-boat 
transport; flower delivery; franking of mail; freight 
[shipping of goods]; freight brokerage [forwarding 
(Am.)]; freight forwarding; freighting; garage rental; 
guarded transport of valuables; hauling; horse rental; 
ice-breaking; launching of satellites for others; 
lighterage services; marine transport; message 
delivery; motor coach rental; operating canal locks; 
packaging of goods; parcel delivery; parking place 
rental; passenger transport; piloting; pleasure boat 
transport; porterage; railway coach rental; railway 
transport; railway truck rental; refloating of ships; 
refrigerator rental; removal services; rental of diving 
bells; rental of diving suits; rental of freezers; rental of 
motor racing cars; rental of storage containers; rental 
of vehicle roof racks; rental of warehouses; rental of 
wheelchairs; rescue operations [transport]; river 
transport; salvage of ships; salvaging; shipbrokerage; 
sightseeing [tourism]; stevedoring; storage; storage 
information; storage of goods; streetcar transport; 
taxi transport; towing; traffic information; transport 
and storage of trash; transport brokerage; transport 
by pipeline; transport of travelers; transport 
reservation; transportation information; travel 
reservation; underwater salvage; unloading cargo; 
vehicle breakdown assistance [towing]; vehicle 
rental; water distribution; water supplying; wrapping 
of goods.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing alcoholic beverages; services 
for providing alcoholic beverages, namely whisky 
clubs; services for providing alcoholic beverages in 
bars and restaurants.

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

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

Russian Federation, 14/06/2012, No. 2012719673 רוסיה, 14/06/2012, מספר 2012719673

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

Class: 43 סוג: 43

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 34831/03/2014



 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu "LUDING"

Address: Ryabinovaya street, 55, building 3, RU-121471 
Moscow, Russian Federation

(RU Limited liability company)

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 34931/03/2014



Trade Mark No. 249192 מספר סימן

Application Date 26/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1126212 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
aerated water; aloe vera drinks, non-alcoholic; 
aperitifs, non-alcoholic; beer; beer wort; cider, non-
alcoholic; cocktails, non-alcoholic; essences for 
making beverages; extracts of hops for making beer; 
fruit juices; fruit nectars, non-alcoholic; ginger beer; 
grape must, unfermented; isotonic beverages; kvass 
[non-alcoholic beverage]; lemonades; lithia water; 
malt beer; malt wort; milk of almonds [beverage]; 
mineral water [beverages]; must; non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic 
fruit juice beverages; non-alcoholic honey-based 
beverages; orgeat; pastilles for effervescing 
beverages; peanut milk [non-alcoholic beverage]; 
powders for effervescing beverages; preparations for 
making aerated water; preparations for making 
beverages; preparations for making liqueurs; 
preparations for making mineral water; sarsaparilla 
[non-alcoholic beverage]; seltzer water; sherbets 
[beverages]; smoothies; soda water; syrups for 
beverages; syrups for lemonade; table waters; 
tomato juice [beverage]; vegetable juices 
[beverages]; waters [beverages]; whey beverages.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 
beverages containing fruit; alcoholic beverages, 
except beer; alcoholic essences; alcoholic extracts; 
anise [liqueur]; anisette [liqueur]; aperitifs; arrack 
[arak]; bitters; brandy; cider; cocktails; curacao; 
digesters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; 
fruit extracts, alcoholic; gin; kirsch; liqueurs; mead 
[hydromel]; peppermint liqueurs; perry; piquette; pre-
mixed alcoholic beverages, other than beer-based; 
rice alcohol; rum; sake; spirits [beverages]; vodka; 
whisky; wine.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 35031/03/2014



Class: 35 סוג: 35

Administrative processing of purchase orders; 
advertising agencies; advertising by mail order; 
advisory services for business management; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; auctioneering; auditing; bill-
posting; bookkeeping; business appraisals; business 
information; business inquiries; business 
investigations; business management and 
organization consultancy; business management 
assistance; business management consultancy; 
business management of hotels; business 
management of performing artists; business 
management of sports people; business organization 
consultancy; business research; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; commercial information agencies; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; commercial or industrial 
management assistance; compilation of information 
into computer databases; compilation of statistics; 
computerized file management; cost price analysis; 
data search in computer files for others; 
demonstration of goods; direct mail advertising; 
dissemination of advertising matter; distribution of 
samples; document reproduction; drawing up of 
statements of accounts; economic forecasting; 
efficiency experts; employment agencies; import-
export agencies; invoicing; layout services for 
advertising purposes; marketing; marketing research; 
marketing studies; modelling for advertising or sales 
promotion; news clipping services; office machines 
and equipment rental; on-line advertising on a 
computer network; opinion polling; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; outsourcing services 
[business assistance]; payroll preparation; personnel 
management consultancy; personnel recruitment; 
photocopying services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; price 
comparison services; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; production of advertising films; 
professional business consultancy; psychological 
testing for the selection of personnel; public relations; 
publication of publicity texts; publicity columns 
preparation; publicity material rental; radio 
advertising; relocation services for businesses; rental 
of advertising space; rental of advertising time on 
communication media; rental of photocopying 
machines; rental of vending machines; sales 
promotion for others; secretarial services; shop 
window dressing; shorthand; sponsorship search; 
systemization of information into computer 
databases; tax preparation; telemarketing services; 
telephone answering for unavailable subscribers; 
television advertising; transcription; typing; updating 
of advertising material; word processing; writing of 
publicity texts.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 35131/03/2014



Class: 39 סוג: 39

Air transport; aircraft rental; ambulance transport; 
arranging of cruises; arranging of tours; barge 
transport; boat rental; boat storage; boat transport; 
booking of seats for travel; bottling services; bus 
transport; car parking; car rental; car transport; 
carting; chauffeur services; courier services 
[messages or merchandise]; delivery of goods; 
delivery of goods by mail order; delivery of 
newspapers; distribution of energy; electricity 
distribution; escorting of travelers; ferry-boat 
transport; flower delivery; franking of mail; freight 
[shipping of goods]; freight brokerage [forwarding 
(Am.)]; freight forwarding; freighting; garage rental; 
guarded transport of valuables; hauling; horse rental; 
ice-breaking; launching of satellites for others; 
lighterage services; marine transport; message 
delivery; motor coach rental; operating canal locks; 
packaging of goods; parcel delivery; parking place 
rental; passenger transport; piloting; pleasure boat 
transport; porterage; railway coach rental; railway 
transport; railway truck rental; refloating of ships; 
refrigerator rental; removal services; rental of diving 
bells; rental of diving suits; rental of freezers; rental of 
motor racing cars; rental of storage containers; rental 
of vehicle roof racks; rental of warehouses; rental of 
wheelchairs; rescue operations [transport]; river 
transport; salvage of ships; salvaging; shipbrokerage; 
sightseeing [tourism]; stevedoring; storage; storage 
information; storage of goods; streetcar transport; 
taxi transport; towing; traffic information; transport 
and storage of trash; transport brokerage; transport 
by pipeline; transport of travelers; transport 
reservation; transportation information; travel 
reservation; underwater salvage; unloading cargo; 
vehicle breakdown assistance [towing]; vehicle 
rental; water distribution; water supplying; wrapping 
of goods.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; accommodation bureaux [hotels, 
boarding houses]; bar services; boarding for animals; 
boarding house bookings; boarding houses; 
cafeterias; cafes; canteens; day-nurseries [creches]; 
food and drink catering; holiday camp services 
[lodging]; hotel reservations; hotels; motels; providing 
campground facilities; rental of chairs, tables, table 
linen, glassware; rental of cooking apparatus; rental 
of drinking water dispensers; rental of meeting 
rooms; rental of temporary accommodation; rental of 
tents; rental of transportable buildings; restaurants; 
retirement homes; self-service restaurants; snack-
bars; temporary accommodation reservations; tourist 
homes.

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

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

Russian Federation, 14/06/2012, No. 20212719672 רוסיה, 14/06/2012, מספר 20212719672

Class: 32 סוג: 32

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 35231/03/2014



 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu "LUDING"

Address: Ryabinovaya street, 55, building 3, RU-121471 
Moscow, Russian Federation

(RU Limited liability company)

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

Class: 43 סוג: 43

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 35331/03/2014



Trade Mark No. 249198 מספר סימן

Application Date 06/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1126340 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and programs, computer 
hardware and firmware, compact discs, CD-ROMs, 
magnetic data carriers, video cassettes, computer 
networks and networking apparatus, publications in 
electronic form supplied on-line from databases or 
from facilities provided on the Internet, including web 
sites; but not including any goods for training and 
education for classroom use.

Class: 16 סוג: 16

Paper, printed matter, books, magazines, leaflets, 
newsletters, printed reports, printed advertising 
material, printed computer programs, packaging 
materials of paper and cardboard, instructional and 
teaching materials (except apparatus), manuals; but 
not including any goods for training and education for 
classroom use.

Class: 38 סוג: 38

Electronic communication of information (including 
web pages), computer programs and other data; 
provision of telecommunications access and links to 
computer databases and the Internet; consultancy 
services relating to telecommunications; the 
transmission of voice data, text, audio, video and 
images; transfer of data by telephone and optical 
fibre; linking of computer networks.

Class: 42 סוג: 42

Research and consultancy services; scientific and 
technological research and consultancy; computer 
programming; all relating to computer networks.

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

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

United Kingdom, 09/12/2011, No. 2603989 ממלכה מאוחדת, 09/12/2011, מספר 2603989

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 35431/03/2014



 Owners

Name: DELIVERY OF ADVANCED NETWORK 
TECHNOLOGY TO EUROPE LIMITED

Address: 126-130, Hills Road, CAMBRIDGE CB2 1PQ, 
United Kingdom

(England Limited Liability Company)
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PAPERWHITE

Trade Mark No. 249273 מספר סימן

Application Date 10/09/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Portable and handheld electronic devices for 
transmitting, storing, manipulating, recording, and 
reviewing text, images, audio, video and data, 
including via global computer networks, wireless 
networks, and electronic communications networks 
and electronic and mechanical parts and fittings 
therefor; computers, tablet computers, electronic 
book readers, audio and video players, electronic 
personal organizers, personal digital assistants, and 
global positioning system devices and electronic and 
mechanical parts and fittings therefor; computer 
hardware and software; computer peripheral devices; 
monitors, displays, wires, cables, modems, printers, 
disk drives, adapters, adapter cards, cable 
connectors, plug-in connectors, electrical power 
connectors, docking stations, and drivers; battery 
chargers; battery packs; memory cards and memory 
card readers; headphones and earphones; speakers, 
microphones, and headsets; cases, covers, and 
stands for portable and handheld electronic devices 
and computers; remote controls for portable and 
handheld electronic devices and computers; all 
included in Class 9.

התקנים חשמליים ניידים לכף היד עבור שידור, אחסון, הפעלה, 
הקלטה, ובדיקת טקסט, תמונות, קול, ווידיאו ונתונים, הכולל 
על-ידי רשתות מחשב עולמיות, רשתות אלחוטיות, ורשתות 

תקשורת חשמליות ואביזרים חשמליים ומכניים וחלקים שלהם; 
מחשבים, מחשבי לוח, קוראי ספרים אלקטרוניים, נגני שמע 

וודיאו, מארגנים אישיים אלקטרוניים, עוזרים אישיים דגיטליים, 
התקני מערכת מיקום הגלובלית ואביזרים חשמליים ומכניים 

וחלקים שלהם; חומרה ותוכנה למחשב; התקני מחשב חיצוניים; 
מסכים, מצגים, חוטים, קבלים, מודמים, מדפסות, כונן דיסק, 
מתאמים, כרטיסי מתאם, מחברי קבל, תוספת מחבר, מחברי 
כח חשמלי, תחנות עגינה וכוננים; מטען סוללה; סוללה; כרטיסי 

זיכרון וקוראי כרטיסי זיכרון; אוזניות ואוזניות; רמקולים, 
מיקרופונים ואוזניות; תיקים מכסים ומעמידים עבור מחשבים 

והתקנים אלקטרוניים ניידים לכף היד; שלט רחוק עבור 
מחשבים והתקניים אלקטרונים ניידים לכף היד; הכל נכלל בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, periodicals, books, magazines, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, 
manuals, journals, catalogues, and stickers; all 
included in Class 16.

פרסומים מודפסים, כתבי-עת, ספרים, מגזינים, דפי מידע, 
חוברות, ספרונים, חוברות, מדריכים, עיתונים, קטלוגים 

ומדבקות; הכל נכלל בסוג 16                                             
                                    

Class: 28 סוג: 28

Handheld unit for playing electronic games; hand-
held electronic games and apparatus; games, 
electronic games, and video games; all included in 
Class 28.

יחידה לכף היד עבור משחק במשחקים אלקטרוניים; משחקים 
אלקטרוניים לכף היד והתקן; משחקים, משחקים אלקטרוניים, 
ומשחקי וידיאו; הכל נכלל בסוג 28.                                   
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Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring portable and handheld 
electronic devices for transmitting, storing, 
manipulating, recording, and reviewing text, images, 
audio, video and data, including via global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks, computers, tablet 
computers, electronic book readers, audio and video 
players, electronic personal organizers, personal 
digital assistants, and global positioning system 
devices and electronic and mechanical parts and 
fittings therefore, computer hardware and software, 
monitors, displays, wires, cables, modems, printers, 
disk drives, adapters, adapter cards, cable 
connectors, plug-in connectors, electrical power 
connectors, docking stations, and drivers, battery 
chargers, battery packs, memory cards and memory 
card readers, headphones and earphones, speakers, 
microphones, and headsets, cases, covers, and 
stands for portable and handheld electronic devices 
and computers, remote controls for portable and 
handheld electronic devices and computers, printed 
publications, periodicals, books, magazines, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, 
manuals, journals, catalogues, and stickers, 
handheld unit for playing electronic games, hand-
held electronic games and apparatus, games, 
electronic games, and video games.; on-line retail 
store services featuring portable and handheld 
electronic devices for transmitting, storing, 
manipulating, recording, and reviewing text, images, 
audio, video and data, including via global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks, computers, tablet 
computers, electronic book readers, audio and video 
players, electronic personal organizers, personal 
digital assistants, and global positioning system 
devices and electronic and mechanical parts and 
fittings therefore, computer hardware and software, 
monitors, displays, wires, cables, modems, printers, 
disk drives, adapters, adapter cards, cable 
connectors, plug-in connectors, electrical power 
connectors, docking stations, and drivers, battery 
chargers, battery packs, memory cards and memory 
card readers, headphones and earphones, speakers, 
microphones, and headsets, cases, covers, and 
stands for portable and handheld electronic devices 
and computers, remote controls for portable and 
handheld electronic devices and computers, printed 
publications, periodicals, books, magazines, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, 
manuals, journals, catalogues, and stickers, 
handheld unit for playing electronic games, hand-
held electronic games and apparatus, games, 
electronic games, and video games.; providing an 
on-line commercial information directory; 
dissemination of advertising for others via an on-line 
electronic communications network; providing a 
searchable on-line advertising guide featuring the 
goods and services of others; computerized database 
management services; on-line ordering services; all 
included in Class 35. 

שירותי חנות קמעונאית הכוללים התקנים אלקטרוניים ניידים 
לכף היד עבור שידור, אחסון, הפעלה, הקלטה, ובדיקת טקסט, 
תמונות, קול, ווידיאו ונתונים, הכולל על-ידי רשתות מחשב 
עולמיות, רשתות אלחוטיות, ורשתות תקשורת חשמליות, 
מחשבים, מחשבי לוח, קוראי ספרים אלקטרוניים, נגני שמע 

וודיאו, מארגנים אישיים אלקטרוניים, עוזרים אישיים דגיטליים, 
התקני מערכת מיקום הגלובלית ואביזרים חשמליים ומכניים 
וחלקים שלהם, חומרה ותוכנה למחשב,  מסכים, מצגים, 

חוטים, קבלים, מודמים, מדפסות, כונן דיסק, מתאמים, כרטיסי 
מתאם, מחברי קבל, תוספת מחבר, מחברי כח חשמלי, תחנות 

עגינה וכוננים, מטען סוללה, סוללה, כרטיסי זיכרון וקוראי 
כרטיסי זיכרון, אוזניות ואוזניות, רמקולים, מיקרופונים ואוזניות, 
תיקים מכסים ומעמידים עבור מחשבים והתקנים אלקטרוניים 

ניידים לכף היד, שלט רחוק עבור מחשבים והתקניים 
אלקטרונים ניידים לכף היד,פרסומים מודפסים, כתבי-עת, 
ספרים, מגזינים, דפי מידע, חוברות, ספרונים, חוברות, 

מדריכים, עיתונים, קטלוגים ומדבקות, יחידה לכף היד עבור 
משחק במשחקים אלקטרוניים, משחקים אלקטרוניים לכף היד 
והתקן; משחקים, משחקים אלקטרוניים, ומשחקי וידיאו; שירותי 
חנות קמעונאית מקוונות הכוללים התקנים אלקטרוניים ניידים 
לכף היד עבור שידור, אחסון, הפעלה, הקלטה, ובדיקת טקסט, 
תמונות, קול, ווידיאו ונתונים, הכולל על-ידי רשתות מחשב 
עולמיות, רשתות אלחוטיות, ורשתות תקשורת חשמליות, 
מחשבים, מחשבי לוח, קוראי ספרים אלקטרוניים, נגני שמע 

וודיאו, מארגנים אישיים אלקטרוניים, עוזרים אישיים דגיטליים, 
התקני מערכת מיקום הגלובלית ואביזרים חשמליים ומכניים 

וחלקים שלהם, חומרה ותוכנה למחשב, מסכים, מצגים, חוטים, 
קבלים, מודמים, מדפסות, כונן דיסק, מתאמים, כרטיסי מתאם, 
מחברי קבל, תוספת מחבר, מחברי כח חשמלי, תחנות עגינה 
וכוננים, מטען סוללה, סוללה, כרטיסי זיכרון וקוראי כרטיסי 

זיכרון, אוזניות ואוזניות, רמקולים, מיקרופונים ואוזניות, תיקים 
מכסים ומעמידים עבור מחשבים והתקנים אלקטרוניים ניידים 
לכף היד, שלט רחוק עבור מחשבים והתקניים אלקטרונים 
ניידים לכף היד, פרסומים מודפסים, כתבי-עת, ספרים, 
מגזינים, דפי מידע, חוברות, ספרונים, חוברות, מדריכים, 
עיתונים, קטלוגים ומדבקות, יחידה לכף היד עבור משחק 

במשחקים אלקטרוניים, משחקים אלקטרוניים לכף היד והתקן, 
משחקים, משחקים אלקטרוניים, ומשחקי וידיאו; הספקה של 
ספריית מידע מסחרית מקוונת; הפצה של שיווק עבור אחרים 
על ידי רשת תקשורת אלקטרונית מקוונת; הספקה של מדריך 
שיווק מקוון שניתן לחפש בו הכולל מוצרים ושירותים של 

אחרים; שירותי ניהול מסד נתונים ממוחשב; הכל נכלל בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 35731/03/2014



Class: 38 סוג: 38

Communication services for transmitting, caching, 
accessing, receiving, downloading, streaming, 
broadcasting, sharing, displaying, formatting, 
mirroring and transferring text, images, audio, video 
and data via telecommunications networks, wireless 
communications networks, and the internet; providing 
an internet forum, online chat rooms and online 
communities for the transmission of messages 
among computer users; providing access to online 
directories, databases, current events websites and 
blogs, and on-line reference materials; providing 
access to auxiliary devices or electronic devices in 
the nature of providing telecommunication 
connectivity services for the transfer of images, 
messages, audio, visual, audiovisual and multimedia 
works among e-readers, mobile phones, 
smartphones, portable electronic devices, portable 
digital devices, tablets, or computers; streaming of 
audio, visual and audiovisual material via the Internet 
or other computer or communications network; 
providing online chat rooms, internet forums and 
online communities for the transmission of photos, 
videos, text, data, images and other electronic works; 
transmission of podcasts; transmission of webcasts; 
providing an online network that enables users to 
access and share content, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; providing on-line 
network services that enable users to share content, 
photos, videos, text, data, images and other 
electronic works relating to entertainment, including, 
movies, television, audiovisual works, music, audio 
works, books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion, multimedia presentations, history, language, 
liberal arts, math, business, science, technology, 
hobbies, culture, sports, arts, psychology, and 
philosophy; providing a web site that gives computer 
users the ability to transmit, cache, receive, 
download, stream, broadcast, display, format, 
transfer and share content, text, visual works, audio 
works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; providing a web site 
that gives computer users the ability to transmit, 
cache, receive, download, stream, broadcast, 
display, format, transfer and share photos, videos, 
text, data, images and other electronic works; 
providing on-line portals for entertainment in the field 
of movies, television, audiovisual works, music, audio 
works, books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion shows, and multimedia presentations; all 
included in Class 38. 

שירותי תקשורת עבור שידור, מטמון, הגשה, קליטה, הורדה, 
זרימה, שידור, שיתוף, הצגה, עיצוב, מראה, והעברת טקסט, 
תמונות, קול, וודיאו ונתונים על ידי רשתות טל-תקשורת, 
רשתות תקשורת אלחוטית והאינטרנט; הספקה של פורום 

באינטרנט, חדרי צ'אט מקוונים וקהילות מקוונות עבור העברה 
של הודעות בין משתמשי מחשב; הספקת גישה לספריות, מסדי 

נתונים, אתרי אקטואליה ובלוגים מקוונים, וחומרי סימוכין 
מקוונים; הספקת גישה להתקני-עזר או התקנים חשמליים 
בתחום של הספקת שירותי קישוריות טל-תקשורת עבור 
העברת תמונות, הודעות, ויצירות קוליות, חזותיות, 

קוליות-חזותי ורבמדיה, הכולל אי-קוראים, טלפוניים ניידים, 
סמרטפונים, התקנים אלקטרוניים ניידים, התקנים דגיטליים 
ניידים, לוח מחשב או מחשבים; זרימה של חומר קולי, חזותי 

וקולי-חזותי על ידי האינטרנט או מחשב אחר או רשת תקשורת; 
הספקה של חדרי צ'אט מקוונים, פורומים באינטרנט וקהילות 
מקוונות עבור העברה של תצלומים, סרטים, טקסט, נתונים, 
תמונות ויצורים אלקטרוניים אחרים; העברה של פדקסט; 
העברה של וובקסט; הספקה של רשת מקוונת שמאפשר 

למשתמשים גישה ושיתוף של תוכן, טקסט, יצירות חזותיות, 
יצירות קוליות, יצירות קוליות-חזותיות, יצירות ספרותיות, 
נתונים, קבצים, מסמכים, ויצירות אלקטרניות; הספקה של 
שירותי רשת מקוונות שמאפשר למשתמשים לשתף תוכן, 

תצלומים, סרטים, טקסט, נתונים, תמונות ויצורים אלקטרוניים 
שקשורים לבידור, הכולל, סרטים, טלוויזיה, יצירות 

קוליות-חזותיות, מוזיקה, יצירות קוליות, ספרים, תיאטרון, 
יצירות ספרותיות, אירועי ספורט, פעולות מבדרות, פעולות של 
פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, תערוכות, הוראת 
ספורט, מועדונים, רדיו, קומדיה, תחרויות, יצירות חזיתיות, 
משחקים, משחק מזל, פסטיבלים, מוזיאונים, גנים, אירועים 
תרבותיים, קונצרטים, פרסום, הנפשה, אקטואליה, אופנה, 
מצגות רבמדיה, היסטוריה, שפה, מדעי הרוח, מתמטיקה, 

עסקים, מדע, טכנולוגיה, תחביבים, תרבות, ספורט, אומנויות, 
פסיכולוגיה ופילוסופיה; הספקת אתר שנותן למשתמשי מחשב 
את היכולת להעביר, לטמון, לקלט, להוריד, לזרם, לשדר, 

להציג, לעצב, להעביר ולשתף תוכן, טקסט, יצירות חזותיות, 
יצירות קוליות, יצירות קוליות-חזותיות, יצירות ספרותיות, 

נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות; הספקה של אתר 
שנותן למשתמשי מחשב את היכולת, להעביר, לטמון, לקלט, 
להוריד, לזרם, לשדר, להציג, לעצב, להעביר ולשתף תצלומים, 
סרטים, טקסט, נתונים, תמונות ויצירות אלקטרוניות אחרות; 
הספקה של שערים מקוונים עבור בידור בתחום סרטים, 
טלוויזיה, יצירות קוליות-חזותיות, מוזיקה, יצירות קוליות, 
ספרים, תיאטרון, יצירות ספרתיות, אירועי ספורט, פעולות 
מבדרות, פעולות של פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, 

מחזמרים, תערוכות, הוראת ספורט, מועדון, רדיו, קומדיה, 
תחרויות, יצירות חזיתיות, משחקים, משחק מזל, פסטיבלים, 

מוזיאונים, גנים, אירועים תרבותיים, קונצרטים, פרסום, 
הנפשה, אקטואליה, הצגות אופנה, ומצגות רבמדיה; הכל נכלל 
בסוג 38.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 35831/03/2014



Class: 39 סוג: 39

Storage of electronic media, namely, images, text, 
video, and audio data; all included in Class 39.  

 אחסון של מדיה אלקטרונית, כלומר, תמונות, טקסט, סרטים, 
נתונים קוליים; הכל נכלל בסוג 39.                            

Class: 41 סוג: 41

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 35931/03/2014



Publishing of books, magazines, periodicals, literary 
works, visual works, audio works, and audiovisual 
works; providing non-downloadable pre-recorded 
audio, visual and audiovisual works via wireless 
networks; providing on-line computer games and on-
line interactive stories; providing online newsletters 
and blogs featuring entertainment, movies, television, 
audiovisual works, music, audio works, books, 
theatre, literary works, sporting events, recreational 
activities, leisure activities, tournaments, art, dance, 
musicals, exhibitions, sports instruction, clubs, radio, 
comedy, contests, visual works, games, gaming, 
festivals, museums, parks, cultural events, concerts, 
publishing, animation, current events, fashion shows, 
and multimedia presentations; publication of excerpts 
from books, periodicals, and literary works, and 
providing virtual environments in which users can 
interact for recreational, leisure, or entertainment 
purposes; providing information, news, articles and 
commentary in the field of entertainment, including, 
movies, television, audiovisual works, music, audio 
works, books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion shows, and multimedia presentations; 
providing information, news, articles and commentary 
in the field of education and educational institutions; 
education services in the nature of classroom 
instruction and on-line distance learning on topics of 
current events, education, history, language, liberal 
arts, math, business, science, hobbies, technology, 
culture, sports, arts, psychology, and philosophy; 
interactive educational services in the nature of 
computer-based and computer-assisted instruction 
on topics of current events, education, history, 
language, liberal arts, literature, math, business, 
science, hobbies, technology, culture, sports, arts, 
psychology, and philosophy; educational and 
entertainment services in the nature of podcasts, 
webcasts, and continuing programs featuring news 
and commentary in the field of movies, television 
programs, audiovisual works, music, audio works, 
books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion, and multimedia presentations accessible via 
the internet or other computer or communications 
networks; providing prerecorded audio, audiovisual, 
and multimedia works featuring entertainment, 
movies, television, audiovisual works, music, audio 
works, books, theatre, literary works, sporting events, 
recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, 
clubs, radio, comedy, contests, visual works, games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, 
concerts, publishing, animation, current events, 
fashion shows, and multimedia presentations via the 
internet or other computer or communications 
networks; all included in Class 41.     

פרסום ספרים, מגזינים, כתבי-עת, יצירות ספרותיות, יצירות 
חזותיות, יצירות קוליות, ויצירות קוליות-חזותיות; הספקה של 
יצירות שלא ניתן להורדה מוקלטות מראש, קוליות, חזותיות, 
וקולויות-חזותיות על ידי רשתות אלחוטיות; הספקת משחקי 
מחשב מקוונים וסיפורים הידודיים מקוונים; הספקה של 
דפי-מידע מקוונים ובלוגים הכולל בידור, סרטים, טלוויזיה, 
יצירות קוליות-חזותיות, מוזיקה, יצירות קוליות, ספרים, 

תיאטרון, יצירות ספרתיות, אירועי ספורט, פעולות מבדרות, 
פעולות של פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, 

תערוכות, הוראת ספורט, מועדונים, רדיו, קומדיה, תחרויות, 
יצירות חזיתיות, משחקים, משחק מזל, פסטיבלים, מוזיאונים, 

גנים, אירועים תרבותיים, קונצרטים, פרסום, הנפשה, 
אקטואליה, הצגות אופנה, ומצגות רבמדיה; פרסום של קטעים 

מספרים, כתבי-עת, ויצירות ספרתיות, והספקת סביבות 
וורטיואליות שבתוכן משתמשים יכולים לפעול הדדית עבור 
מטרות כיפיות, פנאי ובידור; הספקת מידע, חדשות, מאמרים 

ופרשנות בתחום הבידור, כולל סרטים, טלוויזיה, יצירות 
קוליות-חזותיות, מוזיקה, יצירות קוליות, ספרים, תיאטרון, 

יצירות ספרתיות, אירועי ספורט, פעולות מבדרות, פעולות של 
פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, תערוכות, הוראת 
ספורט, מועדונים, רדיו, קומדיה, תחרויות, יצירות חזיתיות, 
משחקים, משחק מזל, פסטיבלים, מוזיאונים, גנים, אירועים 
תרבותיים, קונצרטים, פרסום, הנפשה, אקטואליה, הצגות 

אופנה, ומצגות רבמדיה;
הספקה של מידע, חדשות ומאמרים ופרשנות בתחום החינוך 
ומוסדי חינוך; שירותי חינוך בתחום הוראת כיתה ולמידה 

מרחוק מקוונת בנושאים, אקטואליה, חינוך, היסטוריה, שפה, 
מדעי הרוח, מתמטיקה, עסקים, מדע, תחביבים, טכנולוגיה, 

תרבות, ספורט, אומנויות, פסיכולוגיה ופילוסופיה; שירותי חינוך 
אינטראקטיבייות בתחום הוראה על בסיס מחשב ובסיוע מחשב 
בתחומים אקטואליה, חינוך, היסטוריה, שפה, מדעי הרוח, 
ספרות, מתמטיקה, עסקים, מדע, תחביבים, טכנולוגיה, 

תרבות, ספורט, אומנויות, פסיכולוגיה ופילוסופיה; שירותי חינוך 
ובידור בתחום פדקסט, וובקסט ותוכניות נמשכות הכוללות 
חדשות ופרשנות בתחום סרטים, תוכניות טלוויזיה, יצירות 
קוליות-חזותיות, מוזיקה, יצירות קוליות, ספרים, תיאטרון, 

יצירות ספרותיות, אירועי ספורט, פעולות מבדרות, פעולות של 
פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, מחזמרים, תערוכות, הוראת 
ספורט, מועדונים, רדיו, קומדיה, תחרויות, יצירות חזיתיות, 
משחקים, משחק מזל, פסטיבלים, מוזיאונים, גנים, אירועים 
תרבותיים, קונצרטים, פרסום, הנפשה, אקטואליה, אופנה, 
ומצגות רבמדיה שניתן לגשת אלהם על ידי האירטרנט או 

מחשב אחר או רשתות תקשורת; הספקה של יצירות קוליות, 
קוליות-חזיתיות ורבמדיה שנקלטות מראש הכוללות בידור, 
סרטים, טלוויזיה, יצירות קוליות-חזותיות, מוזיקה, יצירות 
קוליות, ספרים, תיאטרון, יצירות ספרתיות, אירועי ספורט, 

פעולות מבדרות, פעולות של פנאי, טורנירים, אומנות, ריקוד, 
מחזמרים, תערוכות, הוראת ספורט, מועדונים, רדיו, קומדיה, 
תחרויות, יצירות חזיתיות, משחקים, משחק מזל, פסטיבלים, 

מוזיאונים, גנים, אירועים תרבותיים, קונצרטים, פרסום, 
הנפשה, אקטואליה, הצגות אופנה, ומצגות רבמדיה על ידי 

האינטרנט או מחשב אחר או רשתות תקשורת; הכל נכלל בסוג 
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כ"ט  אדר ב תשע"ד - 36031/03/2014



Class: 42 סוג: 42

Hosting of third party content, photos, videos, text, 
data, images, web sites and other electronic works; 
providing search engines; providing search platforms 
to allow users to request and receive photos, videos, 
text, data, images and electronic works; interactive 
hosting services which allow users to publish and 
share their own photos, videos, text, data, images 
online; computer services, namely, creating virtual 
communities for users to participate in discussions, 
obtain feedback, form virtual communities, and 
engage in social networking; maintenance and 
updating of software relating to computer, Internet 
and password security and prevention of computer, 
internet and password risks; providing information in 
the field of astronomy, weather, the environment, 
interior design, technology, computers, software, 
computer peripherals, computer hardware, geology, 
engineering, architecture, medical research, and 
product research and testing via the internet or other 
computer or communications networks; design and 
development of computer software; computer 
software installation and maintenance; providing a 
website featuring technical information relating to 
computer software and hardware; computer 
hardware, software, application, and network 
consulting services; computer consulting; providing 
technical troubleshooting support for computer 
hardware; computer programming; document data 
transfer from one computer format to another; 
hosting of digital content on global computer 
networks, wireless networks, and electronic 
communications networks; providing search 
platforms to allow users to request and receive, 
content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, data, files, documents and 
electronic works; providing temporary use of non-
downloadable computer software and online facilities 
to enable users to access and download computer 
software; providing temporary use of online non-
downloadable computer software that generates 
customized recommendations of software 
applications based on user preferences; monitoring 
of computerized data and computer systems and 
networks for security purposes; all included in Class 
42.

אירוח של תוכן, תצלומים, סרטים, טקסט, נתונים, תמונות, 
אתרים ויצירות אלקטרוניות אחרות של צד שלישי; הספקת  
מנוע חיפוש; הספקת במת חיפוש לאפשר למשתמשים לבקש 
ולקבל תצלומים, סרטים, טקסט, נתונים, תמונות, ויצירות 
אלקטרוניות אחרות; שירותי אירוח הדדי שמאפשרות 

למשתמשים לפרסם ולשתף תצלומים, סרטים, טקסט, נתונים 
ותמונות שלהם באינטרנט; שירותי מחשב, כלומר, יצירת 
קהילות וורטואליות למשתמשים להשתתף בדיונים, לקבל 

פידבק, לייצר קהילות וורטואליות, ולהשתתף ברישות חברתית; 
אחזקה ועדכון תוכנה שקשור למחשב, אינטרנט ואבטחת 

סיסמא, ומניעת סיכוני מחשב, אינטרנט וסיסמא; הספקת מידע 
בתחום אסטרונומיה, מזג אוויר, הסביבה, עיצוב פנימי, 

טכנולוגיה, מחשבים, תוכנה, אביזרי מחשב, חומרת מחשב, 
גיאולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מחקר רפואי ומחקר ואבחון מוצר 
על יד האינטרנט או מחשב אחר או רשתות תקשורת; עיצוב 

ופיתוח תוכנת מחשב; התקנה ואחזקת תוכנת מחשב; הספקת 
אתר הכולל מידע טכנית עבור תוכנת וחומרת מחשב; שירותי 
ייעוץ עבור חומרת מחשב, תוכנה, יישום ורשת; ייעוץ מחשב; 
הספקת תמיכה באיתור תקלות טכניות עבור חומרת מחשב; 
תכנות מחשב; העברה נתוני מסמך מפורמט מחשב אחד 

לאחר; אירוח של תוכן דיגיטלי על ידי רשתות מחשב גלובלי, 
רשתות אלחוטיות, ורשתות תקשורת אלקטרוניות; הספקת 
במת חיפוש לאפשר למשתמשים לבקש ולקבל תוכן, טקסט, 
יצירות חזותיות, יצירות קוליות, יצירות קוליות-חזותיות, יצירות 
ספרותיות, נתונים, קבצים, מסמכים ויצירות אלקטרוניות; 
הספקת שימוש זמני של תוכנת מחשב שלא ניתן להורדה 

ומקומות מקוונות לאפשר למשתמשים לגשת ולהוריד תוכנת 
מחשב; הספקת שימוש זמני של תוכנת מחשב מקוונת שלא 
ניתן להורדה שמייצר המלצות אישיות של יישומי תוכנה 

שמבוסס על עדיפויות המשתמש; השגחת נתונים ממוחשבים 
ומערכות ורשתות מחשב עבור מטרות ביטחון; הכל נכלל בסוג 
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כ"ט  אדר ב תשע"ד - 36131/03/2014



Class: 45 סוג: 45

Introduction, personal relationship, and social 
networking services provided via the Internet or other 
computer or communications network; dating 
services; on-line social networking services, namely, 
facilitating social introductions or interactions among 
individuals; on-line social networking services 
designed for people with a common desire to meet 
other people with similar interests; providing on-line 
computer databases and on-line searchable 
databases in the field of social networking; providing 
a social networking website for entertainment 
purposes; providing searchable databases in the field 
of social networking; online social networking 
services; providing a website for the purposes of 
social networking; providing online computer 
databases and online searchable databases in the 
field of social networking; providing information in the 
field of social networking; providing information in the 
field of genealogy; all included in Class 45.

שירותי הכרות, קשר אישי ורישות חברתית שמסופק של ידי 
האינטרנט או מחשב אחר או רשת תקשורת; שירותי דטינג; 
שירותי רישות חברתית מקוונות, כלומר, האפשרת הכרות 

חברתית או קשרים בין יחידים; שירותי רישות חברתית מקוונות 
שמעוצב עבור אנשים עם חשק משותף להכיר אנשים אחרים 
עם התענינויות דומות; הספקת מסדי נתונים ממוחשבים 

מקוונים ומסדי נתונים שניתן לחיפוש מקוונים בתחום רישות 
חברתית; הספקת אתר לרישות חברתית למטרות בידור; 

הספקת מסדי נתונים שניתן לחיפוש בתחום רישות חברתית; 
שירותי רישות חברתית מקוונות; הספקת אתר למטרות רישות 
חברתית; הספקת מסדי נתונים ממוחשבים מקוונים ומסדי 

נתונים מקוונים שניתן לחיפוש בתחום רישות חברתית; הספקת 
מידע בתחום רישות חברתית; הספקת מידע בתחום יוחסין; 

הכל נכלל בסוג 45.                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

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

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

Iceland, 05/06/2012, No. 1563/2012 איסלנד, 05/06/2012, מספר 1563/2012

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 36231/03/2014



 Owners

Name: Tandem LLC

Address: 103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, 
Delaware 19803, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 36331/03/2014



Trade Mark No. 249281 מספר סימן

Application Date 29/08/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1145587 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: EyeClick Ltd. שם: אייקליק בע"מ

Address: 3 HaTa'as St., Ramat Gan, 52512, Israel כתובת : התע"ש 3, רמת גן, 52512, ישראל

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software; computer games 
software; graphics software; interactive computer 
software; interactive multimedia computer games 
programs; computer screens; display screens; video 
screens; flat panel display screens; flat panel electro 
luminescent display screens; computer peripheral 
equipment.

חומרה ותוכנה של מחשב; תוכנות משחקי מחשב; תוכנות 
גרפיקה; תוכנות מחשב הידודיות; תכניות משחקי מולטימדיה 
הידודיים במחשב; מסכי מחשב; מסכי תצוגה; מסכי וידאו; מסכי 

תצוגה שטוחים; מסכי תצוגה זוהרת שטוחים; ציוד היקפי 
למחשב.                                                                         
                                                                                    

                                        

Class: 42 סוג: 42

Graphic design services; computer-aided graphic 
design; product design services; hardware and 
software design and development; computer 
software design, development and programming 
services; consultancy in the field of software design 
and development; computer programming services 
relating to multimedia and interactive applications.

שירותי עיצוב גרפי; עיצוב גרפי ממוחשב; שירותי עיצוב מוצר; 
עיצוב ופיתוח של תוכנה וחומרה; שירותי עיצוב, תכנון ותכנות 
של תוכנות מחשב; שירותי ייעוץ בתחום עיצוב ופיתוח תוכנה; 

שירותי תכנות הקשורים במולטימדיה ואפליקציות 
אינטראקטביות.                                                               
                                                                                    

                                                                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 36431/03/2014



EyeClick

Trade Mark No. 249282 מספר סימן

Application Date 29/08/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1148747 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: EyeClick Ltd. שם: אייקליק בע"מ

Address: התע"ש 3, רמת גן, 52512, ישראל כתובת : התע"ש 3, רמת גן, 52512, ישראל

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software; computer games 
software; graphics software; interactive computer 
software; interactive multimedia computer games 
programs; computer screens; display screens; video 
screens; flat panel display screens; flat panel electro 
luminescent display screens; computer peripheral 
equipment.

חומרה ותוכנה של מחשב; תוכנות משחקי מחשב; תוכנות 
גרפיקה; תוכנות מחשב הידודיות; תכניות משחקי מולטימדיה 
הידודיים במחשב; מסכי מחשב; מסכי תצוגה; מסכי וידאו; מסכי 

תצוגה שטוחים; מסכי תצוגה זוהרת שטוחים; ציוד היקפי 
למחשב.                                                                         
                                                                                    

                                        

Class: 42 סוג: 42

Graphic design services; computer-aided graphic 
design; product design services; hardware and 
software design and development; computer 
software design, development and programming 
services; consultancy in the field of software design 
and development; computer programming services 
relating to multimedia and interactive applications.

שירותי עיצוב גרפי; עיצוב גרפי ממוחשב; שירותי עיצוב מוצר; 
עיצוב ופיתוח של תוכנה וחומרה; שירותי עיצוב, תכנון ותכנות 
של תוכנות מחשב; שירותי ייעוץ בתחום עיצוב ופיתוח תוכנה; 

שירותי תכנות הקשורים במולטימדיה ואפליקציות 
אינטראקטביות.                                                               
                                                                                    

                                                                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 36531/03/2014



Trade Mark No. 249283 מספר סימן

Application Date 29/08/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1144956 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: EyeClick Ltd. שם: אייקליק בע"מ

Address: התע"ש 3, רמת גן, 52512, ישראל כתובת : התע"ש 3, רמת גן, 52512, ישראל

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software; computer games 
software; graphics software; interactive computer 
software; interactive multimedia computer games 
programs; computer screens; display screens; video 
screens; flat panel display screens; flat panel electro 
luminescent display screens; computer peripheral 
equipment.

חומרה ותוכנה של מחשב; תוכנות משחקי מחשב; תוכנות 
גרפיקה; תוכנות מחשב הידודיות; תכניות משחקי מולטימדיה 
הידודיים במחשב; מסכי מחשב; מסכי תצוגה; מסכי וידאו; מסכי 

תצוגה שטוחים; מסכי תצוגה זוהרת שטוחים; ציוד היקפי 
למחשב.                                                                         
                                                                                    

                                        

Class: 42 סוג: 42

Graphic design services; computer-aided graphic 
design; product design services; hardware and 
software design and development; computer 
software design, development and programming 
services; consultancy in the field of software design 
and development; computer programming services 
relating to multimedia and interactive applications.

שירותי עיצוב גרפי; עיצוב גרפי ממוחשב; שירותי עיצוב מוצר; 
עיצוב ופיתוח של תוכנה וחומרה; שירותי עיצוב, תכנון ותכנות 
של תוכנות מחשב; שירותי ייעוץ בתחום עיצוב ופיתוח תוכנה; 

שירותי תכנות הקשורים במולטימדיה ואפליקציות 
אינטראקטביות.                                                               
                                                                                    

                                                                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 36631/03/2014



EyePlay

Trade Mark No. 249284 מספר סימן

Application Date 29/08/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1144430 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: EyeClick Ltd. שם: אייקליק בע"מ

Address: התע"ש 3, רמת גן, 52512, ישראל כתובת : התע"ש 3, רמת גן, 52512, ישראל

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software; computer games 
software; graphics software; interactive computer 
software; interactive multimedia computer games 
programs; computer screens; display screens; video 
screens; flat panel display screens; flat panel electro 
luminescent display screens; computer peripheral 
equipment.

חומרה ותוכנה של מחשב; תוכנות משחקי מחשב; תוכנות 
גרפיקה; תוכנות מחשב הידודיות; תכניות משחקי מולטימדיה 
הידודיים במחשב; מסכי מחשב; מסכי תצוגה; מסכי וידאו; מסכי 

תצוגה שטוחים; מסכי תצוגה זוהרת שטוחים; ציוד היקפי 
למחשב.                                                                         
                                                                                    

                                        

Class: 42 סוג: 42

Graphic design services; computer-aided graphic 
design; product design services; hardware and 
software design and development; computer 
software design, development and programming 
services; consultancy in the field of software design 
and development; computer programming services 
relating to multimedia and interactive applications.

שירותי עיצוב גרפי; עיצוב גרפי ממוחשב; שירותי עיצוב מוצר; 
עיצוב ופיתוח של תוכנה וחומרה; שירותי עיצוב, תכנון ותכנות 
של תוכנות מחשב; שירותי ייעוץ בתחום עיצוב ופיתוח תוכנה; 

שירותי תכנות הקשורים במולטימדיה ואפליקציות 
אינטראקטביות.                                                               
                                                                                    

                                                                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 36731/03/2014



EyeStep

Trade Mark No. 249285 מספר סימן

Application Date 29/08/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1144957 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: EyeClick Ltd. שם: אייקליק בע"מ

Address: התע"ש 3, רמת גן, 52512, ישראל כתובת : התע"ש 3, רמת גן, 52512, ישראל

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software; computer games 
software; graphics software; interactive computer 
software; interactive multimedia computer games 
programs; computer screens; display screens; video 
screens; flat panel display screens; flat panel electro 
luminescent display screens; computer peripheral 
equipment.

חומרה ותוכנה של מחשב; תוכנות משחקי מחשב; תוכנות 
גרפיקה; תוכנות מחשב הידודיות; תכניות משחקי מולטימדיה 
הידודיים במחשב; מסכי מחשב; מסכי תצוגה; מסכי וידאו; מסכי 

תצוגה שטוחים; מסכי תצוגה זוהרת שטוחים; ציוד היקפי 
למחשב.                                                                         
                                                                                    

                                        

Class: 42 סוג: 42

Graphic design services; computer-aided graphic 
design; product design services; hardware and 
software design and development; computer 
software design, development and programming 
services; consultancy in the field of software design 
and development; computer programming services 
relating to multimedia and interactive applications.

שירותי עיצוב גרפי; עיצוב גרפי ממוחשב; שירותי עיצוב מוצר; 
עיצוב ופיתוח של תוכנה וחומרה; שירותי עיצוב, תכנון ותכנות 
של תוכנות מחשב; שירותי ייעוץ בתחום עיצוב ופיתוח תוכנה; 

שירותי תכנות הקשורים במולטימדיה ואפליקציות 
אינטראקטביות.                                                               
                                                                                    

                                                                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 36831/03/2014



AMMALAY

Trade Mark No. 249290 מספר סימן

Application Date 10/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: M/s Ammalay Commoditiess JLT

Address: Almas Business Centre DMCC, Jumeirah Lakes 
Towers, Dubai, United Arab Emirates

UAE Based JLT Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice. אורז.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 36931/03/2014



HP PARTSONE

Trade Mark No. 249298 מספר סימן

Application Date 11/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing program for resellers in the fields of 
computers, networking, storage, printing, and 
information technology; all goods included in class 
35.

תוכנית שיווק למשווקים בתחומי מחשבים, רישות, אחסון, 
הדפסה, וטכנולוגיות מידע; הנכללים כולם בסוג 35.                 
                                                                                    

      

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

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

U.S.A., 12/06/2012, No. 85/649845 ארה"ב, 12/06/2012, מספר 85/649845

Class: 35 סוג: 35

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 37031/03/2014



Trade Mark No. 249328 מספר סימן

Application Date 13/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: EDITA CONFECTIONERY INDUSTRIES S.A.E.

Address: Industrial Zone - Koum Abu Radi, Beni Sewef 
Governorate, Egypt

an Egyptian Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Dried confectioneries and toffee, jelly, caramel; all 
included in class 30.

דברי מתיקה מיובשים וסוכריות טופי, קינוח מתוק, קרמל; 
הנכללים כולם בסוג 30.     

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 37131/03/2014



Trade Mark No. 249329 מספר סימן

Application Date 13/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: EDITA CONFECTIONERY INDUSTRIES S.A.E.

Address: Industrial Zone - Koum Abu Radi, Beni Sewef 
Governorate, Egypt

an Egyptian Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Dried confectioneries and toffee, jelly, caramel; all 
included in class 30.

דברי מתיקה מיובשים וסוכריות טופי, קינוח מתוק, קרמל ; 
הנכללים כולם בסוג 30.   

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 37231/03/2014



TOTAL GYM SPORT

Trade Mark No. 249333 מספר סימן

Application Date 13/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: TOTAL GYM GLOBAL CORP. 

Address: 7755 ARJONS DRIVE, SAN DIEGO, 
CALIFORNIA 92126, U.S.A.

a California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Exercise machines; exercise equipment. מכונות לאימון; ציוד לאימון.                       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 37331/03/2014



TOTAL GYM POWERTOWER

Trade Mark No. 249335 מספר סימן

Application Date 13/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: TOTAL GYM GLOBAL CORP. 

Address: 7755 ARJONS DRIVE, SAN DIEGO, 
CALIFORNIA 92126, U.S.A.

a California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Exercise machines; exercise equipment. מכונות לאימון; ציוד לאימון.                       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 37431/03/2014



TOTAL GYM GTS

Trade Mark No. 249336 מספר סימן

Application Date 13/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: TOTAL GYM GLOBAL CORP. 

Address: 7755 ARJONS DRIVE, SAN DIEGO, 
CALIFORNIA 92126, U.S.A.

a California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Exercise machines; exercise equipment. מכונות לאימון; ציוד לאימון.                       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 37531/03/2014



Trade Mark No. 249340 מספר סימן

Application Date 21/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1126409 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joint-Stock Company "Hydrosila"

Address: 5, Bratislavskaya Str., UA-25006 Kirovohgad, 
Ukraine

(Ukraine Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools; hydraulic motors, 
hydraulic pumps, cylinders, valves and distributors of 
hydraulic fluid, included in this class; components of 
digging machines, bulldozer earth movers, 
agricultural, road-building, tillage and other 
machines, included in this class; agricultural 
implements, except hand - operated.

Class: 12 סוג: 12

Wheel and track type tractors, cars, positive-
displacement hydraulic drives of tractors for common 
and industrial purposes, and other vehicles; control 
and regulating devices of vehicles and their spare 
parts included in this class.

Class: 17 סוג: 17

Non-metallic flexible hoses.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 37631/03/2014



Trade Mark No. 249350 מספר סימן

Application Date 20/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1126550 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Barry Callebaut AG

Address: Westpark,Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 
Zürich, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Jams and fillings made from fruit, particularly jams 
and fillings made from fruit resistant to baking or 
boiling; prepared nuts; preparations for food 
containing prepared nuts; nut paste; nut-based 
fillings, particularly nut-base fillings resistant to 
baking or boiling.

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

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

Switzerland, 20/12/2011, No. 628831 שוויץ, 20/12/2011, מספר 628831

Class: 29 סוג: 29

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 37731/03/2014



Trade Mark No. 249361 מספר סימן

Application Date 17/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1126666 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QIOTTI AG

Address: Industriestrasse 21, CH-6055 Alpnach Dorf, 
Switzerland

(Suisse (Switzerland) Aktiengesellschaft (joint stock 
company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for computers, cases for laptops, cases for 
touch pads; protective cases and covers for 
computers, laptops, touch pads, portable telephones, 
smart phones (evolved mobile telephones with 
extended functions), MP3 players; leather cases and 
bags for portable telephones.

Class: 14 סוג: 14

Key rings (trinkets or fobs), key rings of precious 
metal, key rings of leather or of metal (not of precious 
metal).

Class: 18 סוג: 18

Bags of leather and imitation leather, multi-purpose 
bags (handbags), leather cases; key ring holders of 
leather, key ring bags.

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

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

Switzerland, 02/02/2012, No. 631967 שוויץ, 02/02/2012, מספר 631967

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 37831/03/2014



Trade Mark No. 249362 מספר סימן

Application Date 17/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1126667 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QIOTTI AG

Address: Industriestrasse 21, CH-6055 Alpnach Dorf, 
Switzerland

(Suisse (Switzerland) Aktiengesellschaft (joint stock 
company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for computers, cases for laptops, cases for 
touch pads; protective cases and covers for 
computers, laptops, touch pads, portable telephones, 
smart phones (evolved mobile telephones with 
extended functions), MP3 players; leather cases and 
bags for portable telephones.

Class: 14 סוג: 14

Key rings (trinkets or fobs), key rings of precious 
metal, key rings of leather or of metal (not of precious 
metal).

Class: 18 סוג: 18

Bags of leather and imitation leather, multi-purpose 
bags (handbags), leather cases; key ring holders of 
leather, key ring bags.

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

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

Switzerland, 02/02/2012, No. 631921 שוויץ, 02/02/2012, מספר 631921

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 37931/03/2014



Trade Mark No. 249380 מספר סימן

Application Date 29/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1126899 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL 
CO., LTD.

Address: No. 30 Jiefang Road,,Lixia District,,Jinan City, 
Shandong Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; cigarette tips; tobacco pipes; tobacco 
pouches; cigarette cases; tobacco jars; ashtrays for 
smokers.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 38031/03/2014



Trade Mark No. 249386 מספר סימן

Application Date 29/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1126997 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, electric lamps, light bulbs.

Class: 16 סוג: 16

Newspapers, magazines, periodical publications, 
books.

Class: 20 סוג: 20

Furnishings for offices, residential and commercial 
premises, included in this class..

Class: 24 סוג: 24

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

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile).  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 38131/03/2014



Class: 35 סוג: 35

Advertising; arranging of commercial transactions, for 
others, includng within the framework of e-
commerce; trading, including via the internet, in the 
fields of: fuels and illuminants, candles and wicks for 
lighting, common and precious, wrought and 
unwrought metals, ironmongery, small items of metal 
hardware for decorative purposes, cutlery, lighting 
fixtures, apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying and 
ventilating, precious metals and their alloys and 
goods of precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, spectacles and 
sunglasses, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery, clothing, 
footwear, headgear, furniture, garden furniture, 
furnishings, antiques, textiles and textile goods, in 
particular textile goods for the home, bed and table 
covers, carpets, rugs and other materials for covering 
existing floors, electric and non-electric household 
and kitchen utensils, glassware, ceramics, porcelain, 
goods of metal and of plastic for household and 
kitchen use, household and kitchen containers, 
cooking pot sets, decoration accessories, decorative 
articles and materials, seasonal, festival, party and 
themed jewellery, embroidery, artificial flowers, 
sporting articles and equipment, games and 
playthings, decorations for christmas trees, printed 
matter, newspapers, magazines, periodicals, books, 
office requisites and writing materials, foodstuffs and 
beverages, in particular delicatessen foodstuffs and 
wines, animals and plants, smokers' requisites.

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

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

Germany, 01/07/2011, No. 302011036223.8 גרמניה, 01/07/2011, מספר 302011036223.8

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, electric lamps, light bulbs

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes

Germany, 01/07/2011, No. 302011036223.8/ גרמניה, 01/07/2011, מספר 302011036223.8/

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printers' type; printing blocks; 
newspapers, magazines, periodical publications, 
books

Class: 20 סוג: 20

Furniture; furnishings for offices, residential and 
commercial premises, included in class 20

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 38231/03/2014



Class: 35 סוג: 35

Trading in the fields of apparatus for lighting, 
furniture, textiles and textile goods, printed matter, 
newspapers, magazines, periodicals, books

European Community Trade Mark, 10/11/2011, No. 
010407302

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/11/2011, מספר 
010407302

Class: 27 סוג: 27

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; lighting apparatus, electric 
lamps, light bulbs

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; book binding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters 
and office requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printers' type; printing blocks; newspapers, 
magazines, periodical publications, books

Class: 20 סוג: 20

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

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 38331/03/2014



 Owners

Name: Jade 1290. GmbH

Address: Saarbrücker Straße 20-21, 10405 Berlin, 
Germany

(Germany Limited Partnership)

Class: 35 סוג: 35

Advertising; arranging of commercial transactions, for 
others, includng within the framework of e-
commerce;trading, including via the internet, in the 
fields of: fuels and illuminants, candles and wicks for 
lighting, common and precious, wrought and 
unwrought metals, ironmongery, small items of metal 
hardware for decorative purposes, cutlery, lighting 
fixtures, apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying and 
ventilating, precious metals and their alloys and 
goods of precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments, spectacles and 
sunglasses, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery, clothing, 
footwear, headgear, furniture, garden furniture, 
furnishings, antiques, textiles and textile goods, in 
particular textile goods for the home, bed and table 
covers, carpets, rugs and other materials for covering 
existing floors, electric and non-electric household 
and kitchen utensils, glassware, ceramics, porcelain, 
goods of metal and of plastic for household and 
kitchen use, household and kitchen containers, 
cooking pot sets, decoration accessories, decorative 
articles and materials, seasonal, festival, party and 
themed jewellery, embroidery, artificial flowers, 
sporting articles and equipment, games and 
playthings, decorations for Christmas trees, printed 
matter, newspapers, magazines, periodicals, books, 
office requisites and writing materials, foodstuffs and 
beverages, in particular delicatessen foodstuffs and 
wines, animals and plants, smokers' requisites

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 38431/03/2014



Trade Mark No. 249387 מספר סימן

Application Date 20/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127019 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Two shades 
of blue (blue and dark blue) and black. as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: ADVANCED LITHIUM SYSTEMS EUROPE 
AMINTIKON EFARMOGON ANONIMI ETAIRIA

Address: 23rd Km of National Road Athens 
-,Lamia,,Agios Ste, Attica, Greece

(Greece Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Firearms; ammunition and projectiles; explosives.

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

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

Greece, 25/11/2011, No. 215194 יון, 25/11/2011, מספר 215194

Class: 13 סוג: 13

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 38531/03/2014



Trade Mark No. 249395 מספר סימן

Application Date 06/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0787212 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication apparatus, telecommunication 
peripheral and auxiliary equipment, their parts, 
fittings and accessories, not included in other 
classes; computers; telecommunication hardware 
and computer hardware also for use in the field of 
telecommunication networks; software; telephone 
cards; electric and electronic apparatus and 
instruments not included in other classes; optical, 
measuring, signalling, checking (supervision) and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound, 
images or data; magnetic or optical data carriers; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; apparatus for data 
processing; little telephone bags.

Class: 35 סוג: 35

Business consultancy and intermediary services in 
the purchase and sales of goods as mentioned in 
class 9; bringing together service providers and 
possible clients; administrative services in the field of 
entering into agreements between service providers 
and clients; setting up and management of computer 
databases; providing databases with addresses for 
various service providers; demonstration of the goods 
mentioned in class 9 for publicity purposes; business 
consultancy on the subjects of import and export and 
the distribution (sales) of the goods mentioned in 
class 9; presentation of goods and services with the 
help of multimedia techniques, for publicity purposes; 
publicity and sales promotion regarding goods and 
services to be ordered via electronic means (e-
commerce); business management; administrative 
services whether or not in the field of acceptation and 
execution of orders; intermediary services in the field 
of advertising and publicity; dissemination of publicity 
material; market canvassing; marketing research, 
marketing studies; consultancy on the subject of 
business organization and business economy; 
franchising, namely commercial assistance in the 
sales of goods, within the framework of a franchise 
contract; afore-mentioned services also rendered 
with the help of the multimedia.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 38631/03/2014



 Owners

Name: Venista Holding GmbH & Co. KG

Address: Spichernstrasse 6B, 50672 Köln, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs, financial management in relation to 
telecommunication services; insurance; hire-
purchase financing of telecommunication apparatus; 
aforementioned services also rendered with the help 
of the multimedia.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and installation services; 
aforementioned services also rendered with the help 
of the multimedia.

Class: 38 סוג: 38

Electronic data transmission; rental of 
telecommunication apparatus; interactive 
telecommunications; telecommunications via on-line 
computer networks; providing access to 
telecommunication networks, including the Internet; 
electronic transmission services; transmission of 
information by electronic means; electronic data 
transmission; technical information and consultancy 
in the field of (interactive) telecommunication; afore 
mentioned services also rendered with the help of 
multimedia.

Class: 42 סוג: 42

Rental and provision of computer hard- and software, 
whether or not for an Internet cafe; software design 
and development; computer services, notably rental 
of access time to computer data bases and computer 
servers; computer programming; services of ICT 
specialists; technical consultancy regarding 
development, design and styling of websites; afore-
mentioned services also rendered with the help of the 
multimedia.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 38731/03/2014



Trade Mark No. 249402 מספר סימן

Application Date 06/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055548 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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.

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(Germany Company organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 38831/03/2014



Trade Mark No. 249407 מספר סימן

Application Date 13/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shanghai Feixun Communication Co., Ltd.

Address: Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 
Guangfulin Road Songjiang District, Shanghai, People's 
Republic of China

A corporation of P.R. China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Outdoor advertising; Demonstration of goods; 
Publicity; Shop window dressing services in the field 
of mobile and cellular phones and related 
accessories and equipment ; On-line advertising on a 
computer network; Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; Layout 
services for advertising purposes; Commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; Sales promotion for others; 
Marketing services for mobile and cellular phones 
and related accessories and equipment  ; all included 
in class 35.

פרסום חוצות; הצגת טובין; יחצנות;  שירותי עיצוב חלונות 
ראווה לטלפונים ניידים וסלולאריים, אביזרים וציוד נלווים; 
פרסום מקוון ברשת מחשבים; הצגת סחורות על אמצעי 

תקשורת, למטרות קמעונות; שירותי הדמיה למטרות פרסום; 
ניהול מסחרי של רישוי מוצרים ושירותים של אחרים; קידום 
מכירות לאחרים;שירותי  שיווק לטלפונים ניידים וסלולאריים 

אביזרים וציוד נלווים; הנכללים כולם בסוג 35.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 38931/03/2014



G780

Trade Mark No. 249417 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gulfstream Aerospace Corporation

Address: 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia, 
31407, U.S.A.

(a Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Airplanes; aircraft and structural parts and fittings 
therefor; all included in class 12.

מטוסים; כלי טיס וחלקים מבניים ואביזרים עבורם; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                              

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

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

European Community Trade Mark, 19/03/2012, No. 
010738201

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/03/2012, מספר 
010738201

Class: 12 סוג: 12

Airplanes. מטוסים.       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 39031/03/2014



G180

Trade Mark No. 249418 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gulfstream Aerospace Corporation

Address: 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia, 
31407, U.S.A.

(a Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Airplanes; aircraft and structural parts and fittings 
therefor; all included in class 12.

מטוסים; כלי טיס וחלקים מבניים ואביזרים עבורם; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                              

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

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

European Community Trade Mark, 19/03/2012, No. 
010738011

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/03/2012, מספר 
010738011

Class: 12 סוג: 12

Airplanes. מטוסים.       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 39131/03/2014



G580

Trade Mark No. 249419 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gulfstream Aerospace Corporation

Address: 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia, 
31407, U.S.A.

(a Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Airplanes; aircraft and structural parts and fittings 
therefor; all included in class 12.

מטוסים; כלי טיס וחלקים מבניים ואביזרים עבורם; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                              

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

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

European Community Trade Mark, 19/03/2012, No. 
010738111

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/03/2012, מספר 
010738111

Class: 12 סוג: 12

Airplanes. מטוסים.       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 39231/03/2014



G480

Trade Mark No. 249420 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gulfstream Aerospace Corporation

Address: 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia, 
31407, U.S.A.

(a Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Airplanes; aircraft and structural parts and fittings 
therefor; all included in class 12.

מטוסים; כלי טיס וחלקים מבניים ואביזרים עבורם; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                              

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

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

European Community Trade Mark, 19/03/2012, No. 
010738052

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/03/2012, מספר 
010738052

Class: 12 סוג: 12

Airplanes. מטוסים.       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 39331/03/2014



G880

Trade Mark No. 249421 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gulfstream Aerospace Corporation

Address: 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia, 
31407, U.S.A.

(a Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Airplanes; aircraft and structural parts and fittings 
therefor; all included in class 12.

מטוסים; כלי טיס וחלקים מבניים ואביזרים עבורם; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                              

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

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

European Community Trade Mark, 19/03/2012, No. 
010738235

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/03/2012, מספר 
010738235

Class: 12 סוג: 12

Airplanes. מטוסים.       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 39431/03/2014



G680

Trade Mark No. 249423 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gulfstream Aerospace Corporation

Address: 500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia, 
31407, U.S.A.

(a Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Airplanes; aircraft and structural parts and fittings 
therefor; all included in class 12.

מטוסים; כלי טיס וחלקים מבניים ואביזרים עבורם; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                              

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

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

European Community Trade Mark, 19/03/2012, No. 
010738177

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/03/2012, מספר 
010738177

Class: 12 סוג: 12

Airplanes. מטוסים.       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 39531/03/2014



EARPODS

Trade Mark No. 249434 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers, tablet computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
electronic book readers; handheld electronic game 
units adapted for use with an external display screen 
or monitor; handheld digital electronic devices and 
software related thereto; handheld mobile digital 
electronic devices capable of providing access to the 
Internet and for the sending,  receiving, and storing of 
telephone calls, faxes, electronic mail, and other 
digital data; electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data and 
messages, and electronic devices that enable the 
user to keep track of or manage personal 
information; sound recording and reproducing 
apparatus; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders; digital video 
recorders and players; audio cassette recorders and 
players; video cassette recorders and players; 
compact disc recorders and players; digital versatile 
disc recorders and players; digital audio tape 
recorders and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car audio 
apparatus; earphones, headphones; audio speakers; 
microphones; audio components and accessories; 
electronic communication equipment and 
instruments; audiovisual teaching apparatus; optical 
apparatus and instruments; telecommunications 
apparatus and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; wireless communication 
devices for voice, data or image transmission; 
cables; apparatus for data storage; chips, discs and 
tapes bearing or for recording computer programs 
and software; facsimile machines; cameras; 
batteries; televisions; television receivers; television 
monitors; computer software; computer and 
electronic games; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones, and 
handheld digital electronic devices; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 

מחשבים; התקני ציוד היקפיים למחשב; חומרת מחשב; מכונות 
משחק מחשב; מחשבי כף יד; מחשבי טאבלט, עוזרים 

דיגיטליים אישיים, מארגנים אלקטרוניים, פנקסים אלקטרוניים, 
קוראי ספרים אלקטרוניים; יחידות אלקטרוניות נישאות 
המותאמות למשחקים לשימוש עם מסך תצוגה חיצוני או 
מוניטור; התקנים אלקטרוניים דיגיטליים נישאים ותוכנות 

הקשורות אליהם ;מכשירי כף יד ניידים דיגיטליים ואלקטרוניים 
המסוגלים לספק גישה לאינטרנט, שליחה, קבלה ואחסון של 
שיחות טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני ונתונים דיגיטליים 

אחרים; יחידות כף יד אלקטרוניות לקבלה האלחוטית, אחסון ו / 
או שידור נתונים והודעות, ומכשירים אלקטרוניים המאפשרים 

למשתמש לעקוב אחר או לנהל מידע אישי; הקלטת קול 
והפקה; מנגנוני שמע אמ.פי.3. בפורמט דיגיטלי; ומקליטי אודיו 
דיגיטליים; מקליטי וידאו דיגיטליים ונגנים; מכשירי קסטה ונגני 
אודיו; מקליטי ונגני קלטות וידאו; מקליטים דיגיטלים מגוונים 
ונגני קומפקט דיסק; מקליטי נגני דיסקים; מקליטי ונגני קלטות  
אודיו דיגיטליות; קלטות ומיקסרים דיגיטליים; מכשירי רדיו, 
משדרי רדיו ומקלטים; מיקסרים דיגיטליים לאודיו ווידאו; 
מגברים; מקלטי אודיו; מפענחי אודיו; מנגנון מכונת שמע; 
אוזניות, אוזניות, רמקולי שמע; מיקרופונים; רכיבים ואבזרי 
שמע; ציוד ומכשירי תקשורת אלקטרוני; מנגנון ההוראה 
אורקולי; התקנים ומכשירים אופטיים; התקנים ומכשירי 
 ;(GPS מכשירי)  טלקומוניקציה; מערכת מיקום גלובלית
טלפונים; התקני תקשורת אלחוטיים עבור קול, נתונים או 

העברת תמונה; כבלים: כלים לאחסון נתונים, שבבים, דיסקים 
וקלטות או נושאים להקלטת תוכניות מחשב ותוכנה; מכונות 

פקסימיליה, מצלמות, סוללות, טלוויזיות, מקלטי טלוויזיה; מסכי 
טלויזיה, תוכנת מחשב; משחקי מחשב אלקטרוניים, תוכנת 
מחשב ליצירה, עריכה, הפצה, הורדה, שידור, קבלה, משחק, 
הפקה, קידוד, פענוח, הצגה, אחסון וארגון טקסט, נתונים, 

גרפיקה, תמונות, אודיו , וידאו ,מולטימדיה, תכנים 
אחרים,פרסומים אלקטרוניים, ומשחקים אלקטרוניים, תוכנת 
מחשב לשימוש בהקלטה, ארגון, העברת טקסט, מניפולציה, 
וסקירת טקסט, נתונים, קבצי אודיו, קבצי וידאו ומשחקים 

אלקטרוניים בחיבור עם מחשבים, טלויזיות, ממירים טלויזיונים, 
נגני אודיו, נגני וידאו, נגני מדיה, טלפונים ומכשירי כף יד 

דיגיטלים  ואלקטרוניים , תוכנת מחשב המאפשרת למשתמשי 
התוכנה להפיץ טקסטים, נתונים, גרפיקה, תמונות, אודיו, 

ווידאו; ותכני מולטימדיה אחרים דרך רשתות תקשורת גלובליות 
ורשתות מחשב, אלקטרוניקה ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב 
לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה, וניהול נתונים וקישורים בין שרתי 
מחשב ומשתמשים המחוברים לרשתות תקשורת גלובליות 

ורשתות מחשב, אלקטרוניקה ותקשורת אחרות; תוכנת מחשב 
לשימוש על מכשירים דיגיטליים ואלקטרוניים יידניים ומוצרי 
אלקטרוניקה אחרים לצרכן; תוכנת הוצאה לאור אלקטרונית; 
תוכנה לקריאת הוצאה לאור אלקטרונית; תוכנת מחשב לניהול 

מידע אישי; תכנים, מידע ופרשנות אודיו ואודיו ויזואליים 
מוקלטים מראש הניתנים להורדה; ספרים אלקטרוניים, 

מגזינים, כתבי עת, דיוורים, עיתונים, יומנים, ופרסומים אחרים 
להורדה; תוכנה לניהול מסדי נתונים; תוכנת זיהוי דמות; תוכנת 
זיהוי קול; תוכנת דואר אלקטרוני ומסרים; תוכנת מחשב לגישה, 

גלישה וחיפוש במאגרי מידע מקוונים; לוחות מודעות 
אלקטרוניים; תוכנת סנכרון נתונים; תוכנת פיתוח יישומים; 
מדריכי משתמש לקריאה בצורה אלקטרונית או ממוחשבת 

לשימוש עם ולמכירה כיחידה עם, כל הטובין האמור לעיל; ציוד 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 39631/03/2014



 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; computer equipment for use 
with all of the aforesaid goods; electronic apparatus 
with multimedia functions for use with all of the 
aforesaid goods; electronic apparatus with interactive 
functions for use with all of the aforesaid goods; 
accessories, parts, fittings, and testing apparatus for 
all of the aforesaid goods; covers, bags and cases 
adapted or shaped to contain all of the aforesaid 
goods; all included in class 9.

מחשבים לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; מנגנון אלקטרוני 
עם פונקציות מולטימדיה לשימוש עם כל הטובין האמור לעיל; 
מנגנון אלקטרוני עם פונקציות אינטראקטיביות לשימוש עם כל 
הטובין האמור לעיל; אביזרים, חלקים, אבזרים, ומנגנוני בדיקה 
לכל הטובין האמור לעיל; כיסויים, תיקים ונרתיקים המותאמים 
או עוצבו כדי להכיל את כל הטובין האמור לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

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

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

Jamaica, 11/07/2012, No. 60741 ג'מאייקה, 11/07/2012, מספר 60741

Class: 9 סוג: 9

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 39731/03/2014



SEATTLE'S BEST COFFEE

Trade Mark No. 249453 מספר סימן

Application Date 20/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Seattle's Best Coffee LLC

Address: Seattle, Washington, U.S.A.

(Washington Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal 
and non-herbal), coffee, tea, cocoa and espresso 
beverages, and beverages made with a base of 
coffee and/or espresso, beverages made with a base 
of tea, powdered chocolate and vanilla; sauces to 
add to beverages; chocolate syrup, flavoring syrups 
to add to beverages, baked goods including muffins, 
scones, biscuits, cookies, pastries and breads, 
sandwiches, granola, ready-to-drink coffee, ready-to-
drink tea, ice cream and frozen confections; 
chocolate, candy and confections.

קפה מפולים טחונים ושלמים, קקאו, תה (צמחים ולא צמחים), 
משקאות קפה, תה, קקאו ואספרסו, ומשקאות עשויים מבסיס 
של קפה ו/או אספרסו, משקאות עשויים מבסיס של תה, אבקות 

שוקולד ווניל; רטבים להוספה למשקאות; סירופ שוקולד, 
סירופים בטעמים להוספה למשקאות, דברי מאפה כולל 

מאפינס, סקונס, ביסקוויטים, עוגיות, מאפים ולחמים, כריכים, 
גרנולה, קפה מוכן לשתייה, תה מוכן לשתייה, גלידה ודברי 

מתיקה קפואים; שוקולד, ממתקים ודברי מתיקה.                   
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 43 סוג: 43

Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar and 
coffee house, carry out restaurant, and take out 
restaurant services; catering services; coffee supply 
services for offices; contract food services; food 
preparation; preparation and sale of carry out foods 
and beverages.

מסעדה, בית קפה, קפיטריה, בר חטיפים, בר לקפה ובית קפה, 
שירותי מסעדה ממנה ניתן לאסוף מזון, ומסעדה עם משלוחים; 
שירותי הסעדה; שירותי אספקת קפה למשרדים; שירותי מזון 
לפי חוזה; הכנת מזון; הכנה ומכירה של מזון ומשקאות לאיסוף. 
                                                                                    

                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 39831/03/2014



Trade Mark No. 249472 מספר סימן

Application Date 15/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127286 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BELLCO S.r.l. con unico socio

Address: Via Camurana, 1, MIRANDOLA (Modena), Italy

(Italy Italian Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software used in connection with medical devices for 
the treatment of multi-organ deficiencies, medical 
devices for renal and extra-renal therapies, medical 
devices for ultra filtration, for haemofiltration, for 
haemodialysis, for haemodiafiltration, for plasma 
exchange, for haemoperfusion, for cascade filtration 
and for plasma filtration adsorption.

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for the treatment of multi-organ 
deficiencies and related accessories in this class; 
medical devices for renal and extra-renal therapies 
and related accessories in this class; medical devices 
for ultra filtration, for haemofiltration, for 
haemodialysis, for haemodiafiltration, for plasma 
exchange, for haemoperfusion, for cascade filtration 
and for plasma filtration adsorption and related 
accessories in this class.

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

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

Italy, 22/05/2012, No. BO2012C000719 BO2012C000719 איטליה, 22/05/2012, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 39931/03/2014



Trade Mark No. 249484 מספר סימן

Application Date 15/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127405 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BELLCO S.r.l. con unico socio

Address: Via Camurana, 1, MIRANDOLA (Modena), Italy

(Italy Italian Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software used in connection with medical devices for 
the treatment of multi-organ deficiencies, medical 
devices for renal and extra-renal therapies, medical 
devices for ultra filtration, for haemofiltration, for 
haemodialysis, for haemodiafiltration, for plasma 
exchange, for haemoperfusion, for cascade filtration 
and for plasma filtration adsorption.

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for the treatment of multi-organ 
deficiencies and related accessories in this class; 
medical devices for renal and extra-renal therapies 
and related accessories in this class; medical devices 
for ultra filtration, for haemofiltration, for 
haemodialysis, for haemodiafiltration, for plasma 
exchange, for haemoperfusion, for cascade filtration 
and for plasma filtration adsorption and related 
accessories in this class.

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

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

Italy, 22/05/2012, No. BO2012C000718 BO2012C000718 איטליה, 22/05/2012, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 40031/03/2014



Trade Mark No. 249486 מספר סימן

Application Date 19/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127414 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jérome Lambruschini

Address: 24 bd Edouard Herriot imm B2, F-13008 
Marseille, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, soap, essential oils, cosmetics, hair 
lotion, dentifrice.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 40131/03/2014



Trade Mark No. 249505 מספר סימן

Application Date 29/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127598 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fire extinguishing compositions; bases [chemical 
preparations]; acid-proof and fire-proof chemical 
compositions; diagnostic preparations other than for 
medical or veterinary purposes.

Class: 9 סוג: 9

Extinguishers; fire alarms; detectors; temperature, 
smoke and fire detectors; diagnostic apparatus, not 
for medical purposes; fire-extinguishing equipment 
and apparatus; temperature detection devices; 
temperature indicators; data processing apparatus;  
gas, liquid and power extinguishing nozzles; fire-
extinguishing devices.

Class: 17 סוג: 17

Artificial resins [semi-finished products]; plastic hoses 
for extinguishing systems; rubber hoses for 
extinguishing systems; valves of rubber or plastic.

Class: 37 סוג: 37

Installation and repair of installations for detecting 
and extinguishing fires.

Class: 42 סוג: 42

Chemical research; mechanical research; testing of 
materials; technical project studies; technical project 
studies in connection with fire extinguishing and 
detection; surveying [engineering work]; engineering; 
construction drafting; design and development of 
computers and software.

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

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

Benelux, 30/09/2011, No. 1233468 בנלוקס, 30/09/2011, מספר 1233468

Class: 1 סוג: 1

Class: 9 סוג: 9

Class: 17 סוג: 17

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 40231/03/2014



 Owners

Name: Luxembourg Patent Company S.A.

Address: 24, route de Diekirch, L-7440 Lintgen, 
Luxembourg

(Luxembourg Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 40331/03/2014



Trade Mark No. 249526 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127747 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Blood for medical purposes; blood plasma;  reagents 
for medical or veterinary use.

Class: 9 סוג: 9

Measuring and checking apparatus and instruments; 
testing apparatus; computer apparatus for analysis 
purposes; computer software, particularly processing 
and analysis software for medical and veterinary 
procedures and methods such as procedures and 
methods for cancer or tumor screening or procedures 
and methods for colorectal cancer screening .

Class: 10 סוג: 10

Blood testing apparatus; medical apparatus, 
instruments and articles for medical or veterinary 
testing procedures and methods such as procedures 
and methods for cancer or tumor screening or 
procedures and methods for colorectal cancer 
screening.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological analyses; development of 
computer software, particularly processing and 
analysis software for medical or veterinary testing 
procedures and methods such as procedures and 
methods for cancer or tumor screening or procedures 
and methods for colorectal cancer screening.

Class: 44 סוג: 44

Medical and veterinary analyses, particularly 
analyses relating to procedures and methods for 
medical or veterinary testing such as procedures and 
methods for cancer or tumor screening and methods 
for colorectal cancer screening.

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

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

Switzerland, 24/11/2011, No. 629043 שוויץ, 24/11/2011, מספר 629043

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 40431/03/2014



 Owners

Name: Diagnoplex SA

Address: Chemin de la Vulliette 4, CH-1000 Lausanne 
25, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Class: 44 סוג: 44

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 40531/03/2014



VAYAPLIN

Trade Mark No. 249578 מספר סימן

Application Date 23/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 
46285, U.S.A.

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and medicinal preparations for 
prevention and treatment of sexual dysfunction, 
benign prostate hyperplasia and pulmonary arterial 
hypertension ; all included in class 5.

תכשירים רוקחיים ותרופתיים למניעה ולטיפול בהפרעות 
בתפקוד מיני, היפרפלסיה שפירה בבלוטת הערמונית ויתר לחץ 
דם של עורק הריאה; הנכללים כולם בסוג 5.                           

                                                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 40631/03/2014



Trade Mark No. 249582 מספר סימן

Application Date 23/09/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication products, 
equipment and apparatus; telephone exchange, 
telephone devices, data processing devices; 
apparatus for emitting recording, transmission or 
reproduction of sound or images; modems, 
information or data processing devices, cables, 
satellites; recoding equipment, equipment 
transmission, reception equipment, 
telecommunication emitters, telephone equipment, 
visual display units; massage transmission 
equipment, facsimile, telex, telephone, telegram, data 
communications, mobile and fixed telephones, 
answering machines, switches distribution boards 
and switchboards for online telephone calls; 
apparatus for capturing, counting, collecting, storing, 
converting, entering, broadcasting and transmitting 
data, information and signals; apparatus and parts of 
apparatus for the transmission of data and signals 
using telephone, data transmitting and telephone 
terminals among other for access world- wide 
communications networks (such as an internet); 
business and private extension, data communication 
networks among others and corporation, videos and 
satellite broadcasts; computer programs; computer 
applications; electronic indexes; applications for 
mobile phones; internet applications; digital 
databases and/or online in various subjects and 
topics; all included in Class 9

מוצרים, ציוד והתקנים בתחום התקשורת וטלקומוניקציה; 
מרכזות, מכשירי טלפון, ציוד לעיבוד נתונים; מתקנים להפצת 
הקלטות, שידור או שעתוק של צליל או תמונה; מודמים, 
מכשירים לעיבוד מידע, כבלים, לוויינים; ציוד הקלטה, ציוד 
שידור, ציוד קבלה, מפיצי טלקומוניקציה, ציוד טלפון, יחידות 

תצוגה חזותיות; ציוד להעברת מסר, פקסימיליה, טלקס, טלפון, 
טלגרם, תקשורת נתונים, טלפונים ניידים ונייחים, משיבונים, 
מתגים, לוחות חלוקה ומרכזיות לשיחות טלפון מקוונות; 
מכשירים לקליטה, ספירה, איסוף, אחסון, המרה, עבוד, 

הכנסה, שידור ותמסורת נתונים, מידע ואיתות; מכשירים וחלקי 
מכשירים לתמסורת נתונים ואיתותים בשימוש טלפונים, 

תמסורת נתונים ומסופי טלפונים, בין אחרים לגישה לרשתות 
תקשורת כלל עולמיות (כמו האינטרנט) או גישה לרשתות 

פרטיות (כמו האינטראנט); שלוחות עסקיות ופרטיות, רשתות 
תקשורת נתונים בין אתרים ובין חברות, שידורי חוזי ולוויין; 
תוכנות מחשב; אפליקציות מחשב; אינדקסים אלקטרוניים; 
אפליקציות לטלפונים ניידים; אפליקציות לאינטרנט; מאגרי 
מידע דיגיטאליים ו/או מקוונים בתחומים ובנושאים שונים; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 35 סוג: 35

Management of databases; advertising services; 
providing business information; Consulting services 
for business management; business administration; 
office function services; providing information 
database services; retail store services for sale of 
goods and services in the field of internet and 
communication; Computerized on-line retail store 
services in the field of communication and internet, 
accessible via global computer network; Advertising 
services including direct mailing services; Business 
management services and providing business 
administration services for others; all included in 
class 35

ניהול מאגרי מידע; פרסום; אספקת מידע עסקי; שירותי ייעוץ 
לניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; אספקת 
שירותי מאגרי מידע לעסקים; שירותי חנויות קמעונאיות 
למכירת מוצרים ושירותים בתחום התקשורת והאינטרנט; 

שירותי חנויות קמעונאיות ממוחשבות אונליין בתחום התקשורת 
והאינטרנט הנגישים באמצעות רשת מחשב גלובלית ; שירותי 
פרסומות לרבות שירותי דיוור ישיר, שירותי ניהול עסקים  ומתן 
שירותי אדמינסטרציה עסקיים לאחרים; הנכללים כולם בסוג 35
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 40731/03/2014



Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

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

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephone services, 
computerized databases, computer communications 
network, global computer network; provision of 
communication connections to computerized 
databases, computer communication network and 
global computer network; providing information 
updating services, content, switchboard and 
information through telephones, cellular phones, 
facsimiles, short message services (SMS), internet, 
computers, and computer communications network; 
all included in class 38.

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות בתחום הטלפוניה, 
מאגרי נתונים ממוחשבים, רשת תקשורת מחשבים, רשת 
מחשבים עולמית, אספקת שירותי תקשורת למאגרי נתונים 
ממוחשבים, לרשת תקשורת מחשבים ולרשת מחשבים 
עולמית; אספקת שירותי מידע, תוכן, מרכזייה ומודיעין 

באמצעות טלפון, טלפון סלולארי, פקסימיליה, שירות הודעות 
קצרות (SMS), אינטרנט, מחשבים ורשת תקשורת מחשבים; 
הנכללים כולם בסוג 38                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 40831/03/2014



Trade Mark No. 249597 מספר סימן

Application Date 23/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: CASA DEL CAFFE’ VERGNANO S.p.A

Address: S.S. Torino-Asti Km. 20, Santena, Torino,, 
10026, Italy

An Italian Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Non-electric coffee machines and parts therefore, 
hand-operated coffee grinders, non-electric coffee 
percolators, and parts thereof; non-electric coffee 
grinders; coffee filters; household or kitchen utensils 
and containers; articles of glass, porcelain, majolica 
or earthenware not included in other classes; coffee 
cups, cappuccino cups, tea cups, chocolate cups, 
cups for chocolate-based beverages, mugs, tea pots, 
sugar bowls, plates, glasses, napkins holders; all 
included in class 21

מכונות קפה שאינן חשמליות וחלקים עבורן, טוחני קפה 
מופעלים-ידנית, פרקולטורים לקפה שאינם חשמליים, וחלקים 
בעבורם; טוחני קפה לא חשמליים; פילטרים לקפה; כלי בית או 

מטבח ומיכלים; פריטי זכוכית, פורצלן, מג'וליקה או חימר 
שאינם נכללים בסוגים אחרים; כוסות קפה, כוסות קפוצ'ינו, 
כוסות תה, כוסות שוקו, כוסות למשקאות על-בסיס שוקולד, 

ספלים, קומקומים, קערות סוכר, צלחות, כוסות, מחזיקי מפיות; 
הנכללים כולם בסוג 21                                                     
                                                                                    

                                                        

Class: 30 סוג: 30

Coffee, mixtures of coffee, coffee extracts; coffee 
substitutes; tea, tea extracts and tea-based 
preparations; cocoa and preparations having a base 
of cocoa, chocolate, chocolate products; sugar; 
natural sweeteners; honey and honey substitutes; 
treacle syrup; confectionery; pastries; sweets; 
biscuits; food products based on rice, on flour or on 
cereals; flour; spices and seasoning foodstuff 
included in class 30

קפה, תערובות קפה, תמציות קפה; תחליפי קפה; תה, תמציות 
תה ומרקחות על-בסיס תה; קקאו ומרקחות בעלות בסיס קקאו, 
שוקולד, מוצרי שוקולד; סוכר; ממתיקים טבעיים; דבש ותחליפי 
דבש; סירופ סוכר; דברי מתיקה; מאפים; ממתקים; ביסקוויטים; 
מוצרי מזון על בסיס אורז, קמח או דגנים; קמח; תבלינים ומוצרי 
תיבלון הנכללים בסוג 30                                                   
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 40931/03/2014



Trade Mark No. 249661 מספר סימן

Application Date 09/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128086 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools for loading and 
unloading installations, namely, cranes and belts for 
conveyors; motors and engines except for land 
vehicles; machine coupling and transmission 
components except for land vehicles; agricultural 
implements other than hand-operated, namely, 
cultivators, harvestors, disk harrows, seeders; 
incubators for eggs; automatic vending machines.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 41031/03/2014



Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus and instruments, namely, optical 
mirrors, scientific apparatus for determining the water 
content in petroleum products, glass tubes for 
scientific purposes, conductivity meters, prisms for 
scientific purposes; nautical apparatus and 
instruments, namely, compasses, sonar, sonar 
equipment and parts thereof; surveying apparatus 
and instruments, namely, level measuring machines, 
leveling rods, surveying machines and instruments, 
surveying chains; photographic apparatus and 
instruments, namely, photographic cameras, 
photographic exposure meters, photographic filters, 
photographic flash bulbs and flash units; 
cinematographic apparatus and instruments, namely, 
cinematographic cameras, cinematographic film, 
cinematographic machines and apparatus, sound 
recording apparatus and instruments; optical 
apparatus and instruments, namely, optical filters, 
optical glasses, optical lens sights, optical scanners, 
optical readers, optical reflectors; weighing apparatus 
and instruments, namely, scales and balances; 
measuring apparatus and instruments, namely, 
instruments for measuring length, bevels, lasers for 
measuring purposes, instruments for detecting and 
measuring two-dimensional distribution of force and 
pressure, measuring rules, measuring spoons, 
radiation measuring instruments, conductivity meters, 
thermometers; signaling apparatus and instruments, 
namely, signal processors, signal splitters for 
electronic apparatus, signal band separators for use 
in telecommunications applications; checking 
apparatus and instruments, namely, graduation 
checkers, apparatus for checking flight parameters; 
life-saving apparatus and instruments, namely, life-
saving rafts, protective helmets; teaching apparatus 
and instruments, namely, video projectors; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, fibers for conducting electrical 
charges, electrical conductors, conductivity meters, 
electrical relays and transformers, electrical switches, 
electric current switches, electrical switchgear in the 
nature of voltage boosting devices for electric power 
lines, voltage regulators for electric power, electric 
accumulators, electrical controllers; blank magnetic 
data carriers; pre-recorded magnetic data carriers 
featuring video games; compact disc (CDs), DVDs 
and other pre-recorded digital recording media 
featuring music, music video recordings; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
hardware, computers, in particular transponders and 
integrated circuit chips.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; non-metal 
containers for transport, non-metal containers for 
commercial use and non-metal pallets. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 41131/03/2014



 Owners

Name: Telair International GmbH

Address: Bodenschneidstrasse 2, 83714 Miesbach, 
Germany

(Germany GmbH)

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 only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

European Community Trade Mark, 30/01/2012, No. 
010600211

איחוד האירופי לסימני מסחר, 30/01/2012, מספר 
010600211

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 20 סוג: 20

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 41231/03/2014



Trade Mark No. 249671 מספר סימן

Application Date 31/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128211 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; cosmetics.

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses.

Class: 18 סוג: 18

Leather belts, handbags, suitcases, trunks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale business services in relation to 
perfumery, cosmetics, sunglasses, leather belts, 
handbags, suitcases, trunks, clothing, footwear and 
headgear.

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

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

Benelux, 03/02/2012, No. 1241212 בנלוקס, 03/02/2012, מספר 1241212

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 41331/03/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red and black. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: Garcia B.V.

Address: Van Hennaertweg 8, NL-2952 CA 
Alblasserdam, Netherlands

(The Netherlands private limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 41431/03/2014



Trade Mark No. 249682 מספר סימן

Application Date 04/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128298 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SGL CARBON SE

Address: Sohnleinstr. 8, 65201 Wiesbaden, Germany

(Germany SE (Société Européenne))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for chemical processing, namely columns 
for chemical processing, distillation columns, bins as 
parts of apparatus for the chemical processing, 
recuperators; process technology apparatus, namely, 
columns for chemical processing, distillation 
columns, bins as parts of apparatus for the chemical 
processing, heat exchangers, recuperators; tubes, 
tube sheets, cylinders, head ends, boilers, tube 
bundles as parts of heat exchangers for chemical 
processing; all aforementioned goods made from 
ceramic materials or from fiber reinforced carbonate 
materials

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

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

European Community Trade Mark, 10/08/2011, No. 
010187011

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/08/2011, מספר 
010187011

Class: 11 סוג: 11

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 41531/03/2014



Trade Mark No. 249685 מספר סימן

Application Date 25/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128349 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Graf + Cie AG

Address: Bildaustrasse 6, CH-8640 Rapperswil, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Fittings for textile machines, apparatus for assembly 
and machines for monitoring such fittings, as well as 
their parts,  textile machines as well as their parts 
and accessories (included in this class), excluding 
water pumps and oil pumps for engines and flexible 
shaft coupligs.

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

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

Switzerland, 05/04/2012, No. 630609 שוויץ, 05/04/2012, מספר 630609

Class: 7 סוג: 7

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 41631/03/2014



Trade Mark No. 249734 מספר סימן

Application Date 10/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shalva - the association for mentally and 
physically challenged children 

שם: שלוה - אגודת שחרור למשפחה ולילד המוגבל 

Address: 6 Ibn Denan st, P.O.B. 34449, Jerusalem, 
91344, Israel

כתובת : רח' אבן דנן 6, ת.ד. 34449, ירושלים, 91344, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomo Samuels, Adv 

Address: 14 Zait Shemen, Efrat, Israel

שם: שלמה סמואלס, עו"ד 

כתובת : זית שמן 14, אפרתה, אפרת, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

providing personal support services for special needs 
children and their families that enables the families to 
raise them while living a normal and healthy lifestyle; 
all included in class 45.

הספקת שירותי תמיכה אישית עבור ילדים עם צרכים מיוחדים 
ולמשפחותיהם המאפשרת למשפחה לגדלם תוך ניהול אורח 
חיים תקין ובריא; הנכללים כולם בסוג 45.                             
                                                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 41731/03/2014



DOCTEUR RENAUD

Trade Mark No. 249737 מספר סימן

Application Date 27/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE

Address: 19 rue Péclet, 75015 PARIS, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; perfumes, eaux de toilette, eau de 
Cologne, personal deodorants; essential oils; soaps, 
cleansing milks; creams, gels, milks, lotions, masks, 
pomades, powders and cosmetic preparations for 
skin care; cosmetic anti-wrinkle preparations; 
cosmetic lip-care preparations; cosmetic sunscreen 
preparations, cosmetic sun-tanning preparations, 
cosmetic aftersun preparations; cosmetic 
preparations for slimming purposes; depilatories; hair 
products, namely hair and scalp care preparations; 
cosmetic bath preparations; make-up and make-up 
removing preparations; preparations for shaving and 
after-shave preparations; tissues and wipes 
impregnated with cosmetic lotions.

תמרוקים; בשמים, מי טואלט, מי קולון, דאודורנטים אישיים; 
שמנים אתרים; סבונים, חלבי ניקוי; קרמים, ג'לים, חלבים, 
תחליבים, מסכות, משחות מבושמות, אבקות ותכשירים 
קוסמטיים לטיפוח העור; תכשירים קוסמטיים נגד קמטים; 
תכשירים קוסמטיים לטיפוח השפתיים; תכשירים קוסמטיים 
להגנה מהשמש, תכשירים קוסמטיים לשיזוף, תכשירים 

קוסמטיים לאחרי חשיפה לשמש; תכשירים קוסמטיים למטרות 
הרזיה; מסירי שיער; מוצרי שיער, דהיינו תכשירי טיפוח שיער 
וקרקפת; תכשירים קוסמטיים לאמבט; תכשירי איפור והסרת 
איפור; תכשירים לגילוח ותכשירים לאחר גילוח; ממחטות 

ומגבונים המוספגים בתחליבים קוסמטיים.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 41831/03/2014



Trade Mark No. 249751 מספר סימן

Application Date 28/09/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs (downloadable software); 
electronic publications, downloadable; audio and 
video recordings, downloadable publications and 
software supplied on-line from a computer databases 
or the Internet; computer games downloadable from 
the Internet; computer programs downloadable from 
a global computer network; recorded computer 
programs (software); interfaces for computers; 
internet browsers; apparatus and equipment for 
recording, processing, receiving, reproducing, 
transmitting, modifying, compressing, 
decompressing, broadcasting, merging and/or 
enhancing sound, video images, graphics and data; 
access control systems; application, database, web 
and file servers; computer firmware; computer 
hardware and computer software for a wireless 
technology to provide communication between 
multiple computers and between computers and local 
and global computer networks; data storage 
programs; digital communication systems; network 
interface devices; software for use in online 
community based games that enables users to play 
interactive games and chat from remote locations via 
the internet; computer keyboards; computer mouse; 
CD-ROM disks recorded with computer program; 
electronic pocket translators; digital audio-video CD-
ROMs; mobile phones; encoded bank credit, debit, 
cash and identification cards; computer programs; 
computers and computer hardware components; 
network communication apparatus; portable 
telecommunication instant messaging devices; voice 
messaging systems; electronic mail and messaging 
programs for use on a network server; all included in 
class 9.

תוכנות מחשב (תוכנה הניתנת להורדה); פרסומים אלקטרוניים, 
ניתנים להורדה; קלטות אודיו וידאו, פרסומים להורדה ותוכנות 
המסופקות אונליין ממאגרי מידע ממוחשבים או באינטרנט; 
משחקי מחשב הניתנים להורדה מהאינטרנט; תוכנת מחשב 
להורדה מרשת מחשבים גלובלית; תוכנות מחשב מוקלטות 

(תוכנה); ממשקים עבור מחשבים; דפדפני אינטרנט; מכשירים 
וציוד להקלטה, עיבוד, קבלה, העתקה, העברה, שינוי, דחיסה, 
הורדת לחץ, שידור, מיזוג ו/או הגברת צליל, תמונות וידאו, 
גרפיקה ונתונים; מערכות בקרת גישה; שרתי יישומים, מסדי 
נתונים, אינטרנט וקבצי מחשב; קושחה; חומרת מחשב ותוכנת 
מחשב לטכנולוגיה אלחוטית כדי לספק תקשורת בין מחשבים 
מרובים ובין מחשבים ורשתות מחשבים מקומיות ועולמיות; 
תוכנות אחסון נתונים; מערכות תקשורת דיגיטליות; מכשירי 

ממשק רשת; תוכנה לשימוש במשחקים מבוססי קהילה מקוונת 
המאפשרת למשתמשים לשחק משחקים אינטראקטיביים 
ולשוחח ממקומות מרוחקים באמצעות האינטרנט; מקלדות 
מחשב; עכבר מחשב; דיסקי סי.די.רום. מתועדים עם תוכנת 
מחשב; תורגמני כיס אלקטרוניים; סי.די.רום. אודיו-וידאו 

דיגיטליים; טלפונים ניידים; כרטיסי בנק מקודדים של אשראי, 
חיוב, מזומן וזיהוי; תוכנות מחשב; מחשבים ורכיבי חומרה 
למחשבים; מכשירי תקשורת רשת; מכשירי תקשורת מסרים 
מיידיים ניידים; מערכות הודעות קוליות; דואר אלקטרוני 

ותוכנות מסרים לשימוש בשרת רשת; הנכללים כולם בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 41931/03/2014



 Owners

Name: Tencent Holdings Limited

Address: P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket 
Square,, Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services for the transmission of 
data, exchange of data and electronic 
communications amongst parties; communication 
services over computer networks; data transmission 
over data networks, including global computer 
networks and wireless telephone networks; web 
messaging services; online information transmission; 
communications by computer terminals; computer 
aided transmission of messages and images; 
electronic mail communication; electronic mail; rental 
of electronic mail-box; providing electronic bulletin 
boards for transmission of messages; electronic 
bulletin board services (telecommunications 
services); providing electronic telecommunication 
connections; telephone services; voice mail storage, 
sending and retrieval services; voice messaging 
services; paging services; communication services 
for accessing a data-base; Internet protocol 
transmission services; communications via fiber-optic 
networks; providing access to computer bulletin 
boards and real-time chat forums; electronic 
transmission of streamed and downloadable audio 
and video files via computer and other 
communications networks; instant messaging 
services; instant messaging services on cellular 
telephone and computer terminals; transmission of 
text, data, pictures, images, video, voices, 
information and messaging by mobile telephones; 
web messaging services; all included in class 38.

שירותי תקשורת להעברת נתונים, חילופי מידע ותקשורת 
אלקטרונית בין צדדים; שירותי תקשורת על גבי רשתות מחשב; 
העברת נתונים על גבי רשתות נתונים, כולל רשתות מחשב 
גלובליות ורשתות טלפון אלחוטיות; שירותי הודעות אינטרנט; 
העברת מידע בצורה מתוקנת; תקשורת על ידי מסופי מחשב; 
שידור בעזרת מחשב של הודעות ותמונות; תקשורת דואר 

אלקטרוני; דואר אלקטרוני; השכרה של תיבת דואר אלקטרוני; 
מתן לוחות מודעות אלקטרוניים להעברת מסרים; שירותי לוח 
מודעות אלקטרוניים (שירותי תקשורת); מתן חיבורי תקשורת 
אלקטרוניים; שירותי טלפון; שירותי אחסון, שליחה ושחזור 
דואר קולי; שירותי הודעות קוליות; שירותי זימון; שירותי 
תקשורת לגישה למאגר מידע; שירותי העברת פרוטוקול 

אינטרנטי; תקשורת באמצעות רשתות סיבים אופטיים; מתן 
גישה ללוחות מודעות ממוחשבים ופורומי צ'אט בזמן אמת; 
העברה אלקטרונית של קבצי אודיו ווידאו המוזרמים וניתנים 
להורדה באמצעות מחשב ורשתות תקשורת אחרות; שירותי 

הודעות מיידיות; שירותי הודעות מיידיות בטלפון סלולרי ומסופי 
מחשב; שידור של טקסט, נתונים, תמונות, דמויות, וידאו, 

קולות, מידע והודעות על ידי טלפונים ניידים; שירותי העברת 
הודעות אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 38.                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 42031/03/2014



Trade Mark No. 249786 מספר סימן

Application Date 11/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Click Enter Now L.T.D. שם: קליק אנטר עכשיו בע"מ

Address: D.N. Hamerkaz, Nachshonim, 73190, Israel כתובת : ד.נ. המרכז, נחשונים, 73190, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sigal Tal-Levy, Adv.

Address: P.O.B. 4154, Rosh Haayin, 48560, Israel

שם: סיגל טל-לוי, עו"ד

כתובת : ת.ד. 4154, ראש העין, 48560, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Consulting, training and implementing of computer 
application software; all included in class 41. 

ייעוץ, הדרכה והטמעה של תוכנות ליישומי מחשב; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                                                

  

Class: 42 סוג: 42

Computer applications consulting, all included in 
class 42.

ייעוץ של יישומי מחשב.                                                     
                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 42131/03/2014



MIRACLE MOIST

Trade Mark No. 249802 מספר סימן

Application Date 04/10/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 6467 ממלכה מאוחדת מספר: 6467

Dated 13/02/2009 (Section 16) מיום 13/02/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: The Procter & Gamble Company

Address: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
45202, U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair lotions, preparations for the cleaning, care, 
treatment and beautification of scalp and hair, hair 
styling products, hair tinting, bleaching, dyeing and 
coloring preparations, excluding perfumery products; 
all included in class 3.

תחליבים לשיער, תכשירים לניקוי, טיפוח, טיפול וייפוי של 
הקרקפת והשיער, תכשירים לעיצוב השיער, גוונים לשיער, 
מלבינים, תכשירי צבע וצביעה, מלבד מוצרי בישום; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   

                                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 42231/03/2014



Trade Mark No. 249806 מספר סימן

Application Date 27/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128750 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coherent, Inc.

Address: 5100 Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA 
95054, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Lasers not for medical use.

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

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

U.S.A., 19/07/2012, No. 85681941 ארה"ב, 19/07/2012, מספר 85681941

Class: 9 סוג: 9

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 42331/03/2014



Trade Mark No. 249821 מספר סימן

Application Date 02/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128942 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ASW Capital AG

Address: Luzernerstrasse 113, CH-6403 Küssnacht SZ, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Services for arranging meetings, particularly social 
networking services.

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

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

Switzerland, 08/06/2012, No. 630993 שוויץ, 08/06/2012, מספר 630993

Class: 45 סוג: 45

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 42431/03/2014



Trade Mark No. 249834 מספר סימן

Application Date 27/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129140 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacle lenses, including: plastics lenses, mineral 
lenses, corrective lenses, progressive lenses, 
sunglass lenses, polarized lenses, tinted lenses, 
coloured lenses, light-sensitive lenses, photochromic 
lenses, treated lenses, coated lenses, anti-reflective 
lenses, semi-finished lenses; spectacle lens blanks; 
semi-finished blanks for spectacle lenses; contact 
lenses; ophthalmic lenses; coatings for ophthalmic 
lenses; coatings for spectacle glasses; cases for 
ophthalmic lenses; cases for spectacle lenses; 
spectacles (optics); spectacle frames.

Class: 44 סוג: 44

Opticians' services; information and advice in the 
field of optics.

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

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

France, 27/01/2012, No. 12 3 892 476 צרפת, 27/01/2012, מספר 476 892 3 12

Class: 9 סוג: 9

Class: 44 סוג: 44

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 42531/03/2014



 Owners

Name: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE)

Address: 147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE 
PONT, France

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 42631/03/2014



Trade Mark No. 249839 מספר סימן

Application Date 02/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129198 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ASW Capital AG

Address: Luzernerstrasse 113, CH-6403 Küssnacht SZ, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Services for arranging meetings, particularly social 
networking services.

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

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

Switzerland, 08/06/2012, No. 630994 שוויץ, 08/06/2012, מספר 630994

Class: 45 סוג: 45

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 42731/03/2014



Trade Mark No. 249844 מספר סימן

Application Date 29/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129260 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Interactive entertainment software, namely computer 
game software; interactive multimedia game 
programs; downloadable computer software for use 
with computers and computer games; game 
software, video game programs, all for use with 
computers, communication devices and mobile 
telephones; educational game software.

Class: 16 סוג: 16

Notebooks, albums, document folders, printed 
matter, books, newspapers, periodicals and journals; 
bookbinding materials, photographs, stationery 
products; adhesives for stationery or household 
purposes; paper or cardboard stands for 
photographs; writing paper and envelopes; artists' 
materials, paintbrushes, paintboxes, drawing kits; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional or teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging namely bags, small 
bags, pouches, film of plastic (stretchable, 
extensible) for palletization; printing type, printing 
blocks; pens, stationery folders for conferences, note 
blocks, writing pads, visiting cards, checkbooks, 
postcards, stickers (stationery articles); posters; 
lithographic works of art; atlases; comic books; flags 
and pennants of paper; modeling materials; plastic 
materials for modeling and sculpting, blueprints, 
modeling pastes; fun and educational worksheets, for 
use in schools.

Class: 28 סוג: 28

Board games, educational games; christmas balls 
and wreaths; automatic and electronic games other 
than coin-operated and those designed to be used 
only with a television set; playing cards; figurines and 
accessories for figurines, namely toy weapons, 
clothing, footwear, caps and hats for figurines; 
puppets; scale model vehicles; building games; 
building blocks; model kits (toys); animal figures 
(toys); balls and balloons; electronic games; 
audiovisual games, namely apparatus for games 
designed for use only with a television set.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 42831/03/2014



Class: 41 סוג: 41

Leisure services; interactive or non-interactive 
competition and game services; radio or television 
entertainment; cultural activities; teaching and 
training services; editing and publication of texts 
(other than advertising texts), illustrations, books, 
journals, newspapers, periodicals, magazines, 
publications of all types and in all forms, including 
electronic and digital publications, audio and/or visual 
media, multimedia data carriers (interactive disks, 
digital-audio read-only-memory compact disks), 
multimedia programs; initial and advanced teaching 
and education in all general-interest subjects; 
arranging of seminars, internships and courses 
(training); arranging of conferences, forums, 
congresses and colloquiums; production of radio and 
television programs, audiovisual and multimedia 
programs, for interactive or non-interactive use; 
organization of competitions in education or 
entertainment, games and information campaigns of 
an educational or entertainment nature, organization 
of professional or other events for cultural or 
educational purposes; production of informative 
programs, recreational radio and television programs, 
audiovisual and multimedia programs, for interactive 
or non-interactive use; organization of shows; 
production and rental of films and cassettes including 
video cassettes, and more generally all sound and/or 
visual media, and multimedia data carriers 
(interactive disks, digital-audio read-only-memory 
compact disks); lending of books and other 
publications; toy lending library services; club 
services (entertainment or education); practical 
training (demonstration); arranging and conducting of 
training workshops.

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

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

France, 20/12/2011, No. 113883232 צרפת, 20/12/2011, מספר 113883232

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 42931/03/2014



 Owners

Name: EDITIONS PLAY BAC

Address: 33 rue du Petit Musc, F-75004 PARIS, France

(Société par Actions Simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 43031/03/2014



Trade Mark No. 249883 מספר סימן

Application Date 10/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129672 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys, in particular zinc, 
titanium zinc, zinc alloys, titanium zinc alloys; metal 
building materials; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electric 
cables and wires of common metal; ironmongery, 
small items of metal hardware; semi-finished goods 
and goods of metal and their alloys, in particular of 
zinc, titanium zinc, zinc alloys, titanium zinc alloys, 
namely pipes, gullies, roof kerb weathering, roofing 
assemblies, roofing sheets, wall coverings, eaves 
sheets, window sills, facade claddings; covering 
parts, fastening parts, cover frames, panels, metallic 
sheet, boards, corner parts, hinges, grids, rods, 
profiled and non-profiled, including surface-treated.

Class: 37 סוג: 37

Plumbing; building and assembly services, namely 
erecting roof constructions, roof coverings and 
facade claddings, including ventilation and drainage 
systems therefor, in particular using metal sheets; 
repair services in connection with trades of this type; 
building supervision.

Class: 40 סוג: 40

Processing of metal sheets and other semi-finished 
goods of metal being prefabricated articles for roof 
coverings, facade claddings, ventilating channels and 
special constructions in the field of structural 
engineering.

Class: 42 סוג: 42

Planning of roof designs, roof constructions, roof 
coverings and facade designs, including ventilation 
and drainage systems therefor; development of 
laying techniques and special constructions in the 
field of structural engineering.

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

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

Germany, 05/04/2012, No. 302012003981.2/06 גרמניה, 05/04/2012, מספר 302012003981.2/06

Class: 6 סוג: 6

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 43131/03/2014



 Owners

Name: Rheinzink GmbH & Co. KG

Address: Bahnhofstraße 90, 45711 Datteln, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 43231/03/2014



Trade Mark No. 249887 מספר סימן

Application Date 16/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0476716 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Recordati Ireland Limited

Address: Raheens East, Ringaskiddy Co., Cork, Ireland

(Irlande Limited)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Proprietary drug made with Fenticonazole with local 
antifungal action.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 43331/03/2014



Trade Mark No. 249896 מספר סימן

Application Date 30/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0797244 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Caffé Domenico Gioia S.r.l.

Address: Via Apollo XI, 59/61, I-84025 Eboli, Salerno, 
Italy

(Italie Société à responsabilité limitée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, artificial coffee; candies, chocolates, pralines, 
coffee beans coated with chocolate, chocolate 
covered resins, hazelnut cream; sugar; tea.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 43431/03/2014



ZYSMANTE

Trade Mark No. 249930 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים.                         

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 43531/03/2014



BLYSSIENT

Trade Mark No. 249950 מספר סימן

Application Date 10/10/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים.                         

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 43631/03/2014



Trade Mark No. 249971 מספר סימן

Application Date 15/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129719 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennost'yu "BUFFO"

Address: 4 str. 3, Podkopaevsky per., RU-109023 
Moskva, Russian Federation

(RU Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennost'yu)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: The Beck Science Bldg., 8 Hartom St., Har 
Hotzvim, P.O.B. 45087, Jerusalem, 9777401, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : מרכז בק למדע, רח' הרטום 8, הר חוצבים, ת.ד. 45087
, ירושלים, 9777401, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink, namely, snack-
bars, cafes, cafeterias, restaurants, self-service 
restaurants, canteens, bar services, food and drink 
catering.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 43731/03/2014



Trade Mark No. 249987 מספר סימן

Application Date 30/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129828 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QleanAir Holding AB

Address: BOX 4217, SE-102 65 Stockholm, Sweden

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials.

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

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

European Community Trade Mark, 06/07/2012, No. 
011021292

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/07/2012, מספר 
011021292

Class: 11 סוג: 11

Class: 40 סוג: 40

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 43831/03/2014



Trade Mark No. 250004 מספר סימן

Application Date 19/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130065 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Cyan. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Spaleck GmbH & Co. KG

Address: Robert-Bosch-Str. 15, 46397 Bocholt, Germany

(Germany Limited parnership with a limited liability 
company as general partner)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools, namely, machines for 
the conveying and separation of bulk goods, 
machines for recycling waste wood, electronic waste, 
iron,steel, plastic, ash, slag, biological waste, 
membrane pressing machines, ground surface 
finishing machines, concrete construction  machines, 
textile weaving machines, food and beverages 
processing machines; motors and engines (except for 
land vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles);  incubators 
for eggs.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 43931/03/2014



Trade Mark No. 250024 מספר סימן

Application Date 09/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130275 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Natural or biological valves for implantation; natural 
or biological valves for internal patient use; surgical 
tissues, surgical implants (living tissues).

Class: 10 סוג: 10

Cardiac apparatus and instruments; artificial valves 
for implantation, stents; artificial valves for internal 
patient use and artificial stents; cardiac valves; 
cardiac stents; cardiac valve replacements 
apparatus; aortic valve repair and replacement 
apparatus, aortic valve replacement stents, mitral 
valve repair and replacement apparatus, mitral valve 
replacement stents, tricuspidal valve repair and 
replacement apparatus, tricuspidal valve replacement 
stents; catheters, catheter guidance systems; tips for 
catheter delivery systems; handles for manipulating 
catheters; handles for catheter apparatus; handles 
comprising of multiple parts for catheter apparatus; 
guide wires for use in cardiac procedures; cartridges 
for carrying medical prostheses; parts and fittings for 
the aforesaid apparatus; surgical implants (artificial 
materials).

Class: 44 סוג: 44

Provision of medical and veterinary information 
relating to medical and veterinary procedures; 
provision of information relating to cardiac related 
procedures; provision of information relating to 
surgical procedures; consultancy related to surgical 
methods; medical and veterinary services relating to 
heart valve replacement; conducting surgical 
procedures including cardiac valve replacement 
surgery; provision of information relating to suturing; 
consultancy relating to suturing; medical and 
veterinary suturing services.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 44031/03/2014



 Owners

Name: JenaValve Technology Inc.

Address: c/o Regus Business Centre,1000 N. Wilmington 
Downt, Wilmington, DE 19801, U.S.A.

(USA Inc.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Germany, 13/09/2011, No. 30 2011 050 530.6/44 גרמניה, 13/09/2011, מספר 530.6/44 050 2011 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 44 סוג: 44

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 44131/03/2014



Trade Mark No. 250039 מספר סימן

Application Date 19/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130445 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red, green, white, 
blue, gold, yellow, brown and black  as shown in the 
mark.

 Owners

Name: BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH 
& Co. KG

Address: Winsbergring 12-22, 22525 Hamburg, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Spirits of Mexican origin, namely tequila.

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

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

Germany, 19/01/2012, No. 30 2012 009 960.2/33 גרמניה, 19/01/2012, מספר 960.2/33 009 2012 30

Class: 33 סוג: 33

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 44231/03/2014



Trade Mark No. 250066 מספר סימן

Application Date 17/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1049847 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Calzedonia S.p.A.

Address: Via Portici Umberto I, 5, I-37018 Malcesine 
(Verona), Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 44331/03/2014



Trade Mark No. 250072 מספר סימן

Application Date 20/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1114153 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Bacteriological preparations other than for medical 
and veterinary use, namely cultures of 
microorganisms other than for medical and veterinary 
use; milk ferments for chemical purposes, ferments 
for lactic acid; oils for preservation of food; 
bacteriological preparations other than for medical 
and veterinary use, probiotic bacteria and bacteria 
cultures for industrial use, in particular probiotic 
bacteria and bacteria cultures being ingredients for 
foodstuffs for human beings and animals.

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; material for stopping teeth; dental wax; 
bacteriological preparations and preparations of 
microorganisms for medical and veterinary use, 
namely probiotic bacteria and bacteria cultures being 
ingredients for dietetic substances for 
pharmaceutical, medical and veterinary use; media 
for bacteriological cultures.

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products, namely, yogurt, cheese, sour cream, 
cultured milks, milk proteins , and milk solids ; edible 
oils and fats.

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, fruit- flavored beverages 
enhanced with probiotics and vitamins and energy 
drinks enhanced with probiotic and vitamins; fruit 
drinks; fruit juices; syrups and preparations for 
making beverages, namely, concentrates, syrups and 
powders for making soft drinks, non alcoholic 
cordials, flavored waters, sports drinks, namely, 
recovery drinks, and fruit- flavored beverages 
enhanced with probiotics.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 44431/03/2014



 Owners

Name: Probi AB

Address: Forskarbyn Ideon, SE-223 70 Lund, Sweden

(Sweden Public limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 44531/03/2014



Trade Mark No. 250073 מספר סימן

Application Date 20/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1114154 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Bacteriological preparations other than for medical 
and veterinary use, namely cultures of 
microorganisms other than for medical and veterinary 
use; milk ferments for chemical purposes, ferments 
for lactic acid; oils for preservation of food; 
bacteriological preparations other than for medical 
and veterinary use, probiotic bacteria and bacteria 
cultures for industrial use, in particular probiotic 
bacteria and bacteria cultures being ingredients for 
foodstuffs for human beings and animals.

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; material for stopping teeth; dental wax; 
bacteriological preparations and preparations of 
microorganisms for medical and veterinary use, 
namely probiotic bacteria and bacteria cultures being 
ingredients for dietetic substances for 
pharmaceutical, medical and veterinary use; media 
for bacteriological cultures..

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products, namely, yogurt, cheese, sour cream, 
cultured milks, milk proteins , and milk solids; edible 
oils and fats..

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, fruit- flavored beverages 
enhanced with probiotics and vitamins and energy 
drinks enhanced with probiotic and vitamins; fruit 
drinks; fruit juices; syrups and preparations for 
making beverages, namely, concentrates, syrups and 
powders for making soft drinks, non alcoholic 
cordials, flavored waters, sports drinks, namely, 
recovery drinks, and fruit- flavored beverages 
enhanced with probiotics.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 44631/03/2014



 Owners

Name: Probi AB

Address: Forskarbyn Ideon, SE-223 70 Lund, Sweden

(Sweden Public limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 44731/03/2014



BENBAT

Trade Mark No. 250092 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1172429 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: BENBAT LTD שם: בנבת בע"מ

Address: P.O.B. 402, Kibbutz Shfaim, 60990, Israel כתובת : ת.ד. 402, שפיים, 60990, ליידי חברת בנבת, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Changeable drawing board, covers for children's
\babies car seats, mirrors for vehicles, car window 
shades; all included in class 12.

לוח לציור משתנה, כיסויים למושב ילדים/תינוקות באוטו, 
מראות למכוניות, מסתירי שמש לחלונות ברכב; הנכללים כולם 

בסוג 12.                                     

Class: 18 סוג: 18

Schoolchildren's backpacks, backpacks with rolling 
wheels, small suitcases, traveling bags, traveling 
cases, bags for carrying babies' accessories;  Trailer
\bags for use in transporting; all included in class 18.

תיקי גב של ילדים, תיקי גב עם גלגלים, מזוודות קטנות, תיקי 
מסע, ארגזי מסע, תיקים לסחיבה של מוצרי תינוקות; 

מזוודות/תיקים למסע; הנכללים כולם בסוג 18.                       
                                                                                    

                            

Class: 20 סוג: 20

Wearable travel pillow for head and neck support 
with a storage, compartment for children\babies, duel 
purpose cushions for supporting a feeding bottle and 
the head and neck of an infant, portable booster seat 
to fit every chair, window shades, and pillows; 
portable booster seat; cushions for supporting 
feeding; all included in class 20.

כרית מתלבשת לתמיכה בצוואר ובראש למטרות טיולים 
ונסיעות, עם תא אחסון מיועד לילדים/תינוקות, כרית בעלת 

שימוש כפול של האכלה עם בקבוק ותמיכה של צוואר וראש של 
תינוק, כסא הגבהה נייד המתחבר לכל כסא, מסתירי שמש 

לחלון, וכריות; כסא הגבהה; כריות תומכות להאכלה; הנכללים 
כולם בסוג 20.                                                                 

                                                                            

Class: 28 סוג: 28

Bath toys, toys, games and playthings, for babies, 
infants and children, snow boards, snow sleds, 
snowboard decks, sleds for use in downhill, children's 
educational toys for developing fine motor and color 
skills; all included in class 28.

צעצועים לאמבטיה, צעצועים, משחקים ודברי משחק, 
לתינוקות, פעוטות וילדים, לוחות לשלג, מגלשות לשלג, לוחות 
מגלשות שלג, מגלשות לשימוש של ירידה בהר, משחקי למידה 
של ילדים לפיתוח של מיומנות מוטורית ומיומונות לצבעים והכול 

כפי שכלול בסוג 28.                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 44831/03/2014



KHT

Trade Mark No. 250119 מספר סימן

Application Date 27/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ronit Golan שם: רונית גולן

Address: Iftah 34, Kfar Yona, Israel כתובת : יפתח 34, כפר יונה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

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

חינוך; הענקת אימונים ופעילויות תרבות; הנכללים כולם בסוג 
                                                 .41

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 44931/03/2014



PINK FRIDAY NICKI MINAJ

Trade Mark No. 250151 מספר סימן

Application Date 16/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Little Miss Mogul, LLC

Address: 7 Times Square, New York, 10036-6569, New 
York, U.S.A.

(a Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfume, eau de toilette, eau de perfume; scented 
body lotions, bath gels, shower gels, body scrubs, 
body lotions, body souffles and body mists; all goods 
included in class 3.

בשמים, מי טואלט, מי בושם; תחליב גוף מבושם, ג'לים 
לאמבטיה, ג'לים לרחצה, פילינג גוף, תחליבי גוף, סופלה לגוף 
וניחוח לגוף; הנכללים כולם בסוג 3.                                     

                                    

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

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

U.S.A., 21/08/2012, No. 85708903 ארה"ב, 21/08/2012, מספר 85708903

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 45031/03/2014



Trade Mark No. 250219 מספר סימן

Application Date 10/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130996 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys, in particular zinc, 
titanium zinc, zinc alloys, titanium zinc alloys; metal 
building materials; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electric 
cables and wires of common metal; ironmongery, 
small items of metal hardware; semi-finished goods 
and goods of metal and their alloys, in particular of 
zinc, titanium zinc, zinc alloys, titanium zinc alloys, 
namely pipes, gutters, roof kerb weathering, roofing 
assemblies, roofing sheets, wall claddings of metal 
(building), eaves sheets, window sills, facade 
claddings; covering parts, fastening parts, cover 
frames, panels, metallic sheet, boards, corner parts, 
hinges, grids, steel rods, profiled and non-profiled, 
including surface-treated.

Class: 37 סוג: 37

Plumbing; building and assembly services, namely 
erecting roof constructions, roof coverings and 
facade claddings, including ventilation and drainage 
systems therefor, in particular using metal sheets; 
repair services in connection with the above-
mentioned services; building supervision.

Class: 40 סוג: 40

Processing of metal sheets and other semi-finished 
goods of metal being prefabricated articles for roof 
coverings, facade claddings, ventilating channels and 
special constructions in the field of structural 
engineering.

Class: 42 סוג: 42

Planning of roof designs, roof constructions, roof 
coverings and facade designs, including ventilation 
and drainage systems therefor; development of 
laying techniques and special constructions in the 
field of structural engineering.

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

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

Germany, 05/04/2012, No. 302012003984.7/06 גרמניה, 05/04/2012, מספר 302012003984.7/06

Class: 6 סוג: 6

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 45131/03/2014



 Owners

Name: Rheinzink GmbH & Co. KG

Address: Bahnhofstraße 90, 45711 Datteln, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 45231/03/2014



Trade Mark No. 250220 מספר סימן

Application Date 10/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131001 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys, in particular zinc, 
titanium zinc, zinc alloys, titanium zinc alloys; metal 
building materials; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electric 
cables and wires of common metal; ironmongery, 
small items of metal hardware; semi-finished goods 
and goods of metal and their alloys, in particular of 
zinc, titanium zinc, zinc alloys, titanium zinc alloys, 
namely pipes, gutters, roof kerb weathering, roofing 
assemblies, roofing sheets, wall claddings of metal 
(building), eaves sheets, window sills, facade 
claddings; covering parts, fastening parts, cover 
frames, panels, metallic sheet, boards, corner parts, 
hinges, grids, steel rods, profiled and non-profiled, 
including surface-treated.

Class: 37 סוג: 37

Plumbing; building and assembly services, namely 
erecting roof constructions, roof coverings and 
facade claddings, including ventilation and drainage 
systems therefor, in particular using metal sheets; 
repair services in connection with the above-
mentioned services; building supervision.

Class: 40 סוג: 40

Processing of metal sheets and other semi-finished 
goods of metal being prefabricated articles for roof 
coverings, facade claddings, ventilating channels and 
special constructions in the field of structural 
engineering.

Class: 42 סוג: 42

Planning of roof designs, roof constructions, roof 
coverings and facade designs, including ventilation 
and drainage systems therefor; development of 
laying techniques and special constructions in the 
field of structural engineering.

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

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

Germany, 05/04/2012, No. 302012003983.9/06 גרמניה, 05/04/2012, מספר 302012003983.9/06

Class: 6 סוג: 6

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 45331/03/2014



 Owners

Name: Rheinzink GmbH & Co. KG

Address: Bahnhofstraße 90, 45711 Datteln, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 45431/03/2014



Trade Mark No. 250221 מספר סימן

Application Date 10/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131002 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys, in particular zinc, 
titanium zinc, zinc alloys, titanium zinc alloys; metal 
building materials; transportable buildings of metal; 
materials of metal for railway tracks; non-electric 
cables and wires of common metal; ironmongery, 
small items of metal hardware; semi-finished goods 
and goods of metal and their alloys, in particular of 
zinc, titanium zinc, zinc alloys, titanium zinc alloys, 
namely pipes, gutters, roof kerb weathering, roofing 
assemblies, roofing sheets, wall claddings of metal 
(building), eaves sheets, window sills, facade 
claddings; covering parts, fastening parts, cover 
frames, panels, metallic sheet, boards, corner parts, 
hinges, grids, steel rods, profiled and non-profiled, 
including surface-treated.

Class: 37 סוג: 37

Plumbing; building and assembly services, namely 
erecting roof constructions, roof coverings and 
facade claddings, including ventilation and drainage 
systems therefor, in particular using metal sheets; 
repair services in connection with the above-
mentioned services; building supervision.

Class: 40 סוג: 40

Processing of metal sheets and other semi-finished 
goods of metal being prefabricated articles for roof 
coverings, facade claddings, ventilating channels and 
special constructions in the field of structural 
engineering.

Class: 42 סוג: 42

Planning of roof designs, roof constructions, roof 
coverings and facade designs, including ventilation 
and drainage systems therefor; development of 
laying techniques and special constructions in the 
field of structural engineering.

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

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

Germany, 05/04/2012, No. 302012003982.0/06 גרמניה, 05/04/2012, מספר 302012003982.0/06

Class: 6 סוג: 6

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40
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 Owners

Name: Rheinzink GmbH & Co. KG

Address: Bahnhofstraße 90, 45711 Datteln, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 250256 מספר סימן

Application Date 13/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131479 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red and brown. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: TZ Tischlerzentrum GesmbH

Address: Neugasse 36, A-2244 Spannberg, Austria

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames, panels for furniture 
with a glass or glass- like surface; parts and 
accessories for the afore-mentioned products.
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Trade Mark No. 250277 מספר סימן

Application Date 14/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0840505 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QlikTech International AB

Address: Scheelevägen 24-26, SE-223 63 Lund, Sweden

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded computer programs.

Class: 41 סוג: 41

Teaching/education; providing of training in the field 
of computer software.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and industrial research in the field of 
computer software; computer programming.
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Trade Mark No. 250289 מספר סימן

Application Date 27/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1118499 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SEPHORA

Address: 65, avenue Edouard Vaillant, F-92100 
BOULOGNE BILLANCOURT, France

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Beauty salons; wellness salons; hairdressing salons; 
beauty consultation, consultation regarding make-up, 
hygienic and beauty care for human beings and 
animals.
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PLAYSCAPE

Trade Mark No. 250331 מספר סימן

Application Date 16/10/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1156643 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Mo'minis Ltd. שם: מומיניס בע"מ

Address: Habarzel 34 St., Tel Aviv, 69710, Israel כתובת : הברזל 34, תל אביב, 69710, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Kligler I.P. Services Ltd.

Address: 6 Beit Hillel St., P.O.B. 57651, Tel Aviv, 61576, 
Israel

שם: ד. קליגלר שרותי קניין רוחני בע"מ

כתובת : רח' בית הלל 6, ת.ד. 57651, תל אביב, 61576, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for computer gaming on fixed and mobile 
computing devices; and development tools for 
computer gaming software to run on fixed and mobile 
computing devices; all included in class 9;

תכנה למשחקי מחשב בהתקני מחשוב נייחים וניידים; וכלי 
פיתוח עבור תכנת משחקי מחשב להפעלה בהתקני מחשוב 

נייחים וניידים; הנכללים כולם בסוג 9.                                   
                                                                            

Class: 35 סוג: 35

Promotion and distribution of software for computer 
gaming on fixed and mobile computing devices; all 
included in class 35

קידום והפצה של תכנה למשחקי מחשב בהתקני מחשוב נייחים 
וניידים; הנכללים כולם בסוג 35.                                         
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Trade Mark No. 250333 מספר סימן

Application Date 23/10/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photographic, cinematographic apparatus and 
instruments, namely, cameras, photometers, digital 
cameras, camcorders, cinematographic cameras, 
film cutters, objectives, lenses, self timers for 
cameras, exposure meters, range finders, tripods for 
cameras, flash guns, photographic filters; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound 
or images, namely, audio tape recorders, video 
cassette recorders, video monitors, video recorders, 
dvd recorders, digital video recorders, televisions and 
television receivers; portable and mobile telephones; 
walkie-talkies; portable and mobile telephones and 
parts, spare parts and equipment, namely holders 
and sheaths and accessories, namely cables, plugs, 
adaptors; batteries, accumulators, charging devices 
for accumulators for wireless mobile phones; 
subscriber identity module cards, also for use with 
portable and mobile phones; mobile phone face 
plates; ring tones (being downloadable ringtones), 
mobile phone application (App), downloadable 
sound, music, image and video recordings, 
interactive games played on computers; 
photocopying apparatus and machines; magnetic 
data carriers, including video tapes, records; personal 
stereos; mechanisms for coin-operated apparatus; 
automatic cash dispensing machines, ticket 
dispensers, automatic photographic booths; cash 
registers, calculating machines; data processing 
equipment and computers; machine readable data 
carriers with programs installed; electronic 
publications (downloadable); computer programs and 
software; computer games programs; mouse pads; 
navigation apparatus for vehicles; protective clothing, 
including protective spectacles, protective masks, 
protective helmets, in particular for sports purposes; 
protective shields, including ear, body and face 
protective shields; spectacles, spectacle frames, 
spectacle cases and holders, sunglasses, goggles for 
sports; headphones; breathing apparatus for divers; 
special purpose containers (cases, sheaths, 
housings) suitable for apparatus and instruments 
included in this class; light, marker, life-saving and 
signaling buoys; wind socks; electric batteries and 
accumulators; magnets, luminous signs, luminous 
advertising signs; petrol pumps for service stations; 
fire-extinguishing apparatus; bracelets (Encoded 
identification-), magnetic; Acoustic conduits, Acoustic 
couplers, Acoustic [sound] alarms, Aerials, Agendas 
(Electronic); Amplifiers, Amplifying tubes, Amplifying 
valves, Answering machines, Antennas, Cabinets for 
loudspeakers, Cables, Cards (Encoded -), magnetic, 

התקנים ומכשירים לצילום וקולנוע, דהיינו, מצלמות, מדי-אור, 
מצלמות דיגיטאליות, מצלמות וידאו משולבות עם מכשירי 

הקלטה, מצלמות קולנוע, חותכי פילם, ממקדים, עדשות, מדי 
זמן עצמיים למצלמות, מדי חשיפה, מאתרי טווח, חצובות 

למצלמות, מבזיקים, מסנני צילום; מכשירים להקלטה, העברה 
או שיעתוק של קול או תמונות, דהיינו רשמקולים, מקליטי 

קלטות וידאו, צגי וידאו, מקליטי וידאו, מקליטי די.וי.די, מקליטי 
וידאו דיגיטאליים, טלויזיות ומקלטי טלויזיה; טלפונים ניידים 
ונישאים; ווקי טוקים; טלפונים נישאים וניידים וחלקים, חלפים 
וציוד, דהיינו מחזיקים, נדנים ועזרים, דהיינו כבלים, פלגים, 
מתאמים; סוללות, מצברים, התקנים להטענת מצברים עבור 
טלפונים אלחוטיים ניידים; כרטיסי זיהוי לקוחות, גם לשימוש 
עם טלפונים ניידים ונישאים; תחנות עגינה לטלפונים ניידים;  
רינגטונים (הניתנים להורדה), אפליקציות לטלפונים ניידים, 
הקלטות צליל, מוסיקה, תמונה ווידאו הניתנות להורדה, 

משחקים אינטראקטיביים המשוחקים על מחשבים; מכונות 
ומכשירים לצילום; נושאי נתונים מגנטיים, לרבות קלטות וידאו, 
תקליטים; סטריאו אישי; מנגנונים עבור מכשירים המופעלים על 
ידי מטבעות; מכונות כסף אוטומטיות, מכונות כרטיסים, תאי 
צילום אוטומטיים; קופות רושמות, מכונות חישוב; מכשור 

לעיבוד נתונים ומחשבים; נושאי נתונים הניתנים לקריאה עם 
תוכנות מותקנות; פרסומים אלקטרוניים (הניתנים להורדה); 
תוכנות מחשב; משחקי מחשב; פדים לעכבר; מכשירי ניווט 

לרכבים; ביגוד מגן, לרבות משקפי הגנה, מסיכות הגנה, קסדות 
הגנה, בייחוד לצורכי ספורט; מגנים, לרבות מגנים לאוזניים, 
לגוף ולפנים; משקפיים, מסגרות משקפיים, נרתיקי ומחזיקי 
משקפיים, משקפי שמש, משקפי צלילה ספורטיביות; אוזניות; 
מכשירים לנשימה לצוללנים; מיכלים מיוחדים (נרתיקים, נדנים, 
כלי אחסון) המתאימים למכשירים וציוד הכלולים בסוג זה; 
מסמנים, מצילים ולאיתות; כפפות רוח; סוללות חשמליות 

ומצברים; מגנטים, שלטי תאורה, שלטי פרסום מוארים; מכונות 
למילוי דלק לתחנות דלק; מכשירים לכיבוי אש; צמידים (זיהוי 
מוצפן-), מגנטים; צינורות אקוסטיים, מצמדים אקוסטיים, 
אזעקות אקוסטיות [צליל]; אנטנות, יומנים (אלקטרוניים); 
מגברים, צינורות הגברה, שסתומי הגברה, מזכירות 

אלקטרוניות, אנטנות, ארונות לרמקולים, כבלים, כרטיסים 
(מוצפנים-) מגנטים, יחידות עיבוד מרכזי, צ'פים [מעגלים 
מודפסים], תוכנות הפעלה למחשב, מוקלטות, ציוד היקפי 

למשבים, תוכנות מחשב [תוכניות], מוקלטות, תוכנות מחשב 
[תוכנות הניתנות להורדה], תוכנות מחשב, מוקלטות, תקשורת 

נתונים, ציוד לעיבוד נתונים, לוחות תזכורות אלקטרוניים, 
ערכות לטלפונים ללא ידיים, ציוד לתדר גבוה, כרטיסי מעגלים 
מודפסים [כרטיסים חכמים], מעגלים מודפסים, ציוד לתקשורת, 
קופסאות חיבורים [חשמל], שרוולי חיבורים לכבלים חשמליים, 
מחשבים נישאים, רמקולים, תקשורת נתונים מגנטית, תרנים 
לאנטנות אלחוטיות, מעבדים זעירים, ציוד לעיבוד נתונים, 
מכשירי ניווט, מחשבים ניידים, סטריאו אישי, זימוניות רדיו, 
ערכות רדיו-טלפון, מעריכי טווח, רסיברים, ציוד לניווט לווייני, 
נושאי הקלטות קול, דיסקים להקלטות קול, רצועות להקלטות 
קול, מובילי קול, שורות קול, ציוד טלפוני, מקלטי טלפון, משדרי 
טלפון, חוטי טלפון, ציוד לטלוויזיה, משדרים [תקשורת], ערכות 
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Central processing units, Chips [integrated circuits], 
Computer operating programs, recorded, Computer 
peripheral devices, Computer programs [programs], 
recorded, Computer programs [downloadable 
software], Computer software, recorded, Data media, 
Data processing apparatus, Electronic notice boards, 
Hands free kits for phones, High-frequency 
apparatus, Integrated circuit cards [smart cards], 
Integrated circuits, Intercommunication apparatus, 
Junction boxes [electricity], Junction sleeves for 
electric cables, Laptop computers, Loudspeakers, 
Magnetic data media, Masts for wireless aerials, 
Microprocessors, data processing equipment, 
Navigational instruments, Notebook computers, 
Personal stereos, Radio pagers, Radiotelephony 
sets, Range finders, Receivers, Satellite navigational 
apparatus, Sound recording carriers, Sound 
recording discs, Sound recording strips, Sounding 
leads, Sounding lines, Telephone apparatus, 
Telephone receivers, Telephone transmitters, 
Telephone wires, Television apparatus, Transmitters 
[telecommunication], Transmitting sets 
[telecommunication], Video game cartridges, Video 
telephones, Wire connectors [electricity], Wires, 
electric; computer mouse; Racks and Rigs 
(photographs); Remote control apparatus; signalling 
panels, luminous or mechanical; Video screens; 
Stereoscopes; Stereoscopic apparatus; all included 
in class 9.

שידור [תקשורת], קרטרידג'ים למשחקי וידאו, טלפוני וידאו, 
מחברי חוטים [חשמל], חוטים, חשמליים; עכבר למחשב; כוננים 
ומעגנים –צילומים); ציוד שליטה מרחוק; לוחות איתות, מוארים 
או מכאניים; מסכי וידאו; סטריאוסקופים; ציוד לסטריאוסקופים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials (included in class 16), including paper 
towels, table napkins, coasters, covers, filter paper, 
handkerchiefs of paper, toilet paper, nappies of 
paper, packaging of paper or cardboard, 
advertisement boards of paper or card, cards, 
postcards, greetings cards; packaging containers and 
bags; printed matter including printed publications, 
books, newspapers, newsletters, periodicals, 
magazines, catalogues, prospectuses, leaflets, 
brochures, folders, manuals, booklets and graphic 
representations; bookbinding material; photographs, 
pictures; posters, placards of paper or cardboard, 
transparencies, flags (of paper); boxes and 
signboards of paper or cardboard; calendars; 
clipboards; stationery including pads, pens and 
pencils, erasers and paperweights; transfers, 
stickers; labels, including iron-on labels not of textile; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, including drawing, painting and 
modeling materials and instruments; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (included 
in class 16); printers' type; printing blocks; slates and 
black boards; writing and drawing implements and 
materials; self-adhesive plastic films for decorative 
purposes; money clips; all included in class 16

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו (הנכללים בסוג 16), 
לרבות מגבות נייר, מפיות לשולחן, תחתיות, מכסים, ניירות 
פילטר, ממחטות מנייר, נייר טואלט, חיתולים מנייר, אריזות 
מנייר או קרטון, לוחות פרסום מנייר או קרטון, קלפים, גלויות, 
כרטיסי ברכה; מיכלים ותיקים לאריזה; דברי דפוס לרבות 
פרסומים מודפסים, ספרים, עיתונים, ניוסלטרים, ירחונים, 
מגזינים, קטלוגים, פרוספקטים, עלונים, ברושורים, חוצצים, 

חוברות הפעלה, בוקלטים ותצוגות גרפיות; צרכי כריכת ספרים; 
צילומים, תמונות; פוסטרים, פלקטים מנייר או קרטון, שקפים, 
דיגולים (מנייר); קופסאות ושלטים מנייר או קרטון; יומנים; 
לוחות כתיבה; מכשירי כתיבה לרבות פדים, עטים ועפרונות, 
מחקים, ומשקולות נייר; מעבירים, מדבקות; תוויות, לרבות 

תוויות לגיהוץ שאינן מטקסטיל; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; 
חומרים לאומנים, לרבות חומרים לציור, צביעה ובנית מודלים; 
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי 
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה 

(הנכללים בסוג 16); אותיות דפוס; גלופות; לוח צפחה ולוחות; 
כלים לכתיבה ולציור; סרטי פלסטיק דביקים לקישוט; אטבים 

לכסף; הנכללים כולם בסוג 16
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Class: 35 סוג: 35

Advertising, including promotion of goods and 
services and of competitive events, including sports 
events; arranging of advertising; distribution of goods 
for advertising purposes; layout services for 
advertising purposes; on-line advertising on a 
computer network; rental of advertising time on 
communication media; news clipping services; 
organization consultancy; business management; 
business administration; office functions; organization 
of trade fairs and exhibitions for commercial or 
advertising purposes; rental of vending machines; 
compilation of statistics; sponsorship search; 
Commercial Administration of the licensing of the 
goods and services of others, Administrative 
processing of purchase orders, Updating of 
Advertising material, Dissemination of Advertising 
matter, Arranging newspaper subscriptions for 
others, Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others, Business management of 
performing Artists, Business information, Commercial 
information agencies, Compilation of information into 
computer databases, Systemization of information 
into Computer databases, Public relations, 
Publication and Writing of publicity texts, Radio 
advertising, Radio commercials, Rental of advertising 
space, Television advertising, Television 
commercials; outdoor advertising, demonstration of 
goods, presentation of goods on communication 
media for retail purposes, sales promotion for others; 
commercial information and advice for consumers; 
opinion polling; all included in class 35.

פרסום, לרבות קידום מוצרים ושירותים ואירועים תחרותיים, 
לרבות אירועי ספורט; ארגון שירותי פרסום; הפצת מוצרים 

למטרות פרסום; שירותי עיצוב לצרכי פרסום; פרסום מקוון על 
רשת מחשבים; השכרת זמן פרסום ברשתות תקשורת; שירותי 

שידור חדשותי; יעוץ ארגוני; ניהול עסקי; אדמיניסטרציה 
עסקית; פעולות משרדיות; ארגון ירידים ותערוכות לצרכי מסחר 
ופרסום; השכרת מכונות מכירה; איסוף סטטיסטיקות; חיפוש 
חסויות; ניהול עסקי של רישוי סחורות ושירותים של אחרים, 

עיבוד אדמיניסטרטיבי של הזמנות רכישה, עדכון חומר פרסומי, 
הפצה של חומר פרסומי, סידור מנויים לעיתון עבור אחרים, 

סידור מנויים לשירותי טלקומוניקציה עבור אחרים, ניהול עסקי 
של אומנים, מידע עסקי, סוכנויות מידע עסקי, ליקוט מידע לתוך 
מאגרי מידע ממוחשבים, יחסי ציבור, פרסום וכתיבת טקסטים 
פרסומיים, פרסום ברדיו, פרסומות רדיו, השכרת שטחי פרסום, 
פרסום בטלוויזיה, פרסומות טלוויזיה; פרסום חוצות, מצגות של 
מוצרים, הצגת מוצרים ברשת תקשורת לצרכים קמעונאים, 

קידום מכירות עבור אחרים; מידע צרכני וייעוץ ללקוחות; סקרי 
דעת קהל; הנכללים כולם בסוג 35.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; transmission of radio and 
television programs; electronic bulletin board 
services; wireless mobile phone services; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network, telecommunications routing and 
junction services, teleconferencing services, 
providing user access to a global computer network; 
providing access to databases; voice mail services; 
Rental of Access time to global computer networks, 
Television and Radio Broadcasting, Cellular 
telephone communication, Providing internet 
chatrooms, Communications by computer terminals, 
Communications by fiber [fibre] optic networks, 
Communications by telephone, Computer aided 
transmission of messages and images, Electronic 
mail, Information about telecommunication, Message 
sending, News agencies, Paging services [radio, 
telephone or other means of electronic 
communication], Rental of telecommunication 
equipment, Rental of telephones, Satellite 
transmission, Telephone services, Wire service; 
providing telecommunication channels for 
teleshopping services; all included in class 38

טלקומוניקציה; שידור של תוכניות רדיו וטלוויזיה; שירותי לוח 
מודעות אלקטרוני; שירותי טלפון נייד אלחוטי; מתן קשר 

טלקומוניקציה לרשת מחשבים גלובלית, שירותי ניתוב וצמתי 
טלקומוניקציה, שירותי שיחת ועידה, מתן גישה למשתמש 
לרשת מחשבים גלובלית; מתן גישה למאגרי מידע; שירותי 

הודעות קוליות; השכרת זמן גישה לרשתות מחשבים גלובליות, 
שידורי טלוויזיה ורדיו, תקשורת סלולארית, מתן חדרי שיחה 
באינטרנט, תקשורת באמצעות מסופי מחשב, תקשורת 

באמצעות רשתות סיבים אופטיים, תקשורת טלפונית, העברה 
באמצעות מחשב של הודעות ודמויות, דואר אלקטרוני, מידע 
על תקשורת אלקטרונית, שלחית הודעות, סוכנויות ידיעות, 
שירותי זימונית [רדיו, טלפון, או אמצעי תקשורת אלקטרונית 
אחרים], השכרת ציוד טלקומוניקציה, השכרת טלפונים, שידור 

לווייני, שירותי טלפוניה, שירותי חיבור, מתן ערוצי 
טלקומוניקציה עבור שירותי טלשופינג; הנכללים כולם בסוג 38  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 46331/03/2014



Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment, 
including musical performances and radio and 
television entertainment; sporting and cultural 
activities, including the organization and staging of 
sports competitions; night club and discotheque 
services; organization of fairs and exhibitions for 
cultural, sporting and educational purposes; rental of 
video tapes and cassettes, CD-ROMs and DVDs; film 
production; videotaping, editing and microfilming; 
publication of electronic books and journals on-line, 
electronic desktop publishing, providing on-line 
electronic publications, game services provided on-
line; providing karaoke services; digital imaging 
services; music composition services; layout 
services, other than for advertising purposes; 
Arranging and conducting of concerts, conferences, 
seminars and workshops, Bookmobile services, 
Publication of Books, Cinema presentations, Club 
services [entertainment or education], Entertainer 
services, Entertainment information, Presentation of 
Live performances, Movie theatre presentations, 
Music-halls, News reporters services, Production of 
radio and television programs and shows, Providing 
sports facilities, Publication and Writing of  texts, 
other than publicity texts, Radio entertainment, 
Recording studio services, Workshops and 
Symposiums, Subtitling; recreation information; party 
planning; Editing; photographic reporting, 
photography; Rental of Cine-films and motion 
pictures; Rental of Movie projectors and accessories; 
Providing cinema and movie theatre facilities; 
Providing museum facilities; Dubbing; Rental of radio 
and television sets; Rental of video cassette 
recorders; Rental of audio equipment; Rental of 
camcorders; Rental of lighting apparatus for 
theatrical sets or television studios; Rental of show or 
stage scenery; Rental of video cameras; Scriptwriting 
services; Rental of sound recordings; Rental of 
stadium facilities; none of the above services related 
to training in connection with the global rock 
excavation and material handling industry; all 
included in class 41

חינוך; מתן הדרכה; בידור, לרבות הופעות מוסיקליות, ובידור 
ברדיו ובטלוויזיה; פעילויות ספורטיביות ותרבותיות, לרבות 

ארגון והצגת תחרויות ספורט; שירותי מועדוני לילה 
ודיסקוטקים; ארגון תערוכות ותצוגות למטרות תרבות, ספורט 
 ;DVD וחינוך; השכרת קלטות וידאו, תקליטורים ותקליטורי
הפקת סרטים; וידאוטייפינג, עריכה, ומיקרופילמינג; פרסום 
ספרים אלקטרוניים ומגזינים מקוונים, הוצאה לאור של 

פרסומים אלקטרוניים, מתן פרסומים מקוונים אלקטרוניים, 
שירותי משחק מקוונים; מתן שירותי קריוקי; שירותי הדמייה 
דיגיטלית; שירותי הלחנה מוסיקלית; שירותי עריכה, למעט 
למטרות פרסום; ארגון והפקת קונצרטים, כנסים, סמינרים, 
וסדנאות, שירותי ספרייה ניידת, הוצאה לאור של ספרים, 

תצוגות קולנוע, שירותי מועדון [בידור או חינוך], שירותי בידור, 
מידע על בידור, הצגת מופעים חיים, הצגות בורמי קולנוע, 
אולמות מוסיקה, שירותי דיווח חדשות, הפקת תוכניות רדיו 

וטלוויזיה והופעות, מתן מתקנים לספורט, הוצאה לאור וכתיבת 
טקסטים, למעט טקסטים פרסומיים, בידור ברדיו, הקלטת 

שירותי סטודיו, סדנאות וסימפוזיונים, שירותי כתוביות; מידע על 
בילויים; תכנון מסיבות; עיבוד; דיווח מצולם, צילום; השכרת 
סינפילמים וסרטי קולנוע; השכרת מכונות הקרנה וציוד נלווה; 
מתן מתקנים להקרנות קולנוע; מתן מתקנים למוזיאונים; דיבוב; 
השכרת מכשירי רדיו וטלוויזיה; השגרת מכשירי וידאו; השכרת 
ציוד שמע; השכרת מצלמת וידאו ומכשיר הקלטה משולבים; 
השכרת ציוד תאורה לתיאטרונים או לאולפני טלוויזיה; השכרת 
מופע או התרחשות בימתית; השכרת מצלמות וידאו; שירותי 
תסריטאות; השכרת הקלטות שמע; הקלטת ציוד לאצטדיונים; 
אף אחד מהשירותים לעיל אינו קשור לאימון בקשר לחפירות 
סלע גלובליות ולתעשיית עיבוד חומרים; הנכללים כולם בסוג 

                                                                                 41
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 Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Fuschl am See, 5330, Austria

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

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
programming; data conversion of computer programs 
and data (not physical conversion); computer system 
design; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; creating and 
maintaining websites for others, hosting computer 
sites; installation of computer software; industrial 
design; engineering; consultancy in the field of 
energy-saving; research in the field of environmental 
protection; Calibration [measuring]; Computer data 
(Recovery of -); Consultancy in the field of Computer 
hardware and software; Duplication of Computer 
programs; Computer rental; Updating of Computer 
software; Hosting computer sites [web sites]; 
Maintenance of computer software; Providing search 
engines for the internet; Rental of computer software; 
Rental of web servers; all included in class 42

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים 
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 
וחומרת מחשב; תכנות מחשבים; המרת נתונים של תוכנות 
מחשב ונתונים ממוחשבים (לא המרה פיסית); תכנון מערכות 

מחשבים; המרת נתונים או מסמכים ממדיה פיסית 
לאלקטרונית; יצירת ואחזקת אתרי אינטרנט עבור אחרים, 
אירוח אתרים ממוחשבים; התקנת תוכנת מחשב; עיצוב 

תעשייתי; שירותי הנדסה; יעוץ בתחום חסכון באנרגיה; מחקר 
בתחום הגנת איכות הסביבה; חישובים [מדידות]; מידע 

ממוחשב (הפקה של); יעוץ בתחום של חומרת ותוכנת מחשב; 
העתקת תוכניות מחשב; השכרת מחשבים; עדכון תוכנות 

מחשב; אירוח אתרי מחשב [אתרי אינטרנט]; תחזוקת תוכנת 
מחשב; מתן מנועי חיפוש עבור האינטרנט; השכרת תוכנות 

מחשב; השכרת שרתי רשת; הנכללים כולם בסוג 42               
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CROSSHATCH

Trade Mark No. 250343 מספר סימן

Application Date 23/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boi Trading Company Ltd.

Address: Units 1-7 The Eurocenter, 116-118 Bury New 
Road, Manchester M8 8EB, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toiletries; aftershave; perfume; cologne; cosmetics; 
essential oils; soaps; shampoos; dentifrices; hair 
lotions.

טואלטיקה; אפטרשייב; בושם; מי קולון; תמרוקים; שמנים 
אתריים; סבונים; שמפו; תכשירים לניקוי שיניים; תרחיצי שיער.  

       

Class: 18 סוג: 18

Bags, handbags, shoulder bags, toiletry bags, kit 
bags, rucksacks, sports bags, beach bags, swing 
bags, hip bags, luggage, wallets, purses, umbrellas, 
parasols; leather and imitations of leather made of 
these materials. 

תיקים, תיקי יד, תיקי כתף, תיקי טואלטיקה, תיקי ערכה, 
תרמילי גב, תיקי ספורט, תיקי חוף, תיקי נשיאה, תיקי מותן, 
מזוודות, ארנקים, ארנקי נשים, מטריות, שמשיות; עור וחיקוי 

עור העשויים מחומרים אלה. 
                                                         

Class: 25 סוג: 25

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 46631/03/2014



LIPOGEMS

Trade Mark No. 250352 מספר סימן

Application Date 24/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: LIPOGEMS INTERNATIONAL SRL

Address: Via Santa Maria alla Porta n.9, Milano, Italy

an Italian Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for cellular and tissue 
regeneration; all included in class 5.

תכשירי רוקחות עבור התחדשות תא ורקמה; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                    

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; surgical and medical apparatus and 
instruments for cellular and tissue regeneration; all 
included in class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים בניתוח, ברפואה, ברפואה 
דנטלית וברפואה וטרינרית; התקנים ומכשירים המשמשים 
בניתוח וברפואה עבור התחדשות תא ורקמה; הנכללים כולם 

בסוג 10.                                               

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings of animals; all included 
in class 44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; שירותי טיפולי הגיינה 
ויופי עבור בני אדם או בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 44.       

        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 46731/03/2014



Sandbox

Trade Mark No. 250366 מספר סימן

Application Date 24/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OMNISYS LTD. שם: אומניסיס בע"מ

Address: Hamelacha 23, Rosh Haayin, 48091, Israel כתובת : המלאכה 23, ראש העין, 48091, ישראל

אומניסיס בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for developing 
operational and geometric systems for carrying out 
simulation, research and design; all included in class 
9.

תוכנת יישום מחשב לפיתוח מערכות סימולציה, תכנון ותחקור 
הנדסי ומבצעי; הנכלל בסוג 9 .                                           
                                                                                    

                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 46831/03/2014



Trade Mark No. 250389 מספר סימן

Application Date 13/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131788 מספר סימן בינלאומי

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

 Owners

Name: UL LLC

Address: 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-
2096, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Apparatus for cutting hair and shaving.

Class: 10 סוג: 10

Utensils for personal hygiene and for health care.

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

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

Switzerland, 13/08/2012, No. 59329/2012 שוויץ, 13/08/2012, מספר 59329/2012

Class: 8 סוג: 8

Class: 10 סוג: 10

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 46931/03/2014



Trade Mark No. 250390 מספר סימן

Application Date 13/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131789 מספר סימן בינלאומי

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Apparatus for cutting hair and shaving.

Class: 10 סוג: 10

Utensils for personal hygiene and for health care.

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

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

Switzerland, 13/08/2012, No. 59330/2012 שוויץ, 13/08/2012, מספר 59330/2012

Class: 8 סוג: 8

Class: 10 סוג: 10

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 47031/03/2014



 Owners

Name: UL LLC

Address: 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-
2096, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 47131/03/2014



Trade Mark No. 250391 מספר סימן

Application Date 13/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131790 מספר סימן בינלאומי

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

 Owners

Name: UL LLC

Address: 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-
2096, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Apparatus for cutting hair and shaving.

Class: 10 סוג: 10

Utensils for personal hygiene and for health care.

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

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

Switzerland, 13/08/2012, No. 59331/2012 שוויץ, 13/08/2012, מספר 59331/2012

Class: 8 סוג: 8

Class: 10 סוג: 10

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 47231/03/2014



Trade Mark No. 250417 מספר סימן

Application Date 29/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132112 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Interactive entertainment software, namely computer 
game software; interactive multimedia game 
programs; downloadable software for use in 
conjunction with computers and computer games; 
game software, video game programs, all for use 
with computers, communication devices and mobile 
telephones; educational game software.

Class: 16 סוג: 16

Writing and drawing books, albums, document 
folders, printed matter, books, newspapers, 
periodicals and journals; bookbinding articles, 
photographs, stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; photograph stands of paper or 
cardboard; writing paper and envelopes; artists' 
materials, paintbrushes, paintboxes, drawing kits; 
typewriters and office requisites (except furniture); 
instructional or teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging, namely bags, small 
bags, pouches, films (stretchable, extensible) of 
plastic for palletization; printing type, printing blocks; 
pens, stationery folders for conferences, note blocks, 
writing pads, visiting cards, checkbooks, postcards, 
stickers (stationery articles); posters; lithographic 
works of art; atlases; comic books; flags and 
pennants of paper; modelling materials; plastic 
materials for modelling and sculpturing, plans, 
modelling paste; fun and educational worksheets for 
use in schools.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 47331/03/2014



Class: 28 סוג: 28

Board games, toys, educational games; christmas 
balls, garlands and wreaths automatic and electronic 
games, other than coin-operated and other than 
those designed for use only with a television set; 
playing cards; figurines and accessories for figurines, 
namely toy weapons, clothing, footwear, helmets and 
hats for figurines; puppets; scale model vehicles; 
building games; building blocks [toys]; model kits 
(toys); animal figures (toys); balls and balloons; 
arcade games; audiovisual games, namely games 
apparatus designed for use only with a television set.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 47431/03/2014



Class: 35 סוג: 35

Distribution of advertising materials (handouts, 
prospectuses, samples); arranging of events in the 
context of promoting the sale of various products via 
the Internet; rental of advertising time on 
communication media; rental of advertising space; 
on-line advertising on a computer network; retail sale 
in stores, in a general goods catalog, on television, 
on a website or using any other electronic 
telecommunication media, of all printed matter and 
stationery goods, books, photographs, journals, bills, 
instructional and teaching material, posters, 
calendars, albums, writing and drawing books and 
agendas, postcards, playing cards and stickers, 
writing instruments, rulers, pencil pots and pen 
holders, artists' materials, paintbrushes, paint, bags, 
satchels and kits, leatherware articles, school 
satchels, sports bags, rucksacks, trunks and 
suitcases, umbrellas, parasols and sun umbrellas, 
wallets, beach bags, handbags, purses and vanity 
cases (not fitted), clothing, footwear and headgear, 
household linen, including table linen, bath linen and 
bed linen, cushions, jewelry and timepieces, 
watches, carriage clocks, piggy banks, key holders, 
spectacles and spectacle cases, mouse pads, 
decorative magnets, plush toys, games and toys, 
educational or other CD-ROMs, audio-video compact 
disks, compact optical disks, optically readable 
compact disks, audio and video cassettes and digital 
optical disks, puzzles, framed or unframed pictures, 
haberdashery, lace and embroidery, ribbons and 
braids (cords), buttons, hooks and eyes, pins and 
needles, artificial fruits and flowers, feathers (clothing 
accessories), ornamental badges, hairbands, 
barrettes (hair grips), hair curlers, buckles (clothing 
accessories), brooches (clothing accessories), hat 
ornaments (not of precious metal), decorative articles 
for the hair, hairpins, hair plaits and tresses, 
competitors' numbers and insignia, not of precious 
metal, letters and numerals for marking linen, 
headbands and spangles for clothing, cosmetics, 
make-up and perfumery; bringing together, for the 
benefit of others (excluding the transport thereof), of 
all these goods, enabling customers to view and 
purchase them, including on-line over the Internet; 
advertising; arranging subscriptions to newspapers 
and to telecommunications services for others; bill-
posting; commercial information agencies; 
dissemination of advertisements; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
commercial information and advice for consumers; 
advertising mail; demonstration of goods; direct mail 
advertising; updating of advertising materials and 
publicity material rental; collection and systemization 
of information into computer databases; 
computerized file management; arranging of trade 
fairs, shows and exhibitions for commercial or 
advertising purposes; rental of advertising time and 
space on communication media; publication of 
publicity texts; advertising by radio, television, mail 
and on-line on a computer network; merchandising 
services; public relations; news clipping services.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 47531/03/2014



Class: 41 סוג: 41

Leisure services; interactive or non-interactive 
competitions and games; radio or television 
entertainment; cultural activities; teaching and 
training; issuing and publication of texts (other than 
publicity texts), illustrations, books, journals, 
newspapers, periodicals, magazines, publications of 
all types and in all forms, including electronic and 
digital publications, audio and/or visual media, 
multimedia data carriers (interactive disks, audio-
digital CD-ROMs), multimedia programs; initial and 
advanced teaching and education in all general 
subjects; arranging of seminars, internships and 
courses; arranging of conferences, forums, 
congresses and colloquiums; editing of radio and 
television programs, audiovisual and multimedia 
programs, for interactive or other purposes; arranging 
of competitions in connection with education or 
entertainment, of games and information campaigns 
in connection with education or entertainment, 
arranging of professional or amateur events for 
cultural or educational purposes; production of news 
programs, radio and television entertainment 
programs, audiovisual and multimedia programs, for 
interactive or other purposes; organization of shows; 
production and rental of films and cassettes including 
video cassettes, and more generally of all sound 
and/or visual media, and of multimedia data carriers 
(interactive disks, digital-audio CD-ROMs): lending of 
books and other publications; toy lending library 
services; club services (entertainment or education); 
practical training (demonstration); arranging and 
conducting of training workshops.

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

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

France, 20/12/2011, No. 113883240 צרפת, 20/12/2011, מספר 113883240

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 47631/03/2014



 Owners

Name: EDITIONS PLAY BAC

Address: 33 rue du Petit Musc, F-75004 PARIS, France

(Société par Actions Simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 47731/03/2014



Trade Mark No. 250420 מספר סימן

Application Date 28/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132129 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DOĞAN OPTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Mithatpaşa Cad. Hakan Iş Merkezi,No:2 Kat:3 
Daire:, Bahçelievler, Turkey

(Turkey Limited Liability Firm)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971048, Israel

שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל פרש איי.פי

כתובת : רחוב הברזל 32, רמת החייל, תל אביב, 6971048, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical instruments, namely sunglasses, sports 
glasses, optical glasses, eyeglasses, spectacles; 
accessories for glasses in this class, including 
chains, glasses cases, frames for glasses, lenses for 
glasses; parts and fittings for all the aforesaid goods.

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

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

Turkey, 11/01/2012, No. 2012/03571 טורקיה, 11/01/2012, מספר 2012/03571

Class: 9 סוג: 9

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 47831/03/2014



Trade Mark No. 250442 מספר סימן

Application Date 01/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132320 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OBVIELINE

Address: 8 chemin du Jubin, F-69570 DARDILLY, France

(France Société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoarthritis; pharmaceutical preparations, namely 
intra-articular injectable preparations based on 
hyaluronic acid for the treatment of osteoarthritis.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 47931/03/2014



Trade Mark No. 250447 מספר סימן

Application Date 13/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132386 מספר סימן בינלאומי

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Apparatus for cutting hair and shaving.

Class: 10 סוג: 10

Utensils for personal hygiene and for health care.

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

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

Switzerland, 13/08/2012, No. 59754/2012 שוויץ, 13/08/2012, מספר 59754/2012

Class: 8 סוג: 8

Class: 10 סוג: 10

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 48031/03/2014



 Owners

Name: UL LLC

Address: 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-
2096, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 48131/03/2014



Trade Mark No. 250466 מספר סימן

Application Date 25/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132593 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GAS BIJOUX

Address: 4 rue Clémence, F-13006 MARSEILLE, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products, precious stones; 
timepieces and chronometric instruments; precious 
metals and their alloys; works of art of precious 
metal; jewelry cases [caskets]; boxes of precious 
metal; watch cases, straps, chains, springs or 
glasses; key rings (trinkets or fobs); statues or 
figurines (statuettes) of precious metal; cases or 
presentation cases for timepieces; medals.

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

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

France, 14/06/2012, No. 12 3 927 152 צרפת, 14/06/2012, מספר 152 927 3 12

Class: 14 סוג: 14

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 48231/03/2014



Trade Mark No. 250481 מספר סימן

Application Date 04/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132782 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UCB PHARMA S.A.

Address: Allée de la Recherche 60, 1070 BRUXELLES, 
Belgium

(Belgium société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of immunology disorders, pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of 
central nervous system diseases.

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

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

Benelux, 15/05/2012, No. 1247691 בנלוקס, 15/05/2012, מספר 1247691

Class: 5 סוג: 5

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 48331/03/2014



F'REAL

Trade Mark No. 250544 מספר סימן

Application Date 31/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Rich Products Corporation

Address: One Robert Rich Way, Buffalo, New York, 
14213, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the production of milkshakes, 
smoothies, fruit drinks, yogurt drinks, coffee-based 
beverages, tea-based beverages, espresso-based 
beverages, and frozen drinks; machines for blending 
milkshakes, smoothies, fruit drinks, yogurt drinks, 
coffee-based beverages, tea-based beverages, 
espresso-based beverages, cocoa-based beverages, 
and frozen drinks; machines, namely, electric food 
blenders for production of milkshakes, smoothies, 
fruit drinks, yogurt drinks, coffee-based beverages, 
tea-based beverages, espresso-based beverages, 
and frozen drinks; electric ice crushers for production 
of milkshakes, smoothies, fruit drinks, yogurt drinks, 
coffee-based beverages, tea-based beverages, 
espresso-based beverages, cocoa-based beverages, 
and frozen drinks.

מכונות לייצור מילקשייקים, שייקים, שתייה מפירות, שתייה 
מיוגורט, משקאות על בסיס קפה, משקאות על בסיס תה, 
משקאות על בסיס אספרסו, ושתייה קפואה; מכונות לערבול 

מילקשייקים, שייקים, שתייה מפירות, שתייה מיוגורט, משקאות 
על בסיס קפה, משקאות על בסיס תה, משקאות על בסיס 
אספרסו, משקאות על בסיס קקאו, ושתייה קפואה; מכונות, 
דהיינו, מערבלי מזון חשמליים לייצור מיילקשייקים, שייקים, 
שתייה מפירות, שתייה מיוגורט, משקאות על בסיס קפה, 
משקאות על בסיס תה, משקאות על בסיס אספרסו, ושתייה 
קפואה; מרסקי קרח חשמליים לייצור מילקשייקים, שייקים, 
שתייה מפירות, שתייה מיוגורט, משקאות על בסיס קפה, 

משקאות על בסיס תה, משקאות על בסיס אספרסו, משקאות 
על בסיס קקאו, ושתייה קפואה.                                          
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 29 סוג: 29

Milkshakes.  .מילקשייקים

Class: 30 סוג: 30

Frozen blended confections; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; cocoa-based 
beverages; espresso-based beverages; chocolate-
based beverages; candy-based beverages; 
confection-based beverages; frozen confections; 
frozen blended beverages based on coffee, tea, 
cocoa and/or confections; frozen yogurt drinks.

דברי מתיקה קפואים מעורבלים; משקאות על בסיס קפה; 
משקאות על בסיס תה; משקאות על בסיס קקאו; משקאות על 
בסיס אספרסו; משקאות על בסיס שוקולד; משקאות על בסיס 

ממתקים; משקאות על בסיס דברי מתיקה; דברי מתיקה 
קפואים; משקאות קפואים מעורבלים על בסיס קפה, תה, קקאו 
ו/ או דברי מתיקה; שתייה קפואה מיוגורט.                             

                            

Class: 32 סוג: 32

Fruit-based beverages; fruit-based smoothies; frozen 
fruit-based beverages; fruit flavored drinks; frozen 
fruit flavored drinks.

משקאות על בסיס פירות; שייקים על בסיס פירות; משקאות 
קפואים על בסיס פירות; שתייה בטעמי פירות; שתייה קפואה 

בטעמי פירות.                         

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 48431/03/2014



tesa

Trade Mark No. 250546 מספר סימן

Application Date 31/10/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Adhesive tapes, adhesive strips, adhesive discs, 
adhesive corners, (self) adhesive products, adhesive 
films, adhesive papers, adhesive foils and adhesives, 
adhesives made from paper/cardboard, adhesive 
tape dispenser, adhesive tape roller, adhesives 
[glues] for stationery purpose or household purposes; 
markers (office requisites); office requisites, namely 
correcting fluids, correcting tapes, correcting ink and 
correction tapes, for paper and stationary or for 
tinker, office and household purposes; office supplies 
(except furniture); packaging material and packaging 
of paper, cardboard and plastic; packaging made of 
plastic, as far as included in class 16; separable 
closing systems with hooks or eyes on the surface, 
consisting of adhesive tapes, adhesive discs, 
adhesive strips, adhesive corners; separable closing 
systems, self-adhesive on one side, on the other side 
either with hooks or eyes on the surface, consisting 
of adhesive tapes, adhesive discs, adhesive strips, 
adhesive corners; adhesive tapes with closure loops; 
all the aforesaid goods for stationery or craft, office 
and household purposes; all included in class 16.

רצועות דביקות, פסים דביקים, דיסקים דביקים, פינות דביקות, 
מוצרים דביקים (עצמית), סרטים דביקים, ניירות דביקים, 

רדידים דביקים ודבקים, דבקים עשויים מנייר / קרטון, מושיט 
רצועות דביקות, גלגלת רצועות דביקות, חומרי הדבקה [דבקים] 
לצרכי מכשירי כתיבה או צרכים ביתיים; מרקרים (צרכי משרד); 

 צרכי משרד, דהיינו נוזלי תיקון, רצועות תיקון, דיו לתיקון 
ורצועות תיקון, לנייר ונייר מכתבים או עבור פחחים, צרכי משרד 

ובית; ציוד משרדי (למעט רהיטים); חומרי אריזה ואריזות 
מנייר, קרטון ופלסטיק; אריזות עשויות פלסטיק, ככל שהן 

כלולות בסוג 16; מערכות סגירה נתיקות עם ווים או לולאות על 
פני השטח, המורכבים מרצועות דביקות, דיסקים דביקים, פסים 
דביקים, פינות דביקות; מערכות סגירה נתיקות, דביקות עצמית 

מצד אחד, ומצד שני עם ווים או לולאות על פני השטח, 
המורכבים מרצועות דביקות, דיסקים דביקים, פסים דביקים, 
פינות דביקות; רצועות דביקות עם לולאות סגירה; כל הטובין 
האמורים לנייר מכתבים או למלאכה, צרכי משרד ובית; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 17 סוג: 17

Adhesives tapes, adhesive straps, adhesive films, 
adhesive paper, (self) adhesive foils, labels (not of 
textile), adhesives, (self) adhesive articles, all the 
aforesaid goods being other than for medical or craft, 
office or household use; plastic films other than for 
packaging purposes; self-adhesive sealing bands, 
gaskets, sealants, caulking material, sealing 
adhesives, draught excluder for windows and doors, 
door seals, door-to-floor brushes, being thermal and 
acoustic insulation materials; adhesive films of plastic 
foam for protection against cold, heat, draughts, dust, 
moisture and noise; insulators, insulating adhesive, 
insulating foils, insulating fabrics, insulating materials; 
compositions to prevent the radiation of heat; acrylic 
resins (semi-processed products); rubber, gutta-
percha, plastics for use in manufacture, gum, rubber 
substitutes and goods made there from insofar as 
included in class 17; all included in class 17.

רצועות דביקות, פסים דביקים, סרטים דביקים, נייר דביק, 
רדידים דביקים (עצמית), תוויות (שלא מבד), דבקים, פריטים 
דביקים (עצמית), כל הטובין האמורים אינם עבור צרכי רפואה 
או מלאכה, לשימוש משרדי או  ביתי; סרטי פלסטיק מלבד 

למטרות אריזה; רצועות איטום נדבקות עצמית, אטמים, חומרי 
איטום, חומרים אטימים, דבקי איטום, חוסמי רוח-פרצים 

לחלונות ודלתות, אוטמי דלת, מברשות דלת-עד-רצפה, שהן 
חומרי בידוד תרמיים ואקוסטיים; סרטים דביקים מקצף פלסטיק 

להגנה מפני קור, חום, רוח-פרצים, אבק, לחות ורעש; 
מבודדים, דבקים מבודדים, רדידים מבודדים, אריגים מבודדים, 
חומרים מבודדים; הרכבים למניעת קרינת חום; גומי אקרילי 
(מוצרים מעובדים למחצה); שרפים, גוטפרשה, פלסטיקים 
לשימוש בייצור, גומי, תחליפי גומי וטובין עשויים מהם ככל 

שהם נכללים בסוג 17; הנכללים כולם בסוג 17.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 48531/03/2014



 Owners

Name: tesa SE

Address: Hamburg, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 48631/03/2014



Trade Mark No. 250548 מספר סימן

Application Date 31/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Iukuridze Eldar Gorajevych

Address: Vul. Zhukovskogo, bud. 19, kv. 9, Odesa, 
65026, Ukraine

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; included in class 
33.

משקאות אלכוהוליים, למעט בירה; הנכללים בסוג 33.             
      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 48731/03/2014



Trade Mark No. 250625 מספר סימן

Application Date 01/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133183 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software, computer 
hardware and software for analysis and localisation 
of defects in digital networks for mobile telephony, 
computer hardware and software for data processing, 
software for user applications, graphic web user 
interfaces, software for configuration, installation and 
maintenance, wireless alarms systems with receipt 
notification, telecommunication equipment, 
particularly wireless, local telecommunication 
systems for accurate localisation, upgradability, 
modularity and voice messaging services (with 
transmission receipt), telephone devices, particularly 
for analogue telephony and Internet telephony, a full 
line of message transmission devices (wireless or 
otherwise), and components thereof, including calling 
devices for communication solutions in the health 
care sector, receiver apparatus for calling people, 
pagers and wireless telephones with wireless 
integration, calling devices and paging devices; 
calling devices for the healthcare sector, alarm 
systems and interphones, devices and equipment for 
distributing audio via different channels; call 
buttons/valve buttons for loudspeakers; multifunction 
handsets with voice control systems for radio and 
television; emergency equipment for bedside tables, 
head-sets and inserts for head-sets, and components 
and accessories, including computer operated control 
modules, personal safety equipment and localisation 
systems for people, apparatus and systems for voice 
communication and secure data communication, 
sensors for monitoring patients, medical alarm and 
monitoring systems for transmitting messages and 
alerts, interphones in hospitals; components and 
accessories for the above products (included in this 
class).

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 48831/03/2014



Class: 37 סוג: 37

Repairs, installation services; installation, 
maintenance, repair and upgrading of computer 
hardware; installation, maintenance, repair and 
upgrading of computer hardware for analysis, 
localisation of defects in digital networks for mobile 
telephony and for data processing; installation, 
activation, maintenance and repair of local 
telecommunication systems for accurate localisation; 
installation, maintenance and repair of machines, 
electric and electronic equipment and installations, 
particularly call apparatus with or without voice 
control in any type of hospital; installation, 
maintenance and repair of call units for patients, 
particularly those specially adapted to environmental 
requirements, where transmission using electric lines 
is impossible; installation, maintenance and repair of 
wireless alarm systems; installation, maintenance 
and repair of units and upgrading of call apparatus; 
installation, maintenance and repair of digital 
cordless telecommunication equipment (DECT) and 
communications equipment for emergency calls and 
patient calls, fire-alarm systems and technical 
equipment in hospitals; installation, maintenance and 
repair of tracking systems for people, personal alarm 
systems, equipment for personal safety and alarm 
equipment.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication; transmission of data; 
telecommunication services, particularly 
communications services for local wireless 
telecommunication systems for accurate localisation 
and for alarm systems; communications services for 
localisation systems for people and alarm systems; 
communications services for hospitals; 
communications services for transmitting messages 
and images; communication via local area computer 
networks and electronic messaging; transmission and 
reception of pages, messages and personal alert with 
receipt notification; communications services for call 
systems in the health care sector, particularly for call 
systems for patients, call systems for nurses, call 
systems for emergencies and technical alarms; 
communications services in the field of call indication 
via different channels with simultaneous use of 
speech, vocal systems, wireless telephony, intelligent 
circuits, audio distribution, station level centralised 
solutions (with and without interphone); paging 
services (radio or telephone), especially via 
apparatus for seeking people (pagers); rental of 
telecommunication and data communication 
systems, particularly for transmission of messages, 
radio and television transmission and telephone 
services; technological assistance in 
telecommunication and data communication.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 48931/03/2014



Class: 42 סוג: 42

Design, development, monitoring, rental and analysis 
of computer hardware and software; design, 
development, monitoring, rental and analysis of 
computer hardware and software for analysis and 
localisation of defects in digital networks for mobile 
telephony for data processing and post-processing of 
data; update, installation and maintenance of 
computer software; technological consulting for 
monitoring telephone networks; design, development, 
monitoring, rental and analysis of computer hardware 
and software for local wireless telecommunication 
systems for accurate localisation, particularly for 
installations in dangerous and hazardous 
environments; design, development, monitoring, 
rental and analysis of system units, especially 
personal alarm systems, paging systems, call 
systems, alarm systems, interphones; design and 
development of specific functions for terminals, 
particularly terminals with continuously illuminated 
rear lit call buttons, LED confirmation and activation 
button; design, development, monitoring, rental and 
analysis of computer hardware and software for 
safety services, particularly personal and technical 
safety services, alert equipment and localisation of all 
sorts, including installations in dangerous and 
hazardous environments; research and development; 
scientific, technological and industrial research; 
scientific and technological services; industrial 
analyses, needs analysis; computer programming; 
ergonomic design of apparatus and handsets; 
development of specific functions for handsets; 
research and development in communication and 
safety technology; monitoring of equipment for 
transmitting health status to medical personnel.

Class: 44 סוג: 44

Medical services, telemedicine services; monitoring 
patients, particularly monitoring health status.

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

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

Switzerland, 29/09/2011, No. 626429 שוויץ, 29/09/2011, מספר 626429

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 49031/03/2014



 Owners

Name: Ascom Holding AG

Address: Belpstrasse 37, CH-3000 Bern 14, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 49131/03/2014



Trade Mark No. 250688 מספר סימן

Application Date 20/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1100970 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red (Pantone 1795 
U). as shown in the mark.

 Owners

Name: LOWENDALMASAÏ

Address: 16, rue de Washington, F-75008 Paris, France

(France Société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management assistance; business 
management and organization consultancy; business 
and management consulting in connection with 
optimizing company costs and purchases; cost price 
analysis; assistance with the administrative 
processing of purchase orders; administrative 
processing of purchase orders; price comparison 
services; accountancy and consulting on 
accountancy; advice on optimizing capital assets; 
personnel management consultancy; tax preparation; 
market studies; economic forecasting; business 
inquiries; auditing; administrative, commercial, 
economic and management consulting aimed at 
lowering general operating expenses and improving 
profitability for stakeholders in the economic process.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 49231/03/2014



RESOVANZ

Trade Mark No. 250692 מספר סימן

Application Date 04/11/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 49331/03/2014



VERTUTINO

Trade Mark No. 250703 מספר סימן

Application Date 28/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Solomon Roth

Address: Brooklyn, NY, 11219, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 49431/03/2014



Trade Mark No. 250704 מספר סימן

Application Date 28/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Solomon Roth

Address: Brooklyn, NY, 11219, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 49531/03/2014



Trade Mark No. 250707 מספר סימן

Application Date 29/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Textil Industrial Ltd. שם: עירוני טקסטיל תעשיות בע"מ

Address: 3Simtal Habad St, Tel Aviv, 66842, Israel כתובת : סמטת בית הבד 3, תל אביב-יפו, 66842, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Friedman, Yekutiel, Ingbir, Law Firm

Address: 8 Yehudit Street, Tel Aviv, 67016, Israel

שם: פרידמן, יקותיאל, אינגביר, עורכי דין

כתובת : רח' יהודית 8, תל אביב, 67016, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Bed sheets, towels, blankets, curtains and cotton 
sheets, all included in class 24.

מצעים, מגבות, שמיכות, ווילונות, ומצעי בד, הכלולים בסוג 24. 
                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 49631/03/2014



Trade Mark No. 250709 מספר סימן

Application Date 30/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yoash Chassidim שם: יואש חסידים

Address: Beit-Kama, 85325, Israel כתובת : ד.נ הנגב, בית קמה, 85325, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky, Adv.

Address: Electra Tower, 15th Floor, 98 Yigal Alon, Tel 
Aviv, 67891, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 15, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
67891, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages. משקאות אלכוהוליים.     

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 49731/03/2014



Trade Mark No. 250772 מספר סימן

Application Date 11/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133834 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Goods of common metal included in this class, 
namely,  wire baskets, holding containers, wheels 
(except for vehicles), rollers, guide rollers, fixed 
rollers, metal rings, for moveable transport 
containers, in particular rollers for transport 
equipment, protective grating, notice boards; 
exhibition stands, exhibition equipment, exhibition 
superstructures, exhibition profiles of metal; 
ironmongery, namely,  small items of metal 
hardware, pipes and tubes of metal;  zinc-plated, 
lacquered and wound containers of metal, in 
particular stainless steel, namely transport, holding 
and storage containers, shipping containers, tubs, 
packaging containers; self-adhesive magnetic holding 
strips, metal battens, magnetic walls, self-adhesive 
steel sheet blanks.

Class: 7 סוג: 7

Tyres of solid rubber (except for vehicles), in 
particular rollers for apparatus, ball joint rollers, 
double joint rollers.

Class: 17 סוג: 17

Goods of rubber, gum or plastic, included in this 
class; products and semi-finished products of plastic 
in injection-moulded, blown, sintered, extruded form 
and those made using carrier materials.

Class: 20 סוג: 20

Containers, in particular transport, holding and 
storage containers, tubs, packaging containers of 
plastic; tyres of solid rubber (except for vehicles) for 
moveable transport containers, in particular rollers for 
transport equipment.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 49831/03/2014



 Owners

Name: Orgatex Frank Levin GmbH & Co. KG

Address: Albert-Einstein-Str. 19, 40764 Langenfeld, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: The Beck Science Bldg., 8 Hartom St., Har 
Hotzvim, P.O.B. 45087, Jerusalem, 9777401, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : מרכז בק למדע, רח' הרטום 8, הר חוצבים, ת.ד. 45087
, ירושלים, 9777401, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 49931/03/2014



Trade Mark No. 250776 מספר סימן

Application Date 14/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133858 מספר סימן בינלאומי

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Nylon resins; fire suppression gases; artificial resins 
made of plastics, unprocessed.

Class: 7 סוג: 7

Washing machines; combined washing 
machine/dryer appliances; dishwashers; reducers 
and separators for pipes made of tempered glass.

Class: 9 סוג: 9

Audio and video equipment; battery chargers; 
systems for charging batteries; electric converters; 
computers; computer servers; cordless telephones; 
electric signs; external power supply systems; 
spectacle frames; image scanners; monitors; 
sunglasses; overvoltage protectors; television 
apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Air conditioners; heating boilers; ceiling fans; 
commercial deep fryers; decorative lighting; 
dehumidifiers; electric and gas grill plates; heating 
apparatus; heating cabinets for foodstuffs; ice 
machines; light-emitting diode lamps; electric light 
bulbs; lighting apparatus; open fryers; fryers with 
open frying vats; refrigerating cabinets and freezers; 
combined refrigerator/freezer cabinets; air 
conditioning installations; solid-state lighting; water 
heaters.

Class: 16 סוג: 16

Cardboard boxes for packaging.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 50031/03/2014



Class: 17 סוג: 17

Acoustic panels; insulating materials; soundproofing 
seals; coatings for soundproofing; sealant 
compounds for joints; couplings for pipes of 
tempered glass.

Class: 19 סוג: 19

Shuttering, not of metal, for concrete; non-metal 
shaped shuttering parts for concrete; doors; gypsum 
tiles; works of stonemasonry; bricks; non-luminous 
signboards; wall boards; roofing, siding and facings 
for buildings; suspended ceilings; wall boards; goods 
for rough casting, molding and concrete for wall 
panels; brackets for angle irons, not of metal, for 
pipes made of tempered glass; pipes made of 
tempered glass.

Class: 24 סוג: 24

Textile goods; upholstery fabrics.

Class: 27 סוג: 27

Carpets.

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

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

Switzerland, 16/12/2011, No. 64229/2011 שוויץ, 16/12/2011, מספר 64229/2011

Class: 1 סוג: 1

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 24 סוג: 24

Class: 27 סוג: 27

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 50131/03/2014



 Owners

Name: UL LLC

Address: 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-
2096, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 50231/03/2014



Trade Mark No. 250777 מספר סימן

Application Date 14/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133859 מספר סימן בינלאומי

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Nylon resins; fire suppression gases; artificial resins 
made of plastics, unprocessed.

Class: 7 סוג: 7

Washing machines; combined washing 
machine/dryer appliances; dishwashers; reducers 
and separators for pipes made of tempered glass.

Class: 9 סוג: 9

Audio and video equipment; battery chargers; 
systems for charging batteries; electric converters; 
computers; computer servers; cordless telephones; 
electric signs; external power supply systems; 
spectacle frames; image scanners; monitors; 
sunglasses; overvoltage protectors; television 
apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Air conditioners; heating boilers; ceiling fans; 
commercial deep fryers; decorative lighting; 
dehumidifiers; electric and gas grill plates; heating 
apparatus; heating cabinets for foodstuffs; ice 
machines; light-emitting diode lamps; electric light 
bulbs; lighting apparatus; open fryers; fryers with 
open frying vats; refrigerating cabinets and freezers; 
combined refrigerator/freezer cabinets; air 
conditioning installations; solid-state lighting; water 
heaters.

Class: 16 סוג: 16

Cardboard boxes for packaging.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 50331/03/2014



Class: 17 סוג: 17

Acoustic panels; insulating materials; soundproofing 
seals; coatings for soundproofing; sealant 
compounds for joints; couplings for pipes of 
tempered glass.

Class: 19 סוג: 19

Shuttering, not of metal, for concrete; non-metal 
shaped shuttering parts for concrete; doors; gypsum 
tiles; works of stonemasonry; bricks; non-luminous 
signboards; wall boards; roofing, siding and facings 
for buildings; suspended ceilings; wall boards; goods 
for rough casting, molding and concrete for wall 
panels; brackets for angle irons, not of metal, for 
pipes made of tempered glass; pipes made of 
tempered glass.

Class: 24 סוג: 24

Textile goods; upholstery fabrics.

Class: 27 סוג: 27

Carpets.

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

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

Switzerland, 16/12/2011, No. 64230/2011 שוויץ, 16/12/2011, מספר 64230/2011

Class: 1 סוג: 1

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 24 סוג: 24

Class: 27 סוג: 27

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 50431/03/2014



 Owners

Name: UL LLC

Address: 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-
2096, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 50531/03/2014



Trade Mark No. 250778 מספר סימן

Application Date 14/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133860 מספר סימן בינלאומי

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Nylon resins; fire suppression gases; artificial resins 
made of plastics, unprocessed.

Class: 7 סוג: 7

Washing machines; combined washing 
machine/dryer appliances; dishwashers; reducers 
and separators for pipes made of tempered glass.

Class: 9 סוג: 9

Audio and video equipment; battery chargers; 
systems for charging batteries; electric converters; 
computers; computer servers; cordless telephones; 
electric signs; external power supply systems; 
spectacle frames; image scanners; monitors; 
sunglasses; overvoltage protectors; television 
apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Air conditioners; heating boilers; ceiling fans; 
commercial deep fryers; decorative lighting; 
dehumidifiers; electric and gas grill plates; heating 
apparatus; heating cabinets for foodstuffs; ice 
machines; light-emitting diode lamps; electric light 
bulbs; lighting apparatus; open fryers; fryers with 
open frying vats; refrigerating cabinets and freezers; 
combined refrigerator/freezer cabinets; air 
conditioning installations; solid-state lighting; water 
heaters.

Class: 16 סוג: 16

Cardboard boxes for packaging.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 50631/03/2014



Class: 17 סוג: 17

Acoustic panels; insulating materials; soundproofing 
seals; coatings for soundproofing; sealant 
compounds for joints; couplings for pipes of 
tempered glass.

Class: 19 סוג: 19

Shuttering, not of metal, for concrete; non-metal 
shaped shuttering parts for concrete; doors; gypsum 
tiles; works of stonemasonry; bricks; non-luminous 
signboards; wall boards; roofing, siding and facings 
for buildings; suspended ceilings; wall boards; goods 
for rough casting, molding and concrete for wall 
panels; brackets for angle irons, not of metal, for 
pipes made of tempered glass; pipes made of 
tempered glass.

Class: 24 סוג: 24

Textile goods; upholstery fabrics.

Class: 27 סוג: 27

Carpets.

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

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

Switzerland, 16/12/2011, No. 64231/2011 שוויץ, 16/12/2011, מספר 64231/2011

Class: 1 סוג: 1

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 24 סוג: 24

Class: 27 סוג: 27

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 50731/03/2014



 Owners

Name: UL LLC

Address: 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-
2096, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 50831/03/2014



Trade Mark No. 250804 מספר סימן

Application Date 07/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1134195 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: oneway Biomed GmbH

Address: Dorfplatz 11, CH-8737 Gommiswald, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Material for dental fillings and dental impressions; 
disinfectants; adhesives for fixing dental fillings.

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatus and instruments; dental 
apparatus and instruments, namely, screw, 
abutments, tools, accessories and drills for dental 
implants; artificial limbs, eyes and teeth; suture 
materials; bone substitution materials.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 50931/03/2014



Trade Mark No. 250836 מספר סימן

Application Date 28/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1107974 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 51031/03/2014



Trade Mark No. 250864 מספר סימן

Application Date 04/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Manufacturers Association of Israel שם: התאחדות התעשיינים בישראל

Address: 29 Hamered Street, Tel Aviv, 68125, Israel כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

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 נצבא, קומה 19, רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 
67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the interest of the public and the industry 
in Israel in improving the safety and health of workers 
and the public, and environmental quality; all 
included in class 35.

קידום אינטרס הציבור והתעשייה בישראל לשיפור גהות 
ובטיחות העובדים והציבור ואיכות הסביבה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 51131/03/2014



INFINITI M

Trade Mark No. 250869 מספר סימן

Application Date 12/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefor; tractors; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires.

מכוניות, כלי רכב חשמליים כולל מכוניות חשמליות, עגלות, 
משאיות, טנדרים, כלי רכב ספורט שירותיים, אוטובוסים, כלי 
רכב פנאי (RV), רכבי ספורט, רכבי מרוץ, מכוניות משא, 
משאיות מלגזה, וטרקטורים לגרירה (טרקטורים), וחלקים 

ומתאמים מבניים עבורם; טרקטורים; אזעקות כנגד גניבות לכלי 
רכב; טלאי גומי דביקים לתיקון גלגלים או צמיגים.                   
                                                                                    

          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 51231/03/2014



PATHFINDER

Trade Mark No. 250870 מספר סימן

Application Date 12/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefor; tractors; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires.

מכוניות, כלי רכב חשמליים כולל מכוניות חשמליות, עגלות, 
משאיות, טנדרים, כלי רכב ספורט שירותיים, אוטובוסים, כלי 
רכב פנאי (RV), רכבי ספורט, רכבי מרוץ, מכוניות משא, 
משאיות מלגזה, וטרקטורים לגרירה (טרקטורים), וחלקים 

ומתאמים מבניים עבורם; טרקטורים; אזעקות כנגד גניבות לכלי 
רכב; טלאי גומי דביקים לתיקון גלגלים או צמיגים.                   
                                                                                    

          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 51331/03/2014



Trade Mark No. 250884 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations with analgesic, anti-
inflammatory and anti-pyretic properties; all included 
in class 5. 

תכשירי רוקחות משככי כאבים, אנטי דלקתיים ומורידי חום; 
כולם נכללים בסוג 5.                                                         

                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 51431/03/2014



Trade Mark No. 250885 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

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

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations with analgesic, anti-
inflammatory and anti-pyretic properties; all included 
in class 5. 

תכשירי רוקחות משככי כאבים, אנטי דלקתיים ומורידי חום; 
כולם נכללים בסוג 5.                                                         

                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 51531/03/2014



Trade Mark No. 250928 מספר סימן

Application Date 05/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1134614 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4168112 ארה"ב מספר: 4168112

Dated 03/06/2012 (Section 16) מיום 03/06/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: MPEG LA, LLC

Address: 5425 Wisconsin Avenue,,Suite 801, Chevy 
Chase, MD 20815, U.S.A.

(Delaware, United States Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management of intellectual property.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property; intellectual property 
consultation and providing information about 
intellectual property and industrial property rights.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 51631/03/2014



Trade Mark No. 250940 מספר סימן

Application Date 21/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1134758 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Endo Pharmaceuticals Inc.

Address: 100 Endo Boulevard, Chadds Ford PA 19317, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, analgesics 
and pain management preparations, preparations for 
the treatment of cancers, preparations for the 
treatment of urological diseases and disorders, 
preparations for the treatment of schizophrenia; 
preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the endocrine system, hormone 
replacement preparations.

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

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

U.S.A., 22/02/2012, No. 85549674 ארה"ב, 22/02/2012, מספר 85549674

Class: 5 סוג: 5

House mark for a line of pharmaceutical preparations, 
namely, analgesics and pain management 
preparations, preparations for the treatment of 
cancers, preparations for the treatment of urological 
diseases and disorders, preparations for the 
treatment of schizophrenia; preparations for the 
treatment of diseases and disorders of the endocrine 
system, hormone replacement preparations

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 51731/03/2014



Trade Mark No. 250955 מספר סימן

Application Date 20/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135021 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Procter & Gamble International Operations 
S.A.

Address: Route des Saint-Georges 47, CH-1213 Petit-
Lancy, Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices.

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

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

Switzerland, 28/03/2012, No. 627939 שוויץ, 28/03/2012, מספר 627939

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 51831/03/2014



Trade Mark No. 250956 מספר סימן

Application Date 10/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135027 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NADELLA S.r.l.

Address: Via Melette, 16, I-20128 MILANO, Italy

(Italy Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metallic ring nuts; metallic tracks; telescopic guides in 
metal; recirculating ball-bearing linear guides; metal 
stripping for furniture, doors and windows; metallic 
modules for building constructions.

Class: 7 סוג: 7

Cardan joints, machine transmissions (except for 
land vehicles); bearings (machine and motor parts); 
ball bearings; roller bearings; articulated heads 
(machine parts); control modules and followers 
(machine parts); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles).

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

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

Italy, 14/03/2012, No. MI2012C002708 MI2012C002708 איטליה, 14/03/2012, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7
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Trade Mark No. 250977 מספר סימן

Application Date 07/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0978393 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Motor oils and greases for outdoor power products; 
fuel for two and four stroke engines.

Class: 7 סוג: 7

Handheld saws; power operated saws; chain saws, 
clearing saws, pole saws, saw mills (electrical), saw 
benches (parts of machines), saw blades (parts of 
machines), trimming machines, brush cutters, hedge 
trimmers, lawn mowing machines, ride on lawn 
mowers, garden tractors, lawn aerators, dethatchers, 
cultivators, tillers, stumpgrinders, lawn edgers, 
blowing and sucking devices such as leaf- and 
snowblowers, garden vacuums, collectors, snow 
throwers, ice augers (petrol driven), high pressure 
cleaners, water pumps, wall saws, road- and floor 
saws, wire saws, tile and masonry saws, power 
cutters, core drilling machines and drill stands, 
diamond tools; saws blades, wires, rollers, grinders, 
planers, surface preparation equipment; concrete- 
and floor grinders, polishing machines, power packs, 
chains, motors, motorparts and engines for outdoor 
power products.

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and hand implements, all for use in 
forestry, park and horticulture; hedge shears, blades, 
saws, swords, axes, rakes, collectors, tool belts, 
lifting tongs, trowels, spreaders, diamond saw 
blades, laser welded blades for dry cutting, diamond 
core bits, diamond wires- and chains, abrasive, 
grinding and polishing tools.

Class: 9 סוג: 9

Protective clothing, boots, gloves, helmets, face-
shields, hearing protection, safety glasses, glasses; 
sunglasses;  integrated TV; magnetic data carriers, 
recording discs; computer programs, software, 
batteries, battery charging stations.

Class: 12 סוג: 12

Two-, and four wheeled motorcycles; motorparts and 
engines for motorcycles and four wheel all-terrain 
vehicles; bicycles and parts therefore, namely 
frames, brakes, chains, pumps, saddles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.
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 Owners

Name: Husqvarna Aktiebolag

Address: Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, 
Sweden

(Sweden Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repair services of chainsaws, lawn 
mowers, trimmers, power  cutters, cocrete surface 
preparation machines, motorcycles;  installation 
services for electrical-, electronic- and petrol driven 
apparatus.
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NOOK

Trade Mark No. 251013 מספר סימן

Application Date 18/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable electronic publications in the nature of 
fiction and non-fiction books, children's books, 
magazines, newspapers, journals, periodicals, 
manuals and guidebooks on a variety of topics; 
Portable electronic apparatus, namely, electronic 
book readers, handheld computers, mobile 
computers and tablet computers for reading, 
displaying, receiving, purchasing, sharing, lending, 
accessing and storing downloadable electronic 
publications, digital web site content and digital 
media, namely, books, e-books, magazines, 
newspapers, text, images, digital audio, music, digital 
video and computer, video and mobile computer 
games and applications, all through wired and 
wireless Internet access, accessories therefor and 
instructional manuals, sold as a unit; computer 
software for displaying, receiving, reading, 
purchasing, accessing and storing downloadable 
electronic publications, syncing electronic 
publications with portable electronic apparatus, 
loaning and sharing electronic publications with third 
parties and sampling electronic publications; 
downloadable computer software for displaying, 
receiving, reading and storing downloadable 
electronic publications and syncing electronic 
publications with portable electronic apparatus, 
namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers, 
loaning and sharing electronic publications with third 
parties and sampling electronic publications; 
computer software for use in reading, displaying, 
purchasing, sharing, lending and accessing electronic 
publications and digital media featuring books, 
newspapers, magazines, periodicals, digital images, 
web sites, music, games and other digital 
entertainment, and instructional manuals, sold as a 
unit; downloadable computer software for use in 
reading, displaying, purchasing, sharing, lending and 
accessing electronic publications and digital media 
featuring books, newspapers, magazines, digital 
images, web sites, music, games and other digital 
entertainment, and instructional manuals, sold as a 
unit; downloadable electronic publications in the 
nature of fiction and non-fiction books, magazines, 
newspapers, journals, periodicals, manuals and 
guidebooks on a variety of topics, namely, graphic 
novels, horror, mystery and crime, poetry, romance, 
science fiction and fantasy, thrillers and westerns, 
African Americans, antiques and collectibles, art, 
architecture and photography, bibles and bible 
studies, biography, business, Christianity, computer 
books and technology, cookbooks, food and wine, 
crafts and hobbies, education and teaching, 
engineering, entertainment, foreign languages, 
games, gay and lesbian, health books, diet and 

פרסומים אלקטרוניים להורדה מסוג ספרי סיפורת וספרי עיון, 
ספרי ילדים, מגזינים, עיתונים, ז'ורנלים, כתבי-עת, ספרי 

הוראות וספרי הדרכה בנושאים שונים; מכשירים אלקטרוניים 
נישאים, דהיינו, קוראי ספרים אלקטרוניים, מחשבי כף-יד, 
מחשבים ניידים ומחשבי טאבלט לקריאה, הצגה, קבלה, 

רכישה, שיתוף, השאלה, נגישות ואחסון פרסומים אלקטרוניים 
להורדה, תוכן אינטרנט דיגיטלי ומדיה דיגיטלית, דהיינו, 

ספרים, ספרים אלקטרוניים, מגזינים, עיתונים, מלל, תמונות, 
אודיו דיגיטלי, מוזיקה, וידאו ומחשב דיגיטלי, משחקים 

ואפליקציות וידיאו לניידים, כולם באמצעות גישה אינטרנט 
אלחוטי וחוטי, אביזרים עבורם והוראות הדרכה, הנמכרים 

כיחידה; תוכנת מחשב להצגה, קבלה, קריאה, רכישה, נגישות 
ואחסון פרסומים אלקטרוניים להורדה, סנכרון פרסומים 

אלקטרוניים עם מכשיר אלקטרוני נייד, השאלה ושיתוף של 
פרסומים אלקטרוניים עם צדדים שלישיים ודגימת פרסומים 

אלקטרוניים; תוכנת מחשב להורדה עבור הצגה, קבלה, קריאה 
ואחסון של פרסומים אלקטרוניים וסנכרון פרסומים אלקטרוניים 
עם מכשיר אלקטרוני נייד, דהיינו, קוראי ספרים אלקטרוניים, 
מחשבי כף-יד, מחשבים ניידים ומחשבי טאבלט, השאלה 

ושיתוף של פרסומים אלקטרוניים עם צדדים שלישיים ודגימה 
של פרסומים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בקריאה, 

הצגה, רכישה, שיתוף, השאלה ונגישות לפרסומים אלקטרוניים 
ומדיה דיגיטלית המציגים ספרים, עיתונים, מגזינים, כתבי-עת, 
תמונות דיגיטליות, אתרי אינטרנט, מוזיקה, משחקים ובידור 
דיגיטלי אחר, והוראות הדרכה, הנמכרים כיחידה;  תוכנת 
מחשב להורדה לשימוש בקריאה, הצגה, רכישה, שיתוף, 
השאלה ונגישות לפרסומים אלקטרוניים ומדיה דיגיטלית 
המציגים ספרים, עיתונים, מגזינים, כתבי-עת, תמונות 

דיגיטליות, אתרי אינטרנט, מוזיקה, משחקים ובידור דיגיטלי 
אחר, והוראות הדרכה, הנמכרים כיחידה;  פרסומים 

אלקטרוניים להורדה מסוג ספרי סיפורת וספרי עיון, מגזינים, 
עיתונים, ז'ורנלים, כתבי עת, ספרי הוראות וספרי הדרכה 

בנושאים שונים, דהיינו, רומנים גרפיים, אימה, מסתורין ופשע, 
שירה, רומנטיקה, מדע בדיוני ופנטזיה, מותחנים ומערבונים, 

אפרו-אמריקנים, עתיקות ופריטי אספנות, אמנות, ארכיטקטורה 
וצילום, ספרי תנ"ך ולימודי תנ"ך, ביוגרפיה, עסקים, נצרות, 
ספרי מחשבים וטכנולוגיה, ספרי בישול, אוכל ויין, מלאכת יד 

ותחביבים, חינוך והוראה, הנדסה, בידור, שפות זרות, 
משחקים, הומואים ולסביות, ספרי בריאות, דיאטה וכושר, 

היסטוריה, בית וגינה, הומור, יהדות ויודאיקה, משפטים, רפואה 
ותרופות, עידן חדש ורוחניות, הורות ומשפחה, חיות מחמד, 
פילוסופיה, פוליטיקה ואקטואליה, פסיכולוגיה ופסיכותרפיה, 
ספרי יעץ, דת, מדע וטבע, שיפור עצמי, סקס ומערכות יחסים, 

מדעי החברה, ספורט והרפתקאות, מדריכי לימוד והכנה 
למבחנים, מסעות, פשע אמיתי, חתונות ולימודי נשים; ספרי 
אודיו מסוג ספרי סיפורת וספרי עיון במגוון נושאים, דהיינו, 

רומנים גרפיים, אימה, מסתורין ופשע, שירה, רומנטיקה, מדע 
בדיוני ופנטזיה, מותחנים ומערבונים, אפרו-אמריקנים, עתיקות 
ופריטי אספנות, אמנות, ארכיטקטורה וצילום, ספרי תנ"ך וספרי 

לימוד תנ"ך, ביוגרפיות, עסקים, נצרות, ספרי מחשבים 
וטכנולוגיה, ספרי בישול, אוכל ויין, אמנות ותחביבים, חינוך 
והוראה, הנדסה, בידור, שפות זרות, משחקים, הומואים 

ולסביות, ספרי בריאות, תזונה וכושר גופני, היסטוריה, בית 
וגינה, הומור, יהדות ויודאיקה, משפטים, רפואה ותרופות, עידן 

חדש ורוחניות, הורות ומשפחה, חיות מחמד, פילוסופיה, 
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fitness, history, home and garden, humor, Judaism 
and Judaica, law, medical and medicine, new age 
and spirituality, parenting and family, pets, 
philosophy, political and current events, psychology 
and psychotherapy, reference, religion, science and 
nature, self improvement, sex and relationships, 
social sciences, sports and adventure, study guides 
and test preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies; audio books in the nature of fiction 
and non-fiction works on a variety of topics, namely, 
graphic novels, horror, mystery and crime, poetry, 
romance, science fiction and fantasy, thrillers and 
westerns, African Americans, antiques and 
collectibles, art, architecture and photography, bibles 
and bible studies, biography, business, Christianity, 
computer books and technology, cookbooks, food 
and wine, crafts and hobbies, education and 
teaching, engineering, entertainment, foreign 
languages, games, gay and lesbian, health books, 
diet and fitness, history, home and garden, humor, 
Judaism and Judaica, law, medical and medicine, 
new age and spirituality, parenting and family, pets, 
philosophy, political and current events, psychology 
and psychotherapy, reference, religion, science and 
nature, self improvement, sex and relationships, 
social sciences, sports and adventure, study guides 
and test preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies; downloadable MP3 files, MP3 
recordings, on-line discussion boards, webcasts, 
webinars and podcasts featuring music, audio books 
on a variety of topics and news broadcasts; 
protective covers and cases for portable electronic 
book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, 
handheld computers, mobile computers and tablet 
computers; leather protective covers and cases for 
portable electronic book readers and portable 
handheld digital electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, handheld computers, mobile 
computers and tablet computers; silicone, fabric and 
plastic protective sleeves and skins for portable 
electronic book readers and portable handheld digital 
electronic apparatus, namely, electronic book 
readers, handheld computers, mobile computers and 
tablet computers; carrying cases, holders, protective 
cases and stands featuring power supply connectors, 
adaptors, speakers and battery charging devices, 
specially adapted for use with handheld digital 
electronic devices; batteries, rechargeable batteries 
and battery chargers; power supplies and chargers 
for portable electronic apparatus; power supplies and 
chargers for portable electronic apparatus for use in 
vehicles; clear protective covers specially adapted for 
personal electronic devices; USB cables; 
downloadable music and electronic computer and 
video games and downloadable computer game 
applications all via the internet and wireless devices; 
downloadable computer software and applications for 
reading, purchasing, storing and sharing books and 
digital content in the nature of digital images, digital 
audio files, digital videos and digital articles in the 
fields of business, education, entertainment, finance, 
games, health and fitness, lifestyle, medical, music, 
GPS navigation, news, photography, business 
productivity, personal productivity, namely, self-help 
and self-improvement, reference, social networking, 
sports, travel, computer utility programs for 

אירועים פוליטיים ונוכחיים, פסיכולוגיה ופסיכותרפיה, ספרי יעץ, 
דת, מדע והטבע, שיפור עצמי, סקס ומערכות יחסים, מדעי 
החברה, ספורט והרפתקאות, מדריכי לימוד והכנה למבחנים, 

 MP3 מסעות, פשע אמיתי, חתונות ולימודי נשים; קבצי
להורדה, הקלטות MP3, לוחות דיונים מקוונים, שידורי 

אינטרנט, אירועי אינטרנט (webinars) ופודקאסטים המציגים 
מוזיקה, ספרי אודיו במגוון נושאים ושידורי חדשות; כיסויים 

ונרתיקים מגנים עבור קוראי ספרים אלקטרוניים ניידים ומכשירי 
כף-יד דיגיטליים אלקטרוניים ניידים, דהיינו, קוראי ספרים 
דיגיטליים, מחשבי כף-יד, מחשבים ניידים ומחשבי טאבלט; 
כיסויים ונרתיקים מגנים מעור עבור קוראי ספרים אלקטרוניים 
ניידים ומכשירי כף-יד דיגיטליים אלקטרוניים ניידים, דהיינו, 
קוראי ספרים דיגיטליים, מחשבי כף-יד, מחשבים ניידים 

ומחשבי טאבלט; שרוולים וציפויים מגנים מסיליקון, בד ופלסטיק 
עבור קוראי ספרים אלקטרוניים ניידים ומכשירי כף-יד דיגיטליים 
אלקטרוניים ניידים, דהיינו, קוראי ספרים דיגיטליים, מחשבי 
כף-יד, מחשבים ניידים ומחשבי טאבלט; נרתיקי נשיאה, 

מחזיקים, נרתיקים מגנים ומעמדים בעלי חיבורי אספקת כוח, 
מתאמים, רמקולים ומתקני הטענת סוללות, המותאמים במיוחד 

לשימוש עם מתקני כף-יד אלקטרונים דיגיטליים; סוללות, 
סוללות נטענות ומטעני סוללות; ספקי כוח ומטענים עבור 
מכשיר אלקטרוני נייד; ספקי כוח ומטענים עבור מכשיר 
אלקטרוני נייד לשימוש בכלי-רכב; כיסויים מגנים שקופים 

 ;USB המותאמים במיוחד למתקנים אלקטרוניים אישיים; כבלי
מוזיקה להורדה ומשחקי וידאו ומחשב אלקטרוניים ואפליקציות 

משחקי מחשב להורדה הכול דרך האינטרנט ומתקנים 
אלחוטיים; תוכנת מחשב ואפליקציות להורדה עבור קריאה, 

רכישה, אחסון ושיתוף של ספרים ותוכן דיגיטלי בצורת תמונות 
דיגיטליות, קבצי מוזיקה דיגיטליים, וידאו דיגיטלי ומאמרים 
דיגיטליים בתחום עסקים, חינוך, בידור, כלכלה, משחקים, 
 ,GPS בריאות וכושר, סגנון חיים, רפואה, מוזיקה, ניווט

חדשות, צילום, צמיחה מקצועית, צמיחה אישית, דהיינו, עזרה 
עצמית ושיפור עצמי, ספרי יעץ, יצירת קשרים חברתיים, 

ספורט, מסעות, תוכנות שירות למחשב לביצוע עבודות תחזוקת 
מחשב ומזג-אוויר; ציוד אודיו נייד, דהיינו, אוזניות סטריאו, 

אוזניות סטריאו, אזניות כפתור סטריאו, חלפים לאזניות ואזניות 
כפתור, אוזניות ומיקרופונים סטריאופוניים משולבים, אזניות 
ראש ואזניות ראש ללא אחיזה, אוזניות סטריאו אלחוטיות, 

אוזניות, כבלי אודיו וחיבור כוח ומתאמים ואביזרים עבורם; ציוד 
אודיו, דהיינו, רמקולי אודיו, רמקולי אודיו סטריאופוניים, 
רמקולים אלחוטיים, רמקולי אודיו ומעגנים ורמקול אודיו 

ומעגנים אלחוטיים לשימוש עם מכשיר אלקטרוני נייד, דהיינו, 
קוראי ספרים אלקטרוניים, מחשבים, מחשבי טאבלט, מכשיר 
כף-יד נייד לחישוב, טלפונים חכמים ומכשירי כף-יד ניידים, כבלי 

אודיו וכוח ומתאמים ואביזרים עבורם; תוכניות הפעלה של 
מחשב, מערכות הפעלה וקושחה לשימוש בקשר עם קוראי 
ספרים אלקטרוניים, מחשבים, מחשבי טאבלט, מכשיר כף-יד 
נייד לחישוב, טלפונים חכמים ומכשירי כף יד ניידים, והוראות 
הדרכה, הנמכרים כיחידה; מחשב ומכשירים אלקטרוניים, 

דהיינו, מסכי תצוגה אלקטרוניים וממוחשבים למראה ולמגע, 
לוחות, פאנלים, תצוגות אלקטרו-אופטיות, לוחות תצוגת 

פלזמה, מסכים ופאנלים, תצוגות ומסכים AMOLED, תצוגת 
גביש נוזלי (צגי LCD); תצוגות LED לשימוש או בקשר עם 
מכשיר כף-יד נייד, קוראי ספרים אלקטרוניים, מחשבי טאבלט 
ומכשירי מחשבים אלקטרוניים; תוכנת מחשב ואפליקציות 
מחשב להורדה עבור הצגה, קבלה, הקלטה של הודעות, 

סיפורים והערות, קריאה, קריאה בקול, רכישה, נגישות ואחסון 
פרסומים אלקטרוניים להורדה; הנכללים כולם בסוג 09.           
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performing computer maintenance work and weather; 
portable audio equipment, namely, stereo 
headphones, stereo earphones, stereo ear buds, 
replacement earphone and ear buds, combination 
stereo headphones and microphones, headsets and 
hands-free headsets, wireless stereo headphones, 
earphones, audio and power connector cables and 
adapters and accessories and replacement parts 
therefor; audio equipment, namely, audio speakers, 
stereo audio speakers, wireless speakers, audio 
speakers and docks and wireless audio speaker and 
docks for use with portable electronic apparatus, 
namely, electronic book readers, computers, tablet 
computers, mobile hand-held computing apparatus, 
smartphones and portable hand-held apparatus, 
audio and power connector cables and adapters and 
accessories therefor; Computer operating programs, 
operating systems and firmware for use in connection 
with electronic book readers, computers, tablet 
computers, mobile hand-held computing apparatus, 
smartphones and portable hand-held apparatus, and 
instructional manuals, sold as a unit; Computer and 
electronic apparatus, namely, electronic and 
computer visual and touch display screens, boards, 
panels, electro-optic displays, plasma display boards, 
screens and panels, AMOLED displays and screens, 
Liquid crystal displays (LCDs); LED displays for use 
on or in connection with portable hand-held 
apparatus, electronic book readers, tablet computers 
and electronic computer apparatus; Computer 
software and downloadable computer applications for 
displaying, receiving, recording messages, stories 
and notes, reading, reading aloud, purchasing, 
accessing and storing downloadable electronic 
publications; all included in class 09.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      
Class: 11 סוג: 11

Book Lights; combination book light and covers for 
portable electronic apparatus; all included in class 
11.

מנורות קריאה; מנורות קריאה משולבות עם כיסויים עבור 
מכשירים אלקטרוניים ניידים; הנכללים כולם בסוג 11.             
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Class: 35 סוג: 35

Retail and online retail store services featuring 
electronic books, magazines, magazine articles, 
newspaper articles, electronic story books, 
newspapers, discount, rebate and special offer 
coupons and vouchers, and coupons and vouchers 
all on books, magazines, newspapers, mobile 
computer, tablet and electronic reader apparatus and 
applications, music, videos and electronic 
publications, namely, electronic books, magazines 
and newspapers, and featuring downloadable digital 
web site content in the nature of downloadable 
books, electronic books, magazines, articles, stories, 
newspapers, text books, images, mobile computer, 
tablet and electronic reader applications, music and 
movies through wired and wireless Internet access; 
retail and online retail store services featuring 
portable electronic book readers and accessories for 
portable electronic book readers, namely, carrying 
cases, leather carrying cases, silicone, fabric and 
plastic sleeves and skins for electronic book readers, 
rechargeable batteries, book lights, protective film 
covers and combination book light and cover; 
providing a web site for users with specific informed 
recommendations of specific consumer products and 
services validated by the inputted preferences and 
social network of the user; providing a web site for 
users with exclusive personalized recommendations 
on books, electronic books, authors, book subject 
matter, book genres, music and digital media 
entertainment; promoting the goods and services of 
others by providing a website featuring discounts, 
coupons, rebates, vouchers and special offers on 
books, magazines, newspapers, mobile computer, 
tablet and electronic reader apparatus and 
applications, music, videos and electronic 
publications, namely, electronic books, magazines 
and newspapers; providing consumer information on 
electronic book reader apparatus, books, authors and 
electronic publications via a web site; providing 
consumer information and news on new book and 
electronic book releases, portable electronic book 
reader applications and features; Customer services, 
namely, providing customer service and product 
inquiry services via in-store kiosks, telephone and e-
mail; customer service in the fields of electronic 
books, magazines and newspapers, downloadable 
music, downloadable computer, portable electronic 
books reader, mobile computer and tablet computer 
applications, portable electronic book readers, mobile 
computers, tablet computers and accessories for 
portable electronic book readers, mobile computers 
and tablet computers, namely, carrying cases, 
leather carrying cases, silicone, fabric and plastic 
sleeves and skins for electronic book readers, 
rechargeable batteries, book lights, protective film 
covers, combination book light and cover and USB 
cables; on-line retail store services featuring 
entertainment and educational content, namely, 
subscriptions to music, books, movies and television 
shows; all included in class 35.

שירותי קמעונאות וקמעונאות מקוונת המציעים ספרים 
אלקטרוניים, מגזינים, מאמרי מגזין, מאמרי עיתונות, ספרי 

סיפור אלקטרוניים, עיתונים, קופונים ושוברים להנחה, הפחתה 
והצעות מיוחדות, וקופונים ושוברים כולם עבור ספרים, מגזינים, 
עיתונים, מחשב נייד, טאבלט ומכשיר קורא אלקטרוני ויישומים, 

מוזיקה, וידאו ופרסומים אלקטרוניים, דהיינו, ספרים 
אלקטרוניים, מגזינים ועיתונים, והמציעים תוכן אתר אינטרנט 
דיגיטלי להורדה בדמות ספרים להורדה, ספרים אלקטרוניים, 
מגזינים, מאמרים, סיפורים, עיתונים, ספרי לימוד, תמונות, 

אפליקציות למחשב נייד, טאבלט וקוראים אלקטרוניים, מוזיקה 
וסרטים באמצעות גישה אלחוטית וחוטית לאינטרנט; שירותי 

קמעונאות וקמעונאות מקוונת המציעים קוראי ספרים 
אלקטרוניים ניידים ואביזרים עבור קוראי ספרים אלקטרוניים 
ניידים, דהיינו, תיקי נשיאה, תיקי נשיאה מעור, שרוולים 

וציפויים מסיליקון, בד ופלסטיק לקוראי ספרים אלקטרוניים, 
סוללות נטענות, מנורות קריאה, מגני מסך ומנורת קריאה 

משולבת עם כיסוי; אספקת אתר אינטרנט עבור משתמשים עם 
המלצות ספציפיות מושכלות של מוצרי צרכן ושירותים ספציפיים 

מאומתים על ידי ההעדפות שהוזנו ורשת חברתית של 
המשתמש; אספקת אתר אינטרנט עבור משתמשים עם 
המלצות בלעדיות אישיות על ספרים, ספרים אלקטרוניים, 
סופרים, נושאי ספרים, ז'אנר ספרים, מוזיקה ובידור מדיה 
דיגיטלית; קידום המוצרים והשירותים של אחרים על ידי 
אספקת אתר אינטרנט הכולל הנחות, קופונים, הפחתות, 

שוברים והצעות מיוחדות על ספרים, מגזינים, עיתונים, מחשב 
נייד, טאבלט ומכשיר קורא אלקטרוני ואפליקציות, מוזיקה, וידאו 
ופרסומים אלקטרוניים, דהיינו, ספרים אלקטרוניים, מגזינים 

ועיתונים; אספקת מידע צרכני על מכשיר קורא ספרים 
אלקטרוני, ספרים, סופרים ופרסומים אלקטרוניים באמצעות 
אתר אינטרנט; אספקת מידע צרכני וחדשות על פרסום ספר 
וספר אלקטרוני חדש, מאפיינים ואפליקציות של קורא ספר 
אלקטרוני; שירותי לקוחות, דהיינו, אספקת שירות לקוחות 
ושירותי חקירת מוצר באמצעות קיוסקים בתוך חנויות, טלפון 
ודואר אלקטרוני; שירות לקוחות בתחום ספרים אלקטרוניים, 
מגזינים ועיתונים, מוזיקה להורדה, יישומים להורדה עבור 
מחשב, קורא ספרים אלקטרוני נייד, מחשב נייד ומחשב 

טאבלט, קוראי ספרים אלקטרוניים ניידים, מחשבים ניידים, 
מחשבי טאבלט ואביזרים עבור קוראי ספרים אלקטרוניים 

ניידים, מחשבים ניידים ומחשבי טאבלט, דהיינו, תיקי נשיאה, 
תיקי נשיאה מעור, שרוולים וציפויים מסיליקון, בד ופלסטיק 
לקוראי ספרים אלקטרוניים, סוללות נטענות, מנורות קריאה, 
 ;USB מגני מסך, מנורת קריאה משולבת עם כיסוי וכבלי

שירותי חנות קמעונאית מקוונים המציעים תוכן בידורי וחינוכי, 
דהיינו, מנויים למוזיקה, ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 52531/03/2014



Class: 38 סוג: 38

Providing one step online access to social networking 
sites on the internet and providing e-mail services, 
namely, access to email accounts; Computer 
services, namely, providing on-line facilities, chat 
rooms, forums and electronic bulletin boards for real-
time interaction with other computer users 
concerning topics of books, authors, electronic 
publications, portable electronic book readers, news, 
current events and general interest; chat rooms for 
social networking; virtual chat rooms established via 
text messaging; audio, video and multimedia on 
demand transmission services; streaming of audio, 
video and multimedia content; audio, video and 
multimedia broadcasting services; transmission and 
delivery of audio, video and multimedia content; 
providing an online forum where users can post 
ratings, reviews, and recommendations of music, 
books, movies and television shows and on events 
and activities in the field of entertainment and 
education; all included in class 38.

אספקת גישה מקוונת בצעד אחד לאתרי רשתות חברתיות 
באינטרנט ומתן שירותי דואר אלקטרוני, דהיינו, גישה 

לחשבונות דוא"ל; שירותי מחשב, דהיינו, אספקת אמצעים 
מקוונים, חדרי צ'אט, פורומים ולוחות מודעות אלקטרוניים 
לאינטראקציה בזמן אמת עם משתמשי מחשב אחרים בנוגע 
לנושאים של ספרים, סופרים, פרסומים אלקטרוניים, קוראי 

ספרים אלקטרוניים ניידים, חדשות, אקטואליה ועניין כללי; חדרי 
צ'אט ליצירת קשרים חברתיים; חדרי צ'אט וירטואליים המוקמים 

באמצעות הודעות טקסט; שירותי מסירת אודיו, וידאו 
ומולטימדיה לפי דרישה; הזרמה (streaming) של תוכן אודיו, 
וידאו ומולטימדיה; שירותי שידור אודיו, וידאו ומולטימדיה; 

שידור ומסירה של תוכן אודיו, וידאו ומולטימדיה; אספקת פורום 
מקוון שבו משתמשים יכולים לפרסם דירוגים, ביקורות והמלצות 

של מוזיקה, ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה ועל אירועים 
ופעילויות בתחום הבידור והחינוך; הנכללים כולם בסוג 38.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 41 סוג: 41

Online electronic publishing of books, electronic 
books, magazines, newspapers, text and images on 
a variety of topics, namely, graphic novels, horror, 
mystery and crime, poetry, romance, science fiction 
and fantasy, thrillers and westerns, African 
Americans, antiques and collectibles, art, architecture 
and photography, bibles and bible studies, biography, 
business, Christianity, computer books and 
technology, cookbooks, food and wine, crafts and 
hobbies, education and teaching, engineering, 
entertainment, foreign languages, games, gay and 
lesbian, health books, diet and fitness, history, home 
and garden, humor, Judaism and Judaica, law, 
medical and medicine, new age and spirituality, 
parenting and family, pets, philosophy, political and 
current events, psychology and psychotherapy, 
reference, religion, science and nature, self 
improvement, sex and relationships, social sciences, 
sports and adventure, study guides and test 
preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies, and online electronic publishing of 
digital web site content and digital media, namely, 
digital audio, music, digital video and computer, video 
and mobile computer games and applications, all 
through wired and wireless internet access and 
portable electronic apparatus; lending and sharing of 
electronic books and other electronic publications; 
providing a website featuring non-downloadable 
electronic publications, namely, book reviews, news 
and web articles on children's books, various current 
events topics, events that occurred on this date in 
history, and on humor and blogs on electronic book 
readers and books; providing information on 
education and entertainment information via a web 
site; online publications, namely, blogs on electronic 
book readers, books, electronic publications and 
authors, news and web articles on children's books, 
electronic book readers, books, electronic 
publications and authors, articles on humor, articles 
on events that occurred on this date in history; 
providing a website featuring non-downloadable 
electronic publications, namely, books, newspapers, 
and magazines in the fields of graphic novels, horror, 

פרסום אלקטרוני מקוון של ספרים, ספרים אלקטרוניים, 
מגזינים, עיתונים, טקסט ותמונות במגוון נושאים, דהיינו, 

רומנים גרפיים, אימה, מסתורין ופשע, שירה, רומנטיקה, מדע 
בדיוני ופנטזיה, מותחנים ומערבונים, אפרו-אמריקנים, עתיקות 
ואספנות, אמנות, ארכיטקטורה וצילום, ספרי תנ"ך ולימודי 
תנ"ך, ביוגרפיה, עסקים, נצרות, ספרי מחשבים וטכנולוגיה, 
ספרי בישול, אוכל ויין, מלאכת יד ותחביבים, חינוך והוראה, 

הנדסה, בידור, שפות זרות, משחקים, הומואים ולסביות, ספרי 
בריאות, תזונה וכושר, היסטוריה, בית וגינה, הומור, יהדות 

ויודאיקה, משפטים, רפואה ותרופה, עידן חדש ורוחניות, הורות 
ומשפחה, חיות מחמד, פילוסופיה, פוליטיקה ואקטואליה, 
פסיכולוגיה ופסיכותרפיה, ספרי יעץ, דת, מדע וטבע, שיפור 

עצמי, סקס ומערכות יחסים, מדעי החברה, ספורט 
והרפתקאות, מדריכי לימוד והכנה למבחנים, מסעות, פשע 

אמיתי, חתונות ולימודי נשים, והוצאה לאור אלקטרונית מקוונת 
של תוכן אתר אינטרנט דיגיטלי ומדיה דיגיטלית, דהיינו, אודיו 
דיגיטלי, מוזיקה, וידאו ומחשב דיגיטליים, משחקים ואפליקציות 

לוידאו ומחשב נייד, כולם באמצעות גישה לאינטרנט חוטי 
ואלחוטי ומכשירים אלקטרוניים ניידים; השאלה ושיתוף של 
ספרים אלקטרוניים ופרסומים אלקטרוניים אחרים; אספקת 
אתר אינטרנט שמציג פרסומים אלקטרוניים שאינם ניתנים 
להורדה, דהיינו, ביקורות ספרים, חדשות ומאמרי אינטרנט 

בנושא ספרי ילדים, נושאי אקטואליה שונים, אירועים 
שהתרחשו בתאריך זה בהיסטוריה, ועל הומור ועל בלוגים על 
גבי קוראי ספרים אלקטרוניים וספרים; מתן מידע על מידע 
חינוך ובידור דרך אתר אינטרנט; פרסומים מקוונים, דהיינו, 
בלוגים על גבי קוראי ספרים אלקטרוניים, ספרים, פרסומים 
אלקטרוניים, וסופרים, חדשות ומאמרי אינטרנט בנושא ספרי 

ילדים, קוראי ספרים אלקטרוניים, ספרים, פרסומים אלקטרוניים 
וסופרים, מאמרים על הומור, מאמרים על אירועים שהתרחשו 

בתאריך זה בהיסטוריה; אספקת אתר המציג פרסומים 
אלקטרוניים שאינם להורדה, דהיינו, ספרים, עיתונים וכתבי עת 

בתחומי רומנים גרפיים, אימה, מסתורין ופשע, שירה, 
רומנטיקה, מדע בדיוני ופנטזיה, מותחנים ומערבונים, 

אפרו-אמריקנים, עתיקות ופריטי אספנות, אמנות, אדריכלות 
וצילום, ספרי תנ"ך ולימודי תנ"ך, ביוגרפיה, עסקים, נצרות, 
ספרי מחשבים וטכנולוגיה, ספרי בישול, אוכל ויין, מלאכת יד 

ותחביבים, חינוך והוראה, הנדסה, בידור, שפות זרות, 
משחקים, הומואים ולסביות, ספרי בריאות, תזונה וכושר גופני, 
היסטוריה, בית וגינה, הומור, יהדות ויודאיקה, משפטים, רפואה 
ותרופה, עידן חדש ורוחניות, הורות ומשפחה, חיות מחמד, 

פילוסופיה, פוליטיקה ואקטואליה, פסיכולוגיה וטיפול פסיכולוגי, 
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mystery and crime, poetry, romance, science fiction 
and fantasy, thrillers and westerns, African 
Americans, antiques and collectibles, art, architecture 
and photography, bibles and bible studies, biography, 
business, Christianity, computer books and 
technology, cookbooks, food and wine, crafts and 
hobbies, education and teaching, engineering, 
entertainment, foreign languages, games, gay and 
lesbian, health books, diet and fitness, history, home 
and garden, humor, Judaism and Judaica, law, 
medical and medicine, new age and spirituality, 
parenting and family, pets, philosophy, political and 
current events, psychology and psychotherapy, 
reference, religion, science and nature, self 
improvement, sex and relationships, social sciences, 
sports and adventure, study guides and test 
preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies; providing non-downloadable 
prerecorded music all on-line via a global computer 
network; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable computer games 
in a variety of fields; entertainment and educational 
services, namely, providing audio, visual and 
multimedia content in the nature of music, books, 
movies and television shows, and online 
recommendations of music, books, movies and 
television shows; rental and distribution services 
featuring entertainment and educational content, 
namely, music, books, movies and television shows; 
providing information, reviews, and recommendations 
of music, books, movies and television shows in the 
field of entertainment and education; all included in 
class 41.

ספרי ייעץ, דת, מדע וטבע, שיפור עצמי, סקס ומערכות יחסים, 
מדעי חברה, ספורט והרפתקאות, מדריכי לימוד והכנה 

למבחנים, מסעות, פשע אמיתי, חתונות ולימודי נשים; אספקת 
מוזיקה מוקלטת מראש על רשת מחשבים גלובלית שאינה 
ניתנת להורדה; שירותי בידור, דהיינו, מתן שימוש זמני של 
משחקי מחשב שאינם ניתנים להורדה במגוון תחומים; בידור 
ושירותי חינוך, דהיינו, אספקת תוכן אודיו, ויזואלי ומולטימדיה 
בצורת מוזיקה, ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה, והמלצות 

מקוונות של מוזיקה, ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה, שירותי 
השכרה והפצה שמציעים בידור ותכנים חינוכיים, דהיינו, 

מוזיקה, ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה; מתן מידע, ביקורות 
והמלצות של מוזיקה, ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה בתחום 
הבידור והחינוך; הנכללים כולם בסוג 41.                               
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Class: 42 סוג: 42

Providing a website featuring non-downloadable 
computer software and applications for reading, 
purchasing, storing and sharing books and digital 
content in the nature of digital images, digital audio 
files, digital videos and digital articles in the fields of 
business, education, entertainment, finance, games, 
health and fitness, lifestyle, medical, music, GPS 
navigation, news, photography, business productivity, 
personal productivity, namely, self-help and self-
improvement, reference, social networking, sports, 
travel, computer utility programs for performing 
computer maintenance work and weather; providing 
periodic updates regarding portable electronic book 
readers and portable electronic book reader software, 
firmware, features and operating systems to 
subscribers by means of electronic mail; Web portal 
services in the nature of providing a web-based 
system and online portal for users to remotely 
manage electronic readers, handheld and computer 
devices, data, digital media, software applications 
and electronic publications, namely, books, e-books, 
magazines, newspapers, text and images and 
providing a web-based system and online portal for 
providing users with specific informed 
recommendations of consumer products and services 
validated by the inputted preferences and social 
network of the user and providing users with 
exclusive personalized recommendations on books, 
electronic books, authors, book subject matter, book 
genres, music and digital media entertainment; 
Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to share and lend 
electronic publications, participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, 
and engage in social networking services in the fields 
of downloadable electronic and digital publications 
and digital media featuring books, newspapers, 
magazines, periodicals, digital images, web sites, 
music, games and other digital entertainment; 
customer support services, namely, providing 
assistance with activation and use of electronic book 
readers, downloading of electronic publications and 
online customer accounts; all included in class 42.

אספקת אתר אינטרנט שכולל תוכנות מחשב ואפליקציות שלא 
ניתנים להורדה עבור קריאה, רכישה, אחסון ושיתוף ספרים 
ותוכן דיגיטלי בצורה של תמונות דיגיטליות, קבצי אודיו 

דיגיטליים, וידאו דיגיטלי ומאמרים דיגיטליים בתחומי עסקים, 
חינוך, בידור, כספים, משחקים, כושר ובריאות, סגנון חיים, 
רפואה, מוזיקה, ניווט GPS, חדשות, צילום, צמיחה עסקית, 
צמיחה אישית, דהיינו, עזרה עצמית ושיפור עצמי, ספרי יעץ, 
רשתות חברתיות, ספורט, מסעות, תוכניות שירות במחשב 
לביצוע עבודת תחזוקה במחשב ומזג אוויר; אספקת עדכונים 

תקופתיים לגבי קוראי ספרים אלקטרוניים ניידים ותוכנות ניידות 
אלקטרוניות, קושחה, מאפיינים ומערכות הפעלה למנויים 

באמצעות דואר אלקטרוני; שירותי פורטל אינטרנט בצורה של 
מתן מערכת אינטרנט ופורטל מקוון למשתמשים שיוכלו לנהל 
מרחוק קוראים אלקטרוניים, מכשירי כף יד ומחשב, נתונים, 

מדיה דיגיטלית, יישומי תוכנה ובפרסומים אלקטרוניים, דהיינו, 
ספרים, ספרים אלקטרוניים, מגזינים, עיתונים, טקסט ותמונות 
ואספקת מערכת אינטרנט ופורטל מקוון המספק למשתמשים 

המלצות מושכלות ספציפיות של מוצרי צריכה ושירותים 
המאומתים על ידי ההעדפות שהוזנו והרשת החברתית של 
המשתמש ומספק למשתמשים המלצות אישיות בלעדיות על 
ספרים, ספרים אלקטרוניים, סופרים, נושא ספר, ז'אנר ספרים, 
מוזיקה ובידור מדיה דיגיטלית, שירותי מחשוב, דהיינו, יצירת 
קהילה מקוונת למשתמשים רשומים לשתף ולהשאיל פרסומים 
אלקטרוניים, להשתתף בדיונים, לקבל משוב מעמיתיהם, ליצור 

קהילות וירטואליות, ולעסוק בשירותי רשתות חברתיות 
בתחומים של הורדה אלקטרונית ודיגיטלית פרסומים ומדיה 

דיגיטלית הכוללים ספרים, עיתונים, מגזינים, כתבי עת, תמונות 
דיגיטליות, אתרי אינטרנט, מוזיקה, משחקים ובידור דיגיטלי 

אחר; שירותי תמיכה ללקוח, דהיינו, מתן סיוע בהפעלה ושימוש 
בקוראי ספרים אלקטרוניים, הורדה של פרסומים אלקטרוניים 

וחשבונות לקוח מקוונים; הנכללים כולם בסוג 42.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 45 סוג: 45

Providing social networking websites for 
entertainment purposes; all included in class 45.

אספקת אתרים של רשתות חברתיות למטרות בידור; הנכללים 
כולם בסוג 45.                                                     
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NOOK MEDIA

Trade Mark No. 251014 מספר סימן

Application Date 18/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable electronic publications in the nature of 
fiction and non-fiction books, children's books, 
magazines, newspapers, journals, periodicals, 
manuals and guidebooks on a variety of topics; 
Portable electronic apparatus, namely, electronic 
book readers, handheld computers, mobile 
computers and tablet computers for reading, 
displaying, receiving, purchasing, sharing, lending, 
accessing and storing downloadable electronic 
publications, digital web site content and digital 
media, namely, books, e-books, magazines, 
newspapers, text, images, digital audio, music, digital 
video and computer, video and mobile computer 
games and applications, all through wired and 
wireless Internet access, accessories therefor and 
instructional manuals, sold as a unit; computer 
software for displaying, receiving, reading, 
purchasing, accessing and storing downloadable 
electronic publications, syncing electronic 
publications with portable electronic apparatus, 
loaning and sharing electronic publications with third 
parties and sampling electronic publications; 
downloadable computer software for displaying, 
receiving, reading and storing downloadable 
electronic publications and syncing electronic 
publications with portable electronic apparatus, 
namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers, 
loaning and sharing electronic publications with third 
parties and sampling electronic publications; 
computer software for use in reading, displaying, 
purchasing, sharing, lending and accessing electronic 
publications and digital media featuring books, 
newspapers, magazines, periodicals, digital images, 
web sites, music, games and other digital 
entertainment, and instructional manuals, sold as a 
unit; downloadable computer software for use in 
reading, displaying, purchasing, sharing, lending and 
accessing electronic publications and digital media 
featuring books, newspapers, magazines, digital 
images, web sites, music, games and other digital 
entertainment, and instructional manuals, sold as a 
unit; downloadable electronic publications in the 
nature of fiction and non-fiction books, magazines, 
newspapers, journals, periodicals, manuals and 
guidebooks on a variety of topics, namely, graphic 
novels, horror, mystery and crime, poetry, romance, 
science fiction and fantasy, thrillers and westerns, 
African Americans, antiques and collectibles, art, 
architecture and photography, bibles and bible 
studies, biography, business, Christianity, computer 
books and technology, cookbooks, food and wine, 
crafts and hobbies, education and teaching, 
engineering, entertainment, foreign languages, 
games, gay and lesbian, health books, diet and 

פרסומים אלקטרוניים להורדה מסוג ספרי סיפורת וספרי עיון, 
ספרי ילדים, מגזינים, עיתונים, ז'ורנלים, כתבי-עת, ספרי 

הוראות וספרי הדרכה בנושאים שונים; מכשירים אלקטרוניים 
נישאים, דהיינו, קוראי ספרים אלקטרוניים, מחשבי כף-יד, 
מחשבים ניידים ומחשבי טאבלט לקריאה, הצגה, קבלה, 

רכישה, שיתוף, השאלה, נגישות ואחסון פרסומים אלקטרוניים 
להורדה, תוכן אינטרנט דיגיטלי ומדיה דיגיטלית, דהיינו, 

ספרים, ספרים אלקטרוניים, מגזינים, עיתונים, מלל, תמונות, 
אודיו דיגיטלי, מוזיקה, וידאו ומחשב דיגיטלי, משחקים 

ואפליקציות וידיאו לניידים, כולם באמצעות גישה אינטרנט 
אלחוטי וחוטי, אביזרים עבורם והוראות הדרכה, הנמכרים 

כיחידה; תוכנת מחשב להצגה, קבלה, קריאה, רכישה, נגישות 
ואחסון פרסומים אלקטרוניים להורדה, סנכרון פרסומים 

אלקטרוניים עם מכשיר אלקטרוני נייד, השאלה ושיתוף של 
פרסומים אלקטרוניים עם צדדים שלישיים ודגימת פרסומים 

אלקטרוניים; תוכנת מחשב להורדה עבור הצגה, קבלה, קריאה 
ואחסון של פרסומים אלקטרוניים וסנכרון פרסומים אלקטרוניים 
עם מכשיר אלקטרוני נייד, דהיינו, קוראי ספרים אלקטרוניים, 
מחשבי כף-יד, מחשבים ניידים ומחשבי טאבלט, השאלה 

ושיתוף של פרסומים אלקטרוניים עם צדדים שלישיים ודגימה 
של פרסומים אלקטרוניים; תוכנת מחשב לשימוש בקריאה, 

הצגה, רכישה, שיתוף, השאלה ונגישות לפרסומים אלקטרוניים 
ומדיה דיגיטלית המציגים ספרים, עיתונים, מגזינים, כתבי-עת, 
תמונות דיגיטליות, אתרי אינטרנט, מוזיקה, משחקים ובידור 
דיגיטלי אחר, והוראות הדרכה, הנמכרים כיחידה;  תוכנת 
מחשב להורדה לשימוש בקריאה, הצגה, רכישה, שיתוף, 
השאלה ונגישות לפרסומים אלקטרוניים ומדיה דיגיטלית 
המציגים ספרים, עיתונים, מגזינים, כתבי-עת, תמונות 

דיגיטליות, אתרי אינטרנט, מוזיקה, משחקים ובידור דיגיטלי 
אחר, והוראות הדרכה, הנמכרים כיחידה;  פרסומים 

אלקטרוניים להורדה מסוג ספרי סיפורת וספרי עיון, מגזינים, 
עיתונים, ז'ורנלים, כתבי עת, ספרי הוראות וספרי הדרכה 

בנושאים שונים, דהיינו, רומנים גרפיים, אימה, מסתורין ופשע, 
שירה, רומנטיקה, מדע בדיוני ופנטזיה, מותחנים ומערבונים, 

אפרו-אמריקנים, עתיקות ופריטי אספנות, אמנות, ארכיטקטורה 
וצילום, ספרי תנ"ך ולימודי תנ"ך, ביוגרפיה, עסקים, נצרות, 
ספרי מחשבים וטכנולוגיה, ספרי בישול, אוכל ויין, מלאכת יד 

ותחביבים, חינוך והוראה, הנדסה, בידור, שפות זרות, 
משחקים, הומואים ולסביות, ספרי בריאות, דיאטה וכושר, 

היסטוריה, בית וגינה, הומור, יהדות ויודאיקה, משפטים, רפואה 
ותרופות, עידן חדש ורוחניות, הורות ומשפחה, חיות מחמד, 
פילוסופיה, פוליטיקה ואקטואליה, פסיכולוגיה ופסיכותרפיה, 
ספרי יעץ, דת, מדע וטבע, שיפור עצמי, סקס ומערכות יחסים, 

מדעי החברה, ספורט והרפתקאות, מדריכי לימוד והכנה 
למבחנים, מסעות, פשע אמיתי, חתונות ולימודי נשים; ספרי 
אודיו מסוג ספרי סיפורת וספרי עיון במגוון נושאים, דהיינו, 

רומנים גרפיים, אימה, מסתורין ופשע, שירה, רומנטיקה, מדע 
בדיוני ופנטזיה, מותחנים ומערבונים, אפרו-אמריקנים, עתיקות 
ופריטי אספנות, אמנות, ארכיטקטורה וצילום, ספרי תנ"ך וספרי 

לימוד תנ"ך, ביוגרפיות, עסקים, נצרות, ספרי מחשבים 
וטכנולוגיה, ספרי בישול, אוכל ויין, אמנות ותחביבים, חינוך 
והוראה, הנדסה, בידור, שפות זרות, משחקים, הומואים 

ולסביות, ספרי בריאות, תזונה וכושר גופני, היסטוריה, בית 
וגינה, הומור, יהדות ויודאיקה, משפטים, רפואה ותרופות, עידן 

חדש ורוחניות, הורות ומשפחה, חיות מחמד, פילוסופיה, 
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fitness, history, home and garden, humor, Judaism 
and Judaica, law, medical and medicine, new age 
and spirituality, parenting and family, pets, 
philosophy, political and current events, psychology 
and psychotherapy, reference, religion, science and 
nature, self improvement, sex and relationships, 
social sciences, sports and adventure, study guides 
and test preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies; audio books in the nature of fiction 
and non-fiction works on a variety of topics, namely, 
graphic novels, horror, mystery and crime, poetry, 
romance, science fiction and fantasy, thrillers and 
westerns, African Americans, antiques and 
collectibles, art, architecture and photography, bibles 
and bible studies, biography, business, Christianity, 
computer books and technology, cookbooks, food 
and wine, crafts and hobbies, education and 
teaching, engineering, entertainment, foreign 
languages, games, gay and lesbian, health books, 
diet and fitness, history, home and garden, humor, 
Judaism and Judaica, law, medical and medicine, 
new age and spirituality, parenting and family, pets, 
philosophy, political and current events, psychology 
and psychotherapy, reference, religion, science and 
nature, self improvement, sex and relationships, 
social sciences, sports and adventure, study guides 
and test preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies; downloadable MP3 files, MP3 
recordings, on-line discussion boards, webcasts, 
webinars and podcasts featuring music, audio books 
on a variety of topics and news broadcasts; 
protective covers and cases for portable electronic 
book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, 
handheld computers, mobile computers and tablet 
computers; leather protective covers and cases for 
portable electronic book readers and portable 
handheld digital electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, handheld computers, mobile 
computers and tablet computers; silicone, fabric and 
plastic protective sleeves and skins for portable 
electronic book readers and portable handheld digital 
electronic apparatus, namely, electronic book 
readers, handheld computers, mobile computers and 
tablet computers; carrying cases, holders, protective 
cases and stands featuring power supply connectors, 
adaptors, speakers and battery charging devices, 
specially adapted for use with handheld digital 
electronic devices; batteries, rechargeable batteries 
and battery chargers; power supplies and chargers 
for portable electronic apparatus; power supplies and 
chargers for portable electronic apparatus for use in 
vehicles; clear protective covers specially adapted for 
personal electronic devices; USB cables; 
downloadable music and electronic computer and 
video games and downloadable computer game 
applications all via the internet and wireless devices; 
downloadable computer software and applications for 
reading, purchasing, storing and sharing books and 
digital content in the nature of digital images, digital 
audio files, digital videos and digital articles in the 
fields of business, education, entertainment, finance, 
games, health and fitness, lifestyle, medical, music, 
GPS navigation, news, photography, business 
productivity, personal productivity, namely, self-help 
and self-improvement, reference, social networking, 
sports, travel, computer utility programs for 

אירועים פוליטיים ונוכחיים, פסיכולוגיה ופסיכותרפיה, ספרי יעץ, 
דת, מדע והטבע, שיפור עצמי, סקס ומערכות יחסים, מדעי 
החברה, ספורט והרפתקאות, מדריכי לימוד והכנה למבחנים, 

 MP3 מסעות, פשע אמיתי, חתונות ולימודי נשים; קבצי
להורדה, הקלטות MP3, לוחות דיונים מקוונים, שידורי 

אינטרנט, אירועי אינטרנט (webinars) ופודקאסטים המציגים 
מוזיקה, ספרי אודיו במגוון נושאים ושידורי חדשות; כיסויים 

ונרתיקים מגנים עבור קוראי ספרים אלקטרוניים ניידים ומכשירי 
כף-יד דיגיטליים אלקטרוניים ניידים, דהיינו, קוראי ספרים 
דיגיטליים, מחשבי כף-יד, מחשבים ניידים ומחשבי טאבלט; 
כיסויים ונרתיקים מגנים מעור עבור קוראי ספרים אלקטרוניים 
ניידים ומכשירי כף-יד דיגיטליים אלקטרוניים ניידים, דהיינו, 
קוראי ספרים דיגיטליים, מחשבי כף-יד, מחשבים ניידים 

ומחשבי טאבלט; שרוולים וציפויים מגנים מסיליקון, בד ופלסטיק 
עבור קוראי ספרים אלקטרוניים ניידים ומכשירי כף-יד דיגיטליים 
אלקטרוניים ניידים, דהיינו, קוראי ספרים דיגיטליים, מחשבי 
כף-יד, מחשבים ניידים ומחשבי טאבלט; נרתיקי נשיאה, 

מחזיקים, נרתיקים מגנים ומעמדים בעלי חיבורי אספקת כוח, 
מתאמים, רמקולים ומתקני הטענת סוללות, המותאמים במיוחד 

לשימוש עם מתקני כף-יד אלקטרונים דיגיטליים; סוללות, 
סוללות נטענות ומטעני סוללות; ספקי כוח ומטענים עבור 
מכשיר אלקטרוני נייד; ספקי כוח ומטענים עבור מכשיר 
אלקטרוני נייד לשימוש בכלי-רכב; כיסויים מגנים שקופים 

 ;USB המותאמים במיוחד למתקנים אלקטרוניים אישיים; כבלי
מוזיקה להורדה ומשחקי וידאו ומחשב אלקטרוניים ואפליקציות 

משחקי מחשב להורדה הכול דרך האינטרנט ומתקנים 
אלחוטיים; תוכנת מחשב ואפליקציות להורדה עבור קריאה, 

רכישה, אחסון ושיתוף של ספרים ותוכן דיגיטלי בצורת תמונות 
דיגיטליות, קבצי מוזיקה דיגיטליים, וידאו דיגיטלי ומאמרים 
דיגיטליים בתחום עסקים, חינוך, בידור, כלכלה, משחקים, 
 ,GPS בריאות וכושר, סגנון חיים, רפואה, מוזיקה, ניווט

חדשות, צילום, צמיחה מקצועית, צמיחה אישית, דהיינו, עזרה 
עצמית ושיפור עצמי, ספרי יעץ, יצירת קשרים חברתיים, 

ספורט, מסעות, תוכנות שירות למחשב לביצוע עבודות תחזוקת 
מחשב ומזג-אוויר; ציוד אודיו נייד, דהיינו, אוזניות סטריאו, 

אוזניות סטריאו, אזניות כפתור סטריאו, חלפים לאזניות ואזניות 
כפתור, אוזניות ומיקרופונים סטריאופוניים משולבים, אזניות 
ראש ואזניות ראש ללא אחיזה, אוזניות סטריאו אלחוטיות, 

אוזניות, כבלי אודיו וחיבור כוח ומתאמים ואביזרים עבורם; ציוד 
אודיו, דהיינו, רמקולי אודיו, רמקולי אודיו סטריאופוניים, 
רמקולים אלחוטיים, רמקולי אודיו ומעגנים ורמקול אודיו 

ומעגנים אלחוטיים לשימוש עם מכשיר אלקטרוני נייד, דהיינו, 
קוראי ספרים אלקטרוניים, מחשבים, מחשבי טאבלט, מכשיר 
כף-יד נייד לחישוב, טלפונים חכמים ומכשירי כף-יד ניידים, כבלי 

אודיו וכוח ומתאמים ואביזרים עבורם; תוכניות הפעלה של 
מחשב, מערכות הפעלה וקושחה לשימוש בקשר עם קוראי 
ספרים אלקטרוניים, מחשבים, מחשבי טאבלט, מכשיר כף-יד 
נייד לחישוב, טלפונים חכמים ומכשירי כף יד ניידים, והוראות 
הדרכה, הנמכרים כיחידה; מחשב ומכשירים אלקטרוניים, 

דהיינו, מסכי תצוגה אלקטרוניים וממוחשבים למראה ולמגע, 
לוחות, פאנלים, תצוגות אלקטרו-אופטיות, לוחות תצוגת 

פלזמה, מסכים ופאנלים, תצוגות ומסכים AMOLED, תצוגת 
גביש נוזלי (צגי LCD); תצוגות LED לשימוש או בקשר עם 
מכשיר כף-יד נייד, קוראי ספרים אלקטרוניים, מחשבי טאבלט 
ומכשירי מחשבים אלקטרוניים; תוכנת מחשב ואפליקציות 
מחשב להורדה עבור הצגה, קבלה, הקלטה של הודעות, 

סיפורים והערות, קריאה, קריאה בקול, רכישה, נגישות ואחסון 
פרסומים אלקטרוניים להורדה; הנכללים כולם בסוג 09.           
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performing computer maintenance work and weather; 
portable audio equipment, namely, stereo 
headphones, stereo earphones, stereo ear buds, 
replacement earphone and ear buds, combination 
stereo headphones and microphones, headsets and 
hands-free headsets, wireless stereo headphones, 
earphones, audio and power connector cables and 
adapters and accessories and replacement parts 
therefor; audio equipment, namely, audio speakers, 
stereo audio speakers, wireless speakers, audio 
speakers and docks and wireless audio speaker and 
docks for use with portable electronic apparatus, 
namely, electronic book readers, computers, tablet 
computers, mobile hand-held computing apparatus, 
smartphones and portable hand-held apparatus, 
audio and power connector cables and adapters and 
accessories therefor; Computer operating programs, 
operating systems and firmware for use in connection 
with electronic book readers, computers, tablet 
computers, mobile hand-held computing apparatus, 
smartphones and portable hand-held apparatus, and 
instructional manuals, sold as a unit; Computer and 
electronic apparatus, namely, electronic and 
computer visual and touch display screens, boards, 
panels, electro-optic displays, plasma display boards, 
screens and panels, AMOLED displays and screens, 
Liquid crystal displays (LCDs); LED displays for use 
on or in connection with portable hand-held 
apparatus, electronic book readers, tablet computers 
and electronic computer apparatus; Computer 
software and downloadable computer applications for 
displaying, receiving, recording messages, stories 
and notes, reading, reading aloud, purchasing, 
accessing and storing downloadable electronic 
publications; all included in class 09.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      
Class: 11 סוג: 11

Book Lights; combination book light and covers for 
portable electronic apparatus; all included in class 
11.

מנורות קריאה; מנורות קריאה משולבות עם כיסויים עבור 
מכשירים אלקטרוניים ניידים; הנכללים כולם בסוג 11.             
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Class: 35 סוג: 35

Retail and online retail store services featuring 
electronic books, magazines, magazine articles, 
newspaper articles, electronic story books, 
newspapers, discount, rebate and special offer 
coupons and vouchers, and coupons and vouchers 
all on books, magazines, newspapers, mobile 
computer, tablet and electronic reader apparatus and 
applications, music, videos and electronic 
publications, namely, electronic books, magazines 
and newspapers, and featuring downloadable digital 
web site content in the nature of downloadable 
books, electronic books, magazines, articles, stories, 
newspapers, text books, images, mobile computer, 
tablet and electronic reader applications, music and 
movies through wired and wireless Internet access; 
retail and online retail store services featuring 
portable electronic book readers and accessories for 
portable electronic book readers, namely, carrying 
cases, leather carrying cases, silicone, fabric and 
plastic sleeves and skins for electronic book readers, 
rechargeable batteries, book lights, protective film 
covers and combination book light and cover; 
providing a web site for users with specific informed 
recommendations of specific consumer products and 
services validated by the inputted preferences and 
social network of the user; providing a web site for 
users with exclusive personalized recommendations 
on books, electronic books, authors, book subject 
matter, book genres, music and digital media 
entertainment; promoting the goods and services of 
others by providing a website featuring discounts, 
coupons, rebates, vouchers and special offers on 
books, magazines, newspapers, mobile computer, 
tablet and electronic reader apparatus and 
applications, music, videos and electronic 
publications, namely, electronic books, magazines 
and newspapers; providing consumer information on 
electronic book reader apparatus, books, authors and 
electronic publications via a web site; providing 
consumer information and news on new book and 
electronic book releases, portable electronic book 
reader applications and features; Customer services, 
namely, providing customer service and product 
inquiry services via in-store kiosks, telephone and e-
mail; customer service in the fields of electronic 
books, magazines and newspapers, downloadable 
music, downloadable computer, portable electronic 
books reader, mobile computer and tablet computer 
applications, portable electronic book readers, mobile 
computers, tablet computers and accessories for 
portable electronic book readers, mobile computers 
and tablet computers, namely, carrying cases, 
leather carrying cases, silicone, fabric and plastic 
sleeves and skins for electronic book readers, 
rechargeable batteries, book lights, protective film 
covers, combination book light and cover and USB 
cables; on-line retail store services featuring 
entertainment and educational content, namely, 
subscriptions to music, books, movies and television 
shows; all included in class 35.

שירותי קמעונאות וקמעונאות מקוונת המציעים ספרים 
אלקטרוניים, מגזינים, מאמרי מגזין, מאמרי עיתונות, ספרי 

סיפור אלקטרוניים, עיתונים, קופונים ושוברים להנחה, הפחתה 
והצעות מיוחדות, וקופונים ושוברים כולם עבור ספרים, מגזינים, 
עיתונים, מחשב נייד, טאבלט ומכשיר קורא אלקטרוני ויישומים, 

מוזיקה, וידאו ופרסומים אלקטרוניים, דהיינו, ספרים 
אלקטרוניים, מגזינים ועיתונים, והמציעים תוכן אתר אינטרנט 
דיגיטלי להורדה בדמות ספרים להורדה, ספרים אלקטרוניים, 
מגזינים, מאמרים, סיפורים, עיתונים, ספרי לימוד, תמונות, 

אפליקציות למחשב נייד, טאבלט וקוראים אלקטרוניים, מוזיקה 
וסרטים באמצעות גישה אלחוטית וחוטית לאינטרנט; שירותי 

קמעונאות וקמעונאות מקוונת המציעים קוראי ספרים 
אלקטרוניים ניידים ואביזרים עבור קוראי ספרים אלקטרוניים 
ניידים, דהיינו, תיקי נשיאה, תיקי נשיאה מעור, שרוולים 

וציפויים מסיליקון, בד ופלסטיק לקוראי ספרים אלקטרוניים, 
סוללות נטענות, מנורות קריאה, מגני מסך ומנורת קריאה 

משולבת עם כיסוי; אספקת אתר אינטרנט עבור משתמשים עם 
המלצות ספציפיות מושכלות של מוצרי צרכן ושירותים ספציפיים 

מאומתים על ידי ההעדפות שהוזנו ורשת חברתית של 
המשתמש; אספקת אתר אינטרנט עבור משתמשים עם 
המלצות בלעדיות אישיות על ספרים, ספרים אלקטרוניים, 
סופרים, נושאי ספרים, ז'אנר ספרים, מוזיקה ובידור מדיה 
דיגיטלית; קידום המוצרים והשירותים של אחרים על ידי 
אספקת אתר אינטרנט הכולל הנחות, קופונים, הפחתות, 

שוברים והצעות מיוחדות על ספרים, מגזינים, עיתונים, מחשב 
נייד, טאבלט ומכשיר קורא אלקטרוני ואפליקציות, מוזיקה, וידאו 
ופרסומים אלקטרוניים, דהיינו, ספרים אלקטרוניים, מגזינים 

ועיתונים; אספקת מידע צרכני על מכשיר קורא ספרים 
אלקטרוני, ספרים, סופרים ופרסומים אלקטרוניים באמצעות 
אתר אינטרנט; אספקת מידע צרכני וחדשות על פרסום ספר 
וספר אלקטרוני חדש, מאפיינים ואפליקציות של קורא ספר 
אלקטרוני; שירותי לקוחות, דהיינו, אספקת שירות לקוחות 
ושירותי חקירת מוצר באמצעות קיוסקים בתוך חנויות, טלפון 
ודואר אלקטרוני; שירות לקוחות בתחום ספרים אלקטרוניים, 
מגזינים ועיתונים, מוזיקה להורדה, יישומים להורדה עבור 
מחשב, קורא ספרים אלקטרוני נייד, מחשב נייד ומחשב 

טאבלט, קוראי ספרים אלקטרוניים ניידים, מחשבים ניידים, 
מחשבי טאבלט ואביזרים עבור קוראי ספרים אלקטרוניים 

ניידים, מחשבים ניידים ומחשבי טאבלט, דהיינו, תיקי נשיאה, 
תיקי נשיאה מעור, שרוולים וציפויים מסיליקון, בד ופלסטיק 
לקוראי ספרים אלקטרוניים, סוללות נטענות, מנורות קריאה, 
 ;USB מגני מסך, מנורת קריאה משולבת עם כיסוי וכבלי

שירותי חנות קמעונאית מקוונים המציעים תוכן בידורי וחינוכי, 
דהיינו, מנויים למוזיקה, ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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Class: 38 סוג: 38

Providing one step online access to social networking 
sites on the internet and providing e-mail services, 
namely, access to email accounts; Computer 
services, namely, providing on-line facilities, chat 
rooms, forums and electronic bulletin boards for real-
time interaction with other computer users 
concerning topics of books, authors, electronic 
publications, portable electronic book readers, news, 
current events and general interest; chat rooms for 
social networking; virtual chat rooms established via 
text messaging; audio, video and multimedia on 
demand transmission services; streaming of audio, 
video and multimedia content; audio, video and 
multimedia broadcasting services; transmission and 
delivery of audio, video and multimedia content; 
providing an online forum where users can post 
ratings, reviews, and recommendations of music, 
books, movies and television shows and on events 
and activities in the field of entertainment and 
education; all included in class 38.

אספקת גישה מקוונת בצעד אחד לאתרי רשתות חברתיות 
באינטרנט ומתן שירותי דואר אלקטרוני, דהיינו, גישה 

לחשבונות דוא"ל; שירותי מחשב, דהיינו, אספקת אמצעים 
מקוונים, חדרי צ'אט, פורומים ולוחות מודעות אלקטרוניים 
לאינטראקציה בזמן אמת עם משתמשי מחשב אחרים בנוגע 
לנושאים של ספרים, סופרים, פרסומים אלקטרוניים, קוראי 

ספרים אלקטרוניים ניידים, חדשות, אקטואליה ועניין כללי; חדרי 
צ'אט ליצירת קשרים חברתיים; חדרי צ'אט וירטואליים המוקמים 

באמצעות הודעות טקסט; שירותי מסירת אודיו, וידאו 
ומולטימדיה לפי דרישה; הזרמה (streaming) של תוכן אודיו, 
וידאו ומולטימדיה; שירותי שידור אודיו, וידאו ומולטימדיה; 

שידור ומסירה של תוכן אודיו, וידאו ומולטימדיה; אספקת פורום 
מקוון שבו משתמשים יכולים לפרסם דירוגים, ביקורות והמלצות 

של מוזיקה, ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה ועל אירועים 
ופעילויות בתחום הבידור והחינוך; הנכללים כולם בסוג 38.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 41 סוג: 41

Online electronic publishing of books, electronic 
books, magazines, newspapers, text and images on 
a variety of topics, namely, graphic novels, horror, 
mystery and crime, poetry, romance, science fiction 
and fantasy, thrillers and westerns, African 
Americans, antiques and collectibles, art, architecture 
and photography, bibles and bible studies, biography, 
business, Christianity, computer books and 
technology, cookbooks, food and wine, crafts and 
hobbies, education and teaching, engineering, 
entertainment, foreign languages, games, gay and 
lesbian, health books, diet and fitness, history, home 
and garden, humor, Judaism and Judaica, law, 
medical and medicine, new age and spirituality, 
parenting and family, pets, philosophy, political and 
current events, psychology and psychotherapy, 
reference, religion, science and nature, self 
improvement, sex and relationships, social sciences, 
sports and adventure, study guides and test 
preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies, and online electronic publishing of 
digital web site content and digital media, namely, 
digital audio, music, digital video and computer, video 
and mobile computer games and applications, all 
through wired and wireless internet access and 
portable electronic apparatus; lending and sharing of 
electronic books and other electronic publications; 
providing a website featuring non-downloadable 
electronic publications, namely, book reviews, news 
and web articles on children's books, various current 
events topics, events that occurred on this date in 
history, and on humor and blogs on electronic book 
readers and books; providing information on 
education and entertainment information via a web 
site; online publications, namely, blogs on electronic 
book readers, books, electronic publications and 
authors, news and web articles on children's books, 
electronic book readers, books, electronic 
publications and authors, articles on humor, articles 
on events that occurred on this date in history; 
providing a website featuring non-downloadable 
electronic publications, namely, books, newspapers, 
and magazines in the fields of graphic novels, horror, 

פרסום אלקטרוני מקוון של ספרים, ספרים אלקטרוניים, 
מגזינים, עיתונים, טקסט ותמונות במגוון נושאים, דהיינו, 

רומנים גרפיים, אימה, מסתורין ופשע, שירה, רומנטיקה, מדע 
בדיוני ופנטזיה, מותחנים ומערבונים, אפרו-אמריקנים, עתיקות 
ואספנות, אמנות, ארכיטקטורה וצילום, ספרי תנ"ך ולימודי 
תנ"ך, ביוגרפיה, עסקים, נצרות, ספרי מחשבים וטכנולוגיה, 
ספרי בישול, אוכל ויין, מלאכת יד ותחביבים, חינוך והוראה, 

הנדסה, בידור, שפות זרות, משחקים, הומואים ולסביות, ספרי 
בריאות, תזונה וכושר, היסטוריה, בית וגינה, הומור, יהדות 

ויודאיקה, משפטים, רפואה ותרופה, עידן חדש ורוחניות, הורות 
ומשפחה, חיות מחמד, פילוסופיה, פוליטיקה ואקטואליה, 
פסיכולוגיה ופסיכותרפיה, ספרי יעץ, דת, מדע וטבע, שיפור 

עצמי, סקס ומערכות יחסים, מדעי החברה, ספורט 
והרפתקאות, מדריכי לימוד והכנה למבחנים, מסעות, פשע 

אמיתי, חתונות ולימודי נשים, והוצאה לאור אלקטרונית מקוונת 
של תוכן אתר אינטרנט דיגיטלי ומדיה דיגיטלית, דהיינו, אודיו 
דיגיטלי, מוזיקה, וידאו ומחשב דיגיטליים, משחקים ואפליקציות 

לוידאו ומחשב נייד, כולם באמצעות גישה לאינטרנט חוטי 
ואלחוטי ומכשירים אלקטרוניים ניידים; השאלה ושיתוף של 
ספרים אלקטרוניים ופרסומים אלקטרוניים אחרים; אספקת 
אתר אינטרנט שמציג פרסומים אלקטרוניים שאינם ניתנים 
להורדה, דהיינו, ביקורות ספרים, חדשות ומאמרי אינטרנט 

בנושא ספרי ילדים, נושאי אקטואליה שונים, אירועים 
שהתרחשו בתאריך זה בהיסטוריה, ועל הומור ועל בלוגים על 
גבי קוראי ספרים אלקטרוניים וספרים; מתן מידע על מידע 
חינוך ובידור דרך אתר אינטרנט; פרסומים מקוונים, דהיינו, 
בלוגים על גבי קוראי ספרים אלקטרוניים, ספרים, פרסומים 
אלקטרוניים, וסופרים, חדשות ומאמרי אינטרנט בנושא ספרי 

ילדים, קוראי ספרים אלקטרוניים, ספרים, פרסומים אלקטרוניים 
וסופרים, מאמרים על הומור, מאמרים על אירועים שהתרחשו 

בתאריך זה בהיסטוריה; אספקת אתר המציג פרסומים 
אלקטרוניים שאינם להורדה, דהיינו, ספרים, עיתונים וכתבי עת 

בתחומי רומנים גרפיים, אימה, מסתורין ופשע, שירה, 
רומנטיקה, מדע בדיוני ופנטזיה, מותחנים ומערבונים, 

אפרו-אמריקנים, עתיקות ופריטי אספנות, אמנות, אדריכלות 
וצילום, ספרי תנ"ך ולימודי תנ"ך, ביוגרפיה, עסקים, נצרות, 
ספרי מחשבים וטכנולוגיה, ספרי בישול, אוכל ויין, מלאכת יד 

ותחביבים, חינוך והוראה, הנדסה, בידור, שפות זרות, 
משחקים, הומואים ולסביות, ספרי בריאות, תזונה וכושר גופני, 
היסטוריה, בית וגינה, הומור, יהדות ויודאיקה, משפטים, רפואה 
ותרופה, עידן חדש ורוחניות, הורות ומשפחה, חיות מחמד, 

פילוסופיה, פוליטיקה ואקטואליה, פסיכולוגיה וטיפול פסיכולוגי, 
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mystery and crime, poetry, romance, science fiction 
and fantasy, thrillers and westerns, African 
Americans, antiques and collectibles, art, architecture 
and photography, bibles and bible studies, biography, 
business, Christianity, computer books and 
technology, cookbooks, food and wine, crafts and 
hobbies, education and teaching, engineering, 
entertainment, foreign languages, games, gay and 
lesbian, health books, diet and fitness, history, home 
and garden, humor, Judaism and Judaica, law, 
medical and medicine, new age and spirituality, 
parenting and family, pets, philosophy, political and 
current events, psychology and psychotherapy, 
reference, religion, science and nature, self 
improvement, sex and relationships, social sciences, 
sports and adventure, study guides and test 
preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies; providing non-downloadable 
prerecorded music all on-line via a global computer 
network; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable computer games 
in a variety of fields; entertainment and educational 
services, namely, providing audio, visual and 
multimedia content in the nature of music, books, 
movies and television shows, and online 
recommendations of music, books, movies and 
television shows; rental and distribution services 
featuring entertainment and educational content, 
namely, music, books, movies and television shows; 
providing information, reviews, and recommendations 
of music, books, movies and television shows in the 
field of entertainment and education; all included in 
class 41.

ספרי ייעץ, דת, מדע וטבע, שיפור עצמי, סקס ומערכות יחסים, 
מדעי חברה, ספורט והרפתקאות, מדריכי לימוד והכנה 

למבחנים, מסעות, פשע אמיתי, חתונות ולימודי נשים; אספקת 
מוזיקה מוקלטת מראש על רשת מחשבים גלובלית שאינה 
ניתנת להורדה; שירותי בידור, דהיינו, מתן שימוש זמני של 
משחקי מחשב שאינם ניתנים להורדה במגוון תחומים; בידור 
ושירותי חינוך, דהיינו, אספקת תוכן אודיו, ויזואלי ומולטימדיה 
בצורת מוזיקה, ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה, והמלצות 

מקוונות של מוזיקה, ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה, שירותי 
השכרה והפצה שמציעים בידור ותכנים חינוכיים, דהיינו, 

מוזיקה, ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה; מתן מידע, ביקורות 
והמלצות של מוזיקה, ספרים, סרטים ותוכניות טלוויזיה בתחום 
הבידור והחינוך; הנכללים כולם בסוג 41.                               
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Class: 42 סוג: 42

Providing a website featuring non-downloadable 
computer software and applications for reading, 
purchasing, storing and sharing books and digital 
content in the nature of digital images, digital audio 
files, digital videos and digital articles in the fields of 
business, education, entertainment, finance, games, 
health and fitness, lifestyle, medical, music, GPS 
navigation, news, photography, business productivity, 
personal productivity, namely, self-help and self-
improvement, reference, social networking, sports, 
travel, computer utility programs for performing 
computer maintenance work and weather; providing 
periodic updates regarding portable electronic book 
readers and portable electronic book reader software, 
firmware, features and operating systems to 
subscribers by means of electronic mail; Web portal 
services in the nature of providing a web-based 
system and online portal for users to remotely 
manage electronic readers, handheld and computer 
devices, data, digital media, software applications 
and electronic publications, namely, books, e-books, 
magazines, newspapers, text and images and 
providing a web-based system and online portal for 
providing users with specific informed 
recommendations of consumer products and services 
validated by the inputted preferences and social 
network of the user and providing users with 
exclusive personalized recommendations on books, 
electronic books, authors, book subject matter, book 
genres, music and digital media entertainment; 
Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to share and lend 
electronic publications, participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, 
and engage in social networking services in the fields 
of downloadable electronic and digital publications 
and digital media featuring books, newspapers, 
magazines, periodicals, digital images, web sites, 
music, games and other digital entertainment; 
customer support services, namely, providing 
assistance with activation and use of electronic book 
readers, downloading of electronic publications and 
online customer accounts; all included in class 42.

אספקת אתר אינטרנט שכולל תוכנות מחשב ואפליקציות שלא 
ניתנים להורדה עבור קריאה, רכישה, אחסון ושיתוף ספרים 
ותוכן דיגיטלי בצורה של תמונות דיגיטליות, קבצי אודיו 

דיגיטליים, וידאו דיגיטלי ומאמרים דיגיטליים בתחומי עסקים, 
חינוך, בידור, כספים, משחקים, כושר ובריאות, סגנון חיים, 
רפואה, מוזיקה, ניווט GPS, חדשות, צילום, צמיחה עסקית, 
צמיחה אישית, דהיינו, עזרה עצמית ושיפור עצמי, ספרי יעץ, 
רשתות חברתיות, ספורט, מסעות, תוכניות שירות במחשב 
לביצוע עבודת תחזוקה במחשב ומזג אוויר; אספקת עדכונים 

תקופתיים לגבי קוראי ספרים אלקטרוניים ניידים ותוכנות ניידות 
אלקטרוניות, קושחה, מאפיינים ומערכות הפעלה למנויים 

באמצעות דואר אלקטרוני; שירותי פורטל אינטרנט בצורה של 
מתן מערכת אינטרנט ופורטל מקוון למשתמשים שיוכלו לנהל 
מרחוק קוראים אלקטרוניים, מכשירי כף יד ומחשב, נתונים, 

מדיה דיגיטלית, יישומי תוכנה ובפרסומים אלקטרוניים, דהיינו, 
ספרים, ספרים אלקטרוניים, מגזינים, עיתונים, טקסט ותמונות 
ואספקת מערכת אינטרנט ופורטל מקוון המספק למשתמשים 

המלצות מושכלות ספציפיות של מוצרי צריכה ושירותים 
המאומתים על ידי ההעדפות שהוזנו והרשת החברתית של 
המשתמש ומספק למשתמשים המלצות אישיות בלעדיות על 
ספרים, ספרים אלקטרוניים, סופרים, נושא ספר, ז'אנר ספרים, 
מוזיקה ובידור מדיה דיגיטלית, שירותי מחשוב, דהיינו, יצירת 
קהילה מקוונת למשתמשים רשומים לשתף ולהשאיל פרסומים 
אלקטרוניים, להשתתף בדיונים, לקבל משוב מעמיתיהם, ליצור 

קהילות וירטואליות, ולעסוק בשירותי רשתות חברתיות 
בתחומים של הורדה אלקטרונית ודיגיטלית פרסומים ומדיה 

דיגיטלית הכוללים ספרים, עיתונים, מגזינים, כתבי עת, תמונות 
דיגיטליות, אתרי אינטרנט, מוזיקה, משחקים ובידור דיגיטלי 

אחר; שירותי תמיכה ללקוח, דהיינו, מתן סיוע בהפעלה ושימוש 
בקוראי ספרים אלקטרוניים, הורדה של פרסומים אלקטרוניים 

וחשבונות לקוח מקוונים; הנכללים כולם בסוג 42.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 45 סוג: 45

Providing social networking websites for 
entertainment purposes; all included in class 45.

אספקת אתרים של רשתות חברתיות למטרות בידור; הנכללים 
כולם בסוג 45.                                                     
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 Owners

Name: barnesandnoble.com llc

Address: 76 Ninth Avenue, 9th Floor, New York, 10011, 
NY, U.S.A.

Delaware limited liability company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

כתובת : רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל
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שומלים
Trade Mark No. 251016 מספר סימן

Application Date 18/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HISHTIL LTD. שם: חישתיל בע"מ

Address: Moshav Nehalim, 49950, Israel כתובת : מושב נחלים, 49950, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann & Co., Adv.

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

שם: דניאל פריימן ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Seedling; Fresh vegetables; all included in class 31  שתילים; ירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31                     
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GIMBAL

Trade Mark No. 251028 מספר סימן

Application Date 19/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Qualcomm Retail Solutions, Inc.

Address: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use in contextually aware applications; 
software libraries for use in contextually aware 
applications; computer software platforms for use in 
contextually aware applications; all included in Class 
9.

תוכנה הניתנת להורדה מסוג יישום נייד לשימוש ביישומים 
מודעים לפי ההקשר; ספריות תוכנה לשימוש ביישומים מודעים 
לפי ההקשר; פלטפורמות תוכנת מחשב לשימוש ביישומים 

מודעים לפי ההקשר; הכל כלול בסוג 9.                                 
                                                                                    

                                  

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in 
contextually aware applications; all included in Class 
42.

שירותי תוכנה כשירות (SAAS), בעיקר, אירוח תוכנה לשימוש 
על ידי אחרים לשימוש ביישומים מודעים לפי ההקשר; הכל 

כלול בסוג 42.
 

                                                         

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

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

U.S.A., 01/06/2012, No. 85/641,491 ארה"ב, 01/06/2012, מספר 85/641,491

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42
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PAPI

Trade Mark No. 251031 מספר סימן

Application Date 19/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Isaco International Corporation

Address: 5980 Miami Lakes Drive, Miami Lakes, Florida, 
33014, U.S.A.

Florida Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; all included in class 25 דברי הלבשה; הנכללים כולם בסוג 25     
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UNICCA

Trade Mark No. 251053 מספר סימן

Application Date 20/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Biotechnology Institute, S.L.

Address: San Antonio 15 - 5, 01005 Vitoria (Alava), Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental implants, parts and components thereof; 
Dental crowns and dental bridges; Orthopedic 
articles, namely artificial teeths; Artificial prosthesis.

שתלים דנטאליים, חלקים ורכיבים עבורם; כתרים דנטאליים 
וגשרים דנטאליים; פריטים אורטופדיים, דהיינו שיניים 

מלאכותיות; פרוטזות מלאכותיות.                                       
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JUNFLON

Trade Mark No. 251054 מספר סימן

Application Date 20/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Junkosha Inc.

Address: 961-20 Fukuda, Kasama-Shi, Ibaraki-ken 309-
1603, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Pipe joints of metal; couplings of metal. מחברי צנרת ממתכת; מצמדים ממתכת.                     

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 54231/03/2014



Trade Mark No. 251055 מספר סימן

Application Date 20/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: TASER International, Inc.

Address: 17800 North 85th Street, Scottsdale, Arizona, 
85255, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Weaponry, and firing apparatus, components, and 
accessories therefor; electronic control devices 
(ECDs) for use as weapons, and holsters, firing 
apparatus, components, and accessories therefor; 
weapons that deliver an electrical current through 
muscle to cause pain and/or to interfere with 
operation of the muscle; hand-held weapons having 
terminals for coupling an electrical current through 
muscle proximate to the terminals to cause pain 
and/or to interfere with operation of the muscle; 
weapons that launch probes to muscle to conduct an 
electrical current from the weapon through the 
probes to cause pain and/or to interfere with 
operation of the muscle; cartridges comprising wire-
tethered darts; and holsters for carrying any of the 
aforementioned weapons, ECDs, or cartridges; all 
included in class 13.

כלי-נשק, ומכשירי ירייה, רכיבים, ואביזרים עבורם; מתקני 
שליטה אלקטרוניים (ECDs) לשימוש ככלי-נשק, ונרתיקים, 
מכשירי ירייה, רכיבים, ואביזרים עבורם; כלי-נשק שמעבירים 
זרם חשמלי דרך השריר כדי לגרום לכאב ו/או להפריע לפעולת 
השריר; כלי-נשק לאחיזה ביד בעלי נקודות-חיבור לצימוד זרם 
חשמלי דרך שריר הקרוב לנקודות-החיבור כדי לגרום לכאב ו/או 

להפריע לפעולת השריר; כלי-נשק המשגרים אלקטרודות 
מחוברות לשריר על-מנת להעביר זרם חשמלי מכלי-הנשק דרך 
האלקטרודות המחוברות כדי לגרום לכאב ו/או להפריע לפעולת 

השריר; מחסניות הכוללות חצים קשורים בחוט; ונרתיקים 
לנשיאת כל אחד מכלי-הנשק המוזכרים לעיל, ECDs או 

מחסניות; הנכללים כולם בסוג 13.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 54331/03/2014



Trade Mark No. 251062 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aharon Zamostiano שם: אהרון זמוסטיאנו

Address: 99, Ramataim Road St., Hod-Hasharon, 45260, 
Israel

כתובת : דרך רמתיים 99, הוד השרון, 45260, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeev Ingber, Adv.

Address: 10, Hatchiya St., Hod-Hasharon, 45289, Israel

שם: זאב אינגבר, עו"ד

כתובת : התחייה 10, הוד השרון, 45289, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing and sale of flowers and plants (natural and 
artificial) including accessory items and equipment; 
sale of flowers and gifts in israel and abroad through 
stores and/or telephone ordering and/or internet; all 
included in class 35.

שיווק ומכירת פרחים וצמחים (טבעיים ומלאכותיים) וכן ציוד 
ומוצרים נלווים; מכירת פרחים ומתנות בארץ ובחו"ל באמצעות 
חנויות ו/או הזמנות טלפוניות ו/או אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35

                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 54431/03/2014



AMT

Trade Mark No. 251111 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Amer Sports International Oy 

Address: Makelankatu 91, Helsinki, 00610, Finland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Exercise equipment, namely, upper and lower body 
cardio-vascular exercise conditioning machines, 
elliptical exercise machines, treadmills, exercise 
cycles, stepping machines, rowing machines, 
adaptive motion exercise machines, weight lifting 
machines, torso-rotation exercise machines, trunk 
extension/flexion exercise machines, exercise 
benches, and stretching stations.

ציוד לאימון, דהיינו, מכשירי אימון סיבולת לב-ריאה לחלק עליון 
ותחתון של הגוף, מכשירי אימון אליפטיים, הליכונים, אופני 

אימון, מכשירי פסיעה, מכשירי חתירה, מכשירי אימון הניתנים 
להתאמת תנועה, מכשירים להרמת משקולות, מכשירי אימון 
סיבובי לפלג גוף עליון, מכשירי אימון להארכת/כפיפת גוף, 

מושבים לאימון, ותחנות מתיחה.                                         
                                                                                    

            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 54531/03/2014



EFX

Trade Mark No. 251112 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Amer Sports International Oy 

Address: Makelankatu 91, Helsinki, 00610, Finland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Exercise equipment, namely, upper and lower body 
cardio-vascular exercise conditioning machines, 
elliptical exercise machines, treadmills, exercise 
cycles, stepping machines, rowing machines, 
adaptive motion exercise machines, weight lifting 
machines, torso-rotation exercise machines, trunk 
extension/flexion exercise machines, exercise 
benches, and stretching stations.

ציוד לאימון, דהיינו, מכשירי אימון סיבולת לב-ריאה לחלק עליון 
ותחתון של הגוף, מכשירי אימון אליפטיים, הליכונים, אופני 

אימון, מכשירי פסיעה, מכשירי חתירה, מכשירי אימון הניתנים 
להתאמת תנועה, מכשירים להרמת משקולות, מכשירי אימון 
סיבובי לפלג גוף עליון, מכשירי אימון להארכת/כפיפת גוף, 

מושבים לאימון, ותחנות מתיחה.                                         
                                                                                    

            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 54631/03/2014



Trade Mark No. 251114 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Amer Sports International Oy 

Address: Makelankatu 91, Helsinki, 00610, Finland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Exercise equipment, namely, upper and lower body 
cardio-vascular exercise conditioning machines, 
elliptical exercise machines, treadmills, exercise 
cycles, stepping machines, rowing machines, 
adaptive motion exercise machines, weight lifting 
machines, torso-rotation exercise machines, trunk 
extension/flexion exercise machines, exercise 
benches, and stretching stations.

ציוד לאימון, דהיינו, מכשירי אימון סיבולת לב-ריאה לחלק עליון 
ותחתון של הגוף, מכשירי אימון אליפטיים, הליכונים, אופני 

אימון, מכשירי פסיעה, מכשירי חתירה, מכשירי אימון הניתנים 
להתאמת תנועה, מכשירים להרמת משקולות, מכשירי אימון 
סיבובי לפלג גוף עליון, מכשירי אימון להארכת/כפיפת גוף, 

מושבים לאימון, ותחנות מתיחה.                                         
                                                                                    

            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 54731/03/2014



PRECOR

Trade Mark No. 251115 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Amer Sports International Oy 

Address: Makelankatu 91, Helsinki, 00610, Finland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing and headwear, namely, shirts, T-shirts, sport 
shirts, polo shirts, athletic tops, halter tops, jerseys, 
sweat shirts, jackets, warm-up jackets, warm-up 
suits, hooded sweatshirts, fleece pullovers, pants, 
sweat pants, belts, shorts, athletic socks, shoes, 
footwear, headwear, caps, hats,headbands, knit hats, 
bandannas, visors, wristbands, gloves, and skirts.       
      

הלבשה וכיסויי ראש דהיינו, חולצות, חולצות-T, חולצות ספורט, 
חולצות פולו, עליוניות אתלטיקה, עליוניות קולר, בגדי ג'רסי, 
חולצות מיזע, ז'אקטים, ז'אקטים לחימום, חליפות חימום, 

חולצות מיזע עם ברדס, אפודות פליז, מכנסיים, מכנסי מיזע, 
חגורות, מכנסיים קצרים, גרבי אתלטיקה, נעליים, הנעלה, 
כיסויי ראש, כומתות, כובעים,סרטי ראש, כובעים סרוגים, 

בנדנות, מצחיות, סרטים לפרק יד, כפפות, וחצאיות.

Class: 28 סוג: 28

Exercise equipment, namely, upper and lower body 
cardio-vascular exercise conditioning machines, 
elliptical exercise machines, treadmills, exercise 
cycles, stepping machines, rowing machines, 
adaptive motion exercise machines, weight lifting 
machines, torso-rotation exercise machines, trunk 
extension/flexion exercise machines, exercise 
benches, and stretching stations.

ציוד לאימון, דהיינו, מכשירי אימון סיבולת לב-ריאה לחלק עליון 
ותחתון של הגוף, מכשירי אימון אליפטיים, הליכונים, אופני 

אימון, מכשירי פסיעה, מכשירי חתירה, מכשירי אימון הניתנים 
להתאמת תנועה, מכשירים להרמת משקולות, מכשירי אימון 
סיבובי לפלג גוף עליון, מכשירי אימון להארכת/כפיפת גוף, 

מושבים לאימון, ותחנות מתיחה.                                         
                                                                                    

            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 54831/03/2014



THE WRITE EXPERIENCE

Trade Mark No. 251132 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: N - TRIG LTD N - TRIG LTD :שם

Address: 15 Atir Yeda St., Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : עתיר ידע 15, כפר סבא, 44643, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

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

חומרת מחשב והתקני ציוד היקפי למחשב, רכיבי חומרה 
למכשיר דיגיטציה, תגים, מעבדים, שבבי מוליכים למחצה, 
לוחות חיישנים, חרט למחשב, עטים, עטים מגנטיים, עטים 

אלקטרוניים, עטים אלקטרוסטאטיים, תגים, תגי קיבולים, תגי 
RFID; התקני מכשירי קלט של מחשב והתקני מחשוב מרובי 

קלט, דהיינו, טבלטי דיגיטציה לקלט מחשבים, מכשירי 
דיגיטציה לקלט מחשבים, מכשירי דיגיטצה לפורמט גדול, 

מכשירי דיגיטציה לקלט מחשב מרובה תגים, לוחות מגע קלט 
של מחשב, לוחות מגע, לוחות מגע קיבוליים, לוחות מגע 

מרובה, לוחות מגע שקופים, מסכי מגע, מסכי מגע רב, מסכי 
מגע קיבוליים, מסכי מגע שקופים; התקני בקרה סמני מחשב, 
דהיינו, טבלטי דיגיטציה, מכשירי דיגיטציה במצב כפול, מכשירי 
דיגיטציה של עט ומגע, מכשירי דיגיטציה שקופים, עטי כתיבת 
קלט, עטי מגע קלט, עטי קלט מגנטיים, עטי קלט אלקטרוניים, 
עטי קלט אלקטרוסטטיים, קלט מגע אצבע; תוכנה עבור קלט 
מחשב; תוכנת מחשב להזנת מערכות קואורדינאטות, תוכנה 
למכשירי דיגיטציה, תוכנה לדיגיטציות במצב הכפול, קושחה, 
תוכנה לדיגיטציות עט ומגע, תוכנות מנהלי התקנים עבור 
התקני קלט, תוכנת מנהלי התקנים עבור דיגיטציות, תוכנת 
מנהלי התקנים עבור דיגיטציות במצב הכפול; תוכנת מחשב 

לאיתור אובייקטים,  מגע אצבע, מחוות ופקודת של משתמשים; 
תוכנה למקלדת וירטואלית; טבלטי PC; מחשבי לוח; מחשבים, 
מחשבים ניידים, PC הניתנים להמרה, מחשבי שולחן, מחשבי 
הכל כלול; הצגות שולחן, הצגות צגים גדולים, מסכי תצוגה; 
טלפונים ניידים; טלפונים סלולאריים, טלפונים ניידים; סייענים 
אישיים דיגיטליים (PDA); עטים קיבוליים; הנכללים כולם בסיווג 

.9

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 54931/03/2014



DUOSENSE PEN

Trade Mark No. 251133 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: N - TRIG LTD N - TRIG LTD :שם

Address: 15 Atir Yeda St., Kfar Saba, 44643, Israel כתובת : עתיר ידע 15, כפר סבא, 44643, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

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

חומרת מחשב והתקני ציוד היקפי למחשב, רכיבי חומרה 
למכשיר דיגיטציה, תגים, מעבדים, שבבי מוליכים למחצה, 
לוחות חיישנים;  חרט למחשב, עטים, עטים מגנטיים, עטים 

 ;RFID אלקטרוניים, עטים אלקטרוסטאטיים,  תגי קיבולים, תגי
התקני מכשירי קלט של מחשב והתקני מחשוב מרובי קלט, 
דהיינו, טבלטי דיגיטציה לקלט מחשבים, מכשירי דיגיטציה 
לקלט מחשבים, מכשירי דיגיטצה לפורמט גדול, מכשירי 
דיגיטציה לקלט מחשב מרובה תגים, לוחות מגע קלט של 

מחשב, לוחות מגע, לוחות מגע קיבוליים, לוחות מגע מרובה, 
לוחות מגע שקופים, מסכי מגע, מסכי מגע רב, מסכי מגע 
קיבוליים, מסכי מגע שקופים; התקני בקרה סמני מחשב, 

דהיינו, טבלטי דיגיטציה, מכשירי דיגיטציה במצב כפול, מכשירי 
דיגיטציה של עט ומגע, מכשירי דיגיטציה שקופים, עטי כתיבת 
קלט, עטי מגע קלט, עטי קלט מגנטיים, עטי קלט אלקטרוניים, 
עטי קלט אלקטרוסטטיים, קלט מגע אצבע; תוכנה עבור קלט 
מחשב; תוכנת מחשב להזנת מערכות קואורדינאטות, תוכנה 
למכשירי דיגיטציה, תוכנה לדיגיטציות במצב הכפול, קושחה, 
תוכנה לדיגיטציות עט ומגע, תוכנות מנהלי התקנים עבור 
התקני קלט, תוכנת מנהלי התקנים עבור דיגיטציות, תוכנת 
מנהלי התקנים עבור דיגיטציות במצב הכפול; תוכנת מחשב 
לאיתור אובייקטים, תגים, מגע אצבע, מחוות ופקודת של 

משתמשים; תוכנה למקלדת וירטואלית; טבלטי PC; מחשבי 
לוח; מחשבים, מחשבים ניידים, PC הניתנים להמרה, מחשבי 
שולחן, מחשבי הכל כלול; הצגות שולחן, הצגות צגים גדולים, 
מסכי תצוגה; טלפונים ניידים; טלפונים סלולאריים, טלפונים 
ניידים; סייענים אישיים דיגיטליים (PDA); עטים קיבוליים; 

הנכללים כולם בסיווג 9                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 55031/03/2014



Trade Mark No. 251160 מספר סימן

Application Date 30/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135435 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white, 
light blue and dark blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: QleanAir Holding AB

Address: BOX 4217, SE-102 65 Stockholm, Sweden

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials.

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

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

European Community Trade Mark, 06/07/2012, No. 
011021136

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/07/2012, מספר 
011021136

Class: 11 סוג: 11

Class: 40 סוג: 40

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 55131/03/2014



Trade Mark No. 251174 מספר סימן

Application Date 01/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135645 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Address: 1-27 Kandanishiki-cho,,Chiyoda-ku, Tokyo, 101-
8444, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-cancer preparations; anti-cancer agents; 
chemical reagents for medical purposes in the field of 
oncology.

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

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

Japan, 27/09/2012, No. 2012-078149 יפן, 27/09/2012, מספר 2012-078149

Class: 5 סוג: 5

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 55231/03/2014



Trade Mark No. 251175 מספר סימן

Application Date 01/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135646 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Address: 1-27 Kandanishiki-cho,,Chiyoda-ku, Tokyo, 101-
8444, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Anti-cancer preparations; anti-cancer agents; 
chemical reagents for medical purposes in the field of 
oncology.

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

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

Japan, 27/09/2012, No. 2012-078151 יפן, 27/09/2012, מספר 2012-078151

Class: 5 סוג: 5

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 55331/03/2014



Trade Mark No. 251192 מספר סימן

Application Date 21/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135817 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henke-Sass, Wolf GmbH

Address: Keltenstraße 1, 78532 Tuttlingen, Germany

(GERMANY GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely, syringes, injector guns and 
cannulae for syringes.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 55431/03/2014



Trade Mark No. 251216 מספר סימן

Application Date 21/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1136092 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: tinc Limited

Address: The Lyns, Turleigh,,Bradford-on-Avon, Wiltshire 
BA15 2HG, United Kingdom

(England and Wales Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Stationery; school supplies (stationery); paper; pads 
of paper; notebooks; notepads; notepad blocks; 
jotters; memo blocks; drawing paper; binders; 
document files; file binders; ring binders; file dividers; 
file indexes; adhesive stickers; stickers (stationery); 
pens; highlighter pens; highlighters; pencils; pencil 
sharpeners; electric pencil sharpeners; attachments 
for pencils; pencil cases; cases for pencils; cases for 
pens; stationery cases; writing instruments; drawing 
materials; erasers; erasing products; pencil holders; 
desk organisers; calendars; staplers; rulers; paper-
clips; corkboard pins; drawing board pins; office 
stationery; greetings cards; cards; postcards; paper 
gift bags; paper party bags.

Class: 35 סוג: 35

Retail services connected with stationery; retail 
services, provided online and in a physical store, 
connected with the sale of stationery, badges, mobile 
phone covers, mobile phone accessories, purses, 
bags, luggage, wash bags, cosmetic bags, 
cosmetics, games, toys, skateboards, scooters, 
watches, clocks, confectionary, lanyards, plastic 
water bottles, USB flash drives, calculators, 
sunglasses, headphones, audio speakers, key rings, 
clothing and headgear.

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

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

United Kingdom, 31/07/2012, No. 2630561 ממלכה מאוחדת, 31/07/2012, מספר 2630561

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 55531/03/2014



Trade Mark No. 251234 מספר סימן

Application Date 23/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1136230 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metallic armored doors, metallic doors, metallic fire 
doors, metallic frames for sliding doors, metallic 
insert screens for doors,metallic folding doors, 
metallic door leaves, metallic door handles, metallic 
handles, metallic frames for windows, metallic insert 
screens for windows, metallic windows frames, 
metallic windows, metallic security doors, metallic fire 
proofs doors.

Class: 19 סוג: 19

Doors not of metal; out doors not of metal; sliding 
doors not of metal; folding doors not of metal; 
accordion doors not of metal; doorframes not of 
metal; door panels not of metal; mirror doors; 
wooden doors.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; doorknobs of 
wood; doorknobs of plastics; door fittings of wood; 
door fittings of plastics.

Class: 21 סוג: 21

Containers for household use; kitchen utensils, 
namely, splatter screens, kitchen tongs; combs and 
cleaning sponges; brushes for bastingmeat; hair 
brushes; brush-making materials; articles for cleaning 
purposes, namely, mops and mop wringers, cloths, 
brushes, pads, sponges; steel wool; unworked or 
semi-worked glass; beverage glassware, porcelain 
mugs and earthenware mugs.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, namely, table cloths, 
towels and placemats; bed covers, door curtain, 
textile products for furniture and doors coverings; and 
plastic table covers.

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair of doors; installation of 
doors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 55631/03/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, green, 
red and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Bertolotto Porte S.p.A.

Address: Circonvallazione G. Giolitti, 43/45, I-12030 
TORRE S. GIORGIO (CN), Italy

(ITALY ITALIAN JOINT-STOCK COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Italy, 03/07/2012, No. TO2012C002058 TO2012C002058 איטליה, 03/07/2012, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 37 סוג: 37

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 55731/03/2014



Trade Mark No. 251245 מספר סימן

Application Date 19/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Payment Point Ltd. שם: פאימנט פוינט בע"מ

Address: 3 Bazel St., Petach Tikva, Israel כתובת : רח' בזל 3, פתח תקוה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yeshaya Yaron, Adv.

Address: 5 Hachilazon St., Ramat Gan, 52522, Israel

שם: ישעיה ירון, עו"ד

כתובת : החילזון 5, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, electronic processing, 
verification and wiring of payments services; credit 
and charge card services; monetary affairs; included 
in class 36.

שירותים פיננסיים, בעיקר, שירותי ביצוע, אימות, העברה 
ותשלום אלקטרוניים, שירותי כרטיס אשראי וכרטיס חיוב, עסקי 
כספים; הנכללים כולם בסוג 36.                                         

                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 55831/03/2014



LIVEVAULT

Trade Mark No. 251253 מספר סימן

Application Date 21/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

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

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Electronic storage for others of data resident on a 
computer server and retrieval of the stored 
information upon request; all included in class 39.

אחסון אלקטרוני לאחרים של תושב נתונים על שרת מחשב 
ואחזור של מידע המאוחסן על פי בקשה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .39

      

Class: 42 סוג: 42

Computer data recovery services; all included in 
class 42.

שירותי שחזור נתוני מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.               
          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 55931/03/2014



SWITCHBEE

Trade Mark No. 251257 מספר סימן

Application Date 20/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amichai Ziv שם: עמיחי זיו

Address: 1 Habashan St., Natanya, Israel כתובת : הבשן 1, נתניה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Genadi Gordon

Address: Patentik, P.O.B. 151, Beit Hananya, 37807, 
Israel

שם: גנאדי גורדון, עו"ד

כתובת : פטנטיק - ניהול תיקי קניין רוחני, ת.ד. 151, בית חנניה, 
37807, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software designed for smart 
home control.

תוכנת וחומרת מחשב המיועדת לשליטה על בית חכם.           
                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 56031/03/2014



Luli

Trade Mark No. 251258 מספר סימן

Application Date 20/11/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1150633 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: HOP! CHANNEL LTD. שם: ערוץ הופ! בע"מ

Address: 7 Harugay Malhut Street, Tel Aviv, 69714, Israel כתובת : רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities.

חינוך; הענקת אימונים; בידור; פעילות ספורט ותרבות.             
                                                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 56131/03/2014



Atmospheri

אטמוספרי
Trade Mark No. 251264 מספר סימן

Application Date 21/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zipora Bracha Engelstein שם: ציפורה ברכה אנגלשטיין

Address: P.O.B. 43012, Jerusalem, 91430, Israel כתובת : ת.ד. 43012, ירושלים, 91430, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Portman, Rachlin & Co, Adv.

Address: 28 Alfasi St., Jerusalem, 92303, Israel

שם: פורטמן, רחלין ושות'

כתובת : רחוב אלפסי 28, ירושלים, 92303, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

design, decor and decoration for events. עיצוב, תפאורה וקישוט לאירועים.                     

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 56231/03/2014



TeddyPardo

Trade Mark No. 251266 מספר סימן

Application Date 21/11/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1149712 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Teddy Pardo Ltd. שם: תדי פרדו בע"מ

Address: 9 Haharzit St., Hod Hasharon, 45201, Israel כתובת : החרצית 9, הוד השרון, 45201, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound and optical apparatus and instruments, 
namely, amplifiers, loudspeakers, hi-fi systems 
comprised of equalizers and amplifiers, pre-
amplifiers, power amplifiers, power supplies, digital to 
analogue converters, crossover systems comprised 
of modules for stereo loudspeakers, apparatus for 
the reproduction of sound, analog and digital records; 
apparatus and instruments for use in recording, 
storing, generating, carrying, transmitting, 
manipulating, processing and reproducing sounds, 
images, signals, data, code and information; electric 
and optical components, namely, electrical and 
electronic connectors, electric and electronic 
interconnectors, electrical cables, optical cables, 
electrical wires, electrical plugs and sockets; remote 
control apparatus and instruments, namely, remote 
controls for use with, hi-fi systems, CD players, 
radios and stereos, computer software and hardware, 
namely, multi-media digital network equipment for the 
wireless transmission of data in a network; all 
included in class 9.

מכשירים אופטיים ומכשירי קול, קרי, מגברים, רמקולים, 
מערכות קול, כולל אקווליזרים ומגברים, קדם מגברים, מגברי 

כוח, ספקי כוח, ממירים דיגיטליים לאנלוגיים, מערכות 
קרוסאובר המרכבות ממודולים לרמקולי סטריאו, ציוד לשחזור 
קול, אנלוגי ודיגיטלי; התקנים ומכשירים לשימוש בהקלטה, 
אחסון, ייצור, נשיאה, העברה, מניפולציה, עיבוד והפקת 

צלילים, תמונות, אותות, נתונים, קוד ומידע; רכיבים חשמליים 
ואופטיים, דהיינו, מחברים חשמליים ואלקטרוניים, חשמל 
ואלקטרוניקה, כבלי חשמל, כבלים אופטיים, חוטי חשמל, 
תקעים ושקעי חשמל; התקנים ומכשירי שלט רחוק, כלומר, 
שלט רחוק לשימוש עם מערכות סטריאו, נגני תקליטורים, 

מכשירי רדיו ומערכות סטריאו, תוכנות מחשב וחומרה, כלומר 
ציוד, מולטי מדיה דיגיטלית לרשת ההעברה האלחוטית של 

נתונים ברשת; הכל כלול בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 56331/03/2014



Trade Mark No. 251267 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: JI SHEN

Address: 5470 Harvest Run Drive, San Diego, CA 92130, 
U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eli Gigi, Patent Attorney 

Address: 32 Edmond Peleg St, Haifa, 35705, Israel

שם: אלי גיגי, עורך פטנטים 

כתובת : רח' אדמונד פלג 32, חיפה, 35705, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral device; monitor device 
(computer hardware); scanner (data processing 
device); mobile telephone device; video recording 
device; video camera or camcorder device; still 
image camera device (photographic device); 
educational electronic instrument; surveillance 
monitoring device.

ציוד מחשב היקפי; מכשיר ניטור (חומרה מחשב); סורק (התקן 
עיבוד נתונים); מכשיר טלפון נייד; מכשיר הקלטת וידאו; 

מצלמת וידאו; מצלמת תמונות (מכשיר לצילום); מכשיר לימוד 
אלקטרוני; מכשיר ניטור מעקב;                                            
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 56431/03/2014



Trade Mark No. 251279 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israeli Swimming Center (I.N) Ltd. שם: המרכז הישראלי לשחיה (י.נ) בע"מ

Address: 14 Keren Hayessod St., P.O.B. 881, Kfar 
Shmaryahu, 46910, Israel

כתובת : קרן היסוד 14, ת.ד. 881, כפר שמריהו, 46910, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational, training, sports and cultural services 
namely, bicycle instruction and training, running 
instruction and training, triathlon instruction and 
training, diving instruction and training, swimming 
instruction, swimming styles and technique lessons, 
children swimming lessons, baby swimming lessons, 
swimming training, swimming camps, lectures, 
synchronized swimming, water polo, water related 
franchise services namely, offering business 
management assistance in the establishment and 
operation of swimming instruction and training and 
water safety programs; all included in class 41. 

חינוך, הענקת אימונים, פעילויות ספורט ותרבות הכוללים 
הדרכה ואימונים של אופניים, הדרכה ואימונים של ריצה, 

הדרכה ואימונים של טריאתלון, הדרכה ואימונים של צלילה, 
שיעורי שחיה, הדרכת שחיה, לימוד סגנון וטכניקת שחיה, 
שחית ילדים, שחית פעוטות, אימוני שחיה, קייטנות שחיה, 

הרצאות, שחיה אומנותית, כדור מים, שירותי זכיינות הקשורים 
במים הכוללים, הענקת סיוע בניהול הקמה ותפעול של עסק 
למתן שיעורי ואימוני שחיה ותוכניות של בטיחות במים; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 56531/03/2014



Trade Mark No. 251294 מספר סימן

Application Date 27/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Inhibitors for preventing corrosion; anti-corrosion 
preparations; corrosion inhibiting bands for sealing 
construction parts in the construction of railway 
carriages, boats, vehicles, aeroplanes, buildings, 
roads and installations; anti-corrosion pastes.

מעכבים למניעת קורוזיה; תכשירים  נגד קורוזיה; רצועות 
מעכבות קורוזיה לאיטום חלקי בנייה בבנייה של קרונות 
למסילת ברזל, סירות, רכבים, מטוסים, בניינים, כבישים 

ומתקנים; דבקים נגד קורוזיה.                                             
                                                                                    

                  

Class: 17 סוג: 17

Insulation preparations; sealing pastes; preparations 
for protecting installations, pipes and containers from 
heat and cold; plastic and elastic sealing compounds 
and seals for pipes of stoneware, cements, concrete, 
metal or plastic; plastic and elastic sealing 
compounds and seals for building parts; joint seals; 
natural and synthetic rubbers and plastic substitutes 
therefor, and mixtures of the aforesaid materials and 
mixtures of the aforesaid materials with bitumen 
and/or bituminous materials in the form of paints, 
compounds, mastics, pastes, emulsions and 
dispersions, profiles, bands, strips, foils, cords, 
flexible tubes, pipes, sheets, tapes and solid and 
foam rings, all for anti-corrosion, building protection, 
insulation and sealing purposes.

תכשירי בידוד; דבקים לאיטום; תכשירים להגנה על מתקנים, 
צינורות ומכולות מפני חום וקור; תרכובות ואטמי איטום 
פלסטיים ואלסטיים לצינורות חרס, מלט, בטון, מתכת או 
פלסטיק; תרכובות ואטמי איטום פלסטיים ואלסטיים לחלקי 
בניין; אטמי מפרק; גומי טבעי וסינטטי ותחליפים פלסטיים 

עבורם, ותערובות של החומרים האמורים לעיל ותערובות של 
החומרים האמורים לעיל עם ביטומן ו/או חומרים ביטומנים 
בצורה של צבעים, תרכובות, שרפים, דבקים, אמולסיות, 

תחליבים, פרופילים, רצועות, פסים, רדידים, פתילים, גלילים 
גמישים, צינורות, גליונות, סרטים וטבעות מוצקות ומוקצפות, 

כולם למטרות מניעת קורוזיה, מיגון, בידוד ואיטום מבנים.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 19 סוג: 19

Bitumen; bituminous materials, namely in the form of 
casting compounds, protective compounds for 
buildings and roads, anti-corrosion compounds, 
paints for buildings and roads and coatings for 
buildings and roads as well as in the form of sealing 
compounds, mastics, cords, profiles, sheets, 
washers, bands and strips.

ביטומן; חומרים ביטומנים, דהיינו בצורה של תרכובות ליציקה, 
תרכובות מגן לבניינים וכבישים, תרכובות נגד קורוזיה, צבעים 
לבניינים ולכבישים וציפויים לבניינים וכבישים כמו גם בצורה של 
תרכובות איטום, שרפים, פתילים, פרופילים, גיליונות, דסקיות, 
רצועות ופסים.                                                                 
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 56631/03/2014



Conditions/Disclaimers

Blue, black, white

 Owners

Name: DENSO-Holding GmbH & Co

Address: Felderstrasse 24, 51371 Leverkusen, Germany

(Germany limited company with limited liability)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 56731/03/2014



Trade Mark No. 251295 מספר סימן

Application Date 27/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: BRIDGESTONE CORPORATION

Address: 10-1, Kyobashi 1-chome,,Chuo-ku, Tokyo 104-
8340, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tread rubber for retreading tires for vehicles; tires for 
vehicles; retreaded tires for vehicles; tire casings; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
inner tubes for vehicle tires.

גומי מדרס הצמיג לחידוש צמיגים לכלי רכב; צמיגים לכלי רכב; 
צמיגים מחודשים לכלי רכב; מעטפות צמיגים; טלאי גומי 

דביקים לתיקון אבובים או צמיגים; פנימיות לצמיגים של כלי 
רכב.                                                             

Class: 37 סוג: 37

Retreading of tires; repair and maintenance of tires 
and motor vehicle's parts; check or maintenance of 
tires and motor vehicle's parts; information of repair 
and maintenance of tires for motor vehicles.

חידוש של צמיגים; תיקון ותחזוקה של צמיגים וחלקים של כלי 
רכב ממונעים; בדיקה או תחזוקה של צמיגים וחלקים של כלי 
רכב ממנועים; מידע של תיקון ותחזוקה של צמיגים עבור כלי 
רכב ממונעים.                                                           

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 56831/03/2014



DENSO

Trade Mark No. 251296 מספר סימן

Application Date 27/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: DENSO-Holding GmbH & Co

Address: Felderstrasse 24, 51371 Leverkusen, Germany

(Germany limited company with limited liability)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Inhibitors for preventing corrosion; anti-corrosion 
preparations; corrosion inhibiting bands for sealing 
construction parts in the construction of railway 
carriages, boats, vehicles, aeroplanes, buildings, 
roads and installations; anti-corrosion pastes.

מעכבים למניעת קורוזיה; תכשירים  נגד קורוזיה; רצועות 
מעכבות קורוזיה לאיטום חלקי בנייה בבנייה של קרונות 
למסילת ברזל, סירות, רכבים, מטוסים, בניינים, כבישים 

ומתקנים; דבקים נגד קורוזיה.                                             
                                                                                    

                  

Class: 17 סוג: 17

Insulation preparations; sealing pastes; preparations 
for protecting installations, pipes and containers from 
heat and cold; plastic and elastic sealing compounds 
and seals for pipes of stoneware, cements, concrete, 
metal or plastic; plastic and elastic sealing 
compounds and seals for building parts; joint seals; 
natural and synthetic rubbers and plastic substitutes 
therefor, and mixtures of the aforesaid materials and 
mixtures of the aforesaid materials with bitumen 
and/or bituminous materials in the form of paints, 
compounds, mastics, pastes, emulsions and 
dispersions, profiles, bands, strips, foils, cords, 
flexible tubes, pipes, sheets, tapes and solid and 
foam rings, all for anti-corrosion, building protection, 
insulation and sealing purposes.

תכשירי בידוד; דבקים לאיטום; תכשירים להגנה על מתקנים, 
צינורות ומכולות מפני חום וקור; תרכובות ואטמי איטום 
פלסטיים ואלסטיים לצינורות חרס, מלט, בטון, מתכת או 
פלסטיק; תרכובות ואטמי איטום פלסטיים ואלסטיים לחלקי 
בניין; אטמי מפרק; גומי טבעי וסינטטי ותחליפים פלסטיים 

עבורם, ותערובות של החומרים האמורים לעיל ותערובות של 
החומרים האמורים לעיל עם ביטומן ו/או חומרים ביטומנים 
בצורה של צבעים, תרכובות, שרפים, דבקים, אמולסיות, 

תחליבים, פרופילים, רצועות, פסים, רדידים, פתילים, גלילים 
גמישים, צינורות, גליונות, סרטים וטבעות מוצקות ומוקצפות, 

כולם למטרות מניעת קורוזיה, מיגון, בידוד ואיטום מבנים.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 19 סוג: 19

Bitumen; bituminous materials, namely in the form of 
casting compounds, protective compounds for 
buildings and roads, anti-corrosion compounds, 
paints for buildings and roads and coatings for 
buildings and roads as well as in the form of sealing 
compounds, mastics, cords, profiles, sheets, 
washers, bands and strips.

ביטומן; חומרים ביטומנים, דהיינו בצורה של תרכובות ליציקה, 
תרכובות מגן לבניינים וכבישים, תרכובות נגד קורוזיה, צבעים 
לבניינים ולכבישים וציפויים לבניינים וכבישים כמו גם בצורה של 
תרכובות איטום, שרפים, פתילים, פרופילים, גיליונות, דסקיות, 
רצועות ופסים.                                                                 
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 56931/03/2014



Trade Mark No. 251298 מספר סימן

Application Date 26/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Etgar - Medical Instruments Ltd. שם: אתגר-מכשירים רפואיים בע"מ

Address: Northern Industrial Area, P.O.B. 688, Nahariya, 
22102, Israel

כתובת : אזה"ת הצפוני, ת.ד. 688, נהריה, 22102, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nir Ziv-Ner, Adv.

Address: 8th Shaul Hamelech Ave., Tel Aviv, 64733, 
Israel

שם: ניר זיו-נר, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 8, תל אביב, 64733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Dental surgical apparatus, implants and instruments, 
artificial teeth; all included in class 10.     

התקנים, שתלים ומכשירים המשמשים לניתוח לריפוי שיניים, 
שיניים, כולם מלאכותיים; הנכללים כולם בסוג 10.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 57031/03/2014



Trade Mark No. 251299 מספר סימן

Application Date 26/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Etgar - Medical Instruments Ltd. שם: אתגר-מכשירים רפואיים בע"מ

Address: Northern Industrial Area, P.O.B. 688, Nahariya, 
22102, Israel

כתובת : אזה"ת הצפוני, ת.ד. 688, נהריה, 22102, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nir Ziv-Ner, Adv.

Address: 8th Shaul Hamelech Ave., Tel Aviv, 64733, 
Israel

שם: ניר זיו-נר, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 8, תל אביב, 64733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Dental clinic services; all included in class 44. שירותי מרפאת שיניים; הנכללים כולם בסוג 44.               

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 57131/03/2014



Trade Mark No. 251302 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mignot & De Block B.V.

Address: Jan Smitzlaan 11, Eindhoven, 5611 LD, 
Netherlands

(Private Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarette paper, cigarette paper sheets, books for 
cigarette paper, cigarette tubes, in particular filter 
cigarette tubes; smokers' articles, namely apparatus 
for making cigarettes, in particular for rolling and 
filling, tobacco smoke filters, absorbent paper for 
tobacco smoke, paper filters, tobacco pipes, pipe 
cleaners, tools for pipes, tobacco tins; tobacco 
pouches, cigarette cases, cigarette holders, cigar 
cutters, lighters (all the aforesaid goods not of 
precious metals and their alloys or coated therewith); 
tobacco, in particular smoking tobacco, cigarettes, 
filter cigarettes, cigarettes made from tobacco 
substitutes, not for medical purposes, cigarillos, 
cigars; all included in class 34.

נייר סיגריה, גיליונות נייר סיגריה, ספרים עבור נייר סיגריה, 
שפורפרות סיגריה, במיוחד שפורפרות סינון סיגריה; פריטי 
מעשנים, דהיינו התקנים עבור הכנת סיגריות, במיוחד עבור 

גלגול ומילוי, מסנני עשן טבק, נייר סופג עבור עשן טבק, מסנני 
נייר, מקטרות טבק, מכשירי ניקוי מקטרת, כלים עבור מקטרות, 
בדילי טבק; כיסוני טבק; נרתיקי סיגריה, התקני אחזקת סיגריה, 
התקני חיתוך סיגר, מציתים (כל הטובין הנזכרים לעיל אינם 
עשויים ממתכות יקרות וסגסוגותיהן או מצופים עימן); טבק, 

במיוחד טבק עישון, סיגריות, סיגריות פילטר, סיגריות העשויות 
מתחליפי טבק, שאינן למטרות רפואיות, סיגריות קטנות, 

סיגרים; הנכללים כולם בסוג 34.                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                

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

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

European Community Trade Mark, 03/07/2012, No. 
011009594

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/07/2012, מספר 
011009594

Class: 34 סוג: 34

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 57231/03/2014



SIBELCO

Trade Mark No. 251303 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Mineral substances for industrial and manufacturing 
uses; industrial minerals; processed and coated 
minerals; raw mineral substances; industrial mineral 
fillers; fracturing and filtering minerals; abrasive 
mineral substances;  metallurgical grade minerals; 
refractory and foundry grade minerals; 
pharmaceutical grade minerals; precipitated 
minerals; all included in class 01.

חומרים מינרליים לשימוש בתעשייה; מינרלים תעשייתיים; 
מינרלים מעובדים ומצופים; חומרי גלם מינרליים; מילויים 

תעשייתיים ממינרלים; חומרים מינרליים ממרטים; מינרלים  
לשימוש בתעשיית  מתכות; מינרלים העמידים נגד שחיקה 
וחום; מינרלים  לשימוש בהכנת תרופות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .01
                                                                                    

                                                              

Class: 19 סוג: 19

Mineral substances for building and construction 
purposes; processed minerals; mineral based fillers; 
mineral sands;  mineral based aggregates; all 
included in class 19.

חומרים מינרליים לשימוש בבנייה ולמטרות בנייה; מינרלים 
מעובדים; מילוים על בסיס מינרלים; חולות מינרליים; מגבשים 
על בסיס מינרלים; הנכללים כולם בסוג 19.                           

                  

Class: 35 סוג: 35

Distributorship services in the field of processed 
minerals for industrial and commercial applications; 
all included in class 35.

שירותי הפצה בתחום מינרלים מעובדים לשימוש ביישומים 
תעשייתיים ומסחריים; הנכללים כולם בסוג 35.                       

                                                      

Class: 37 סוג: 37

Mining extraction services; all included in class 37. שירותי כרייה; הנכללים כולם בסוג 37.                                 
    

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials in the field of minerals; 
beneficiating of minerals, treatment of minerals, 
processing of minerals, separating of minerals, sizing 
of minerals, blending of minerals, cleaning of 
minerals, recycling of minerals; all included in class 
40.

טיפול בחומרים בתחום המינרלים; הטבת מינרלים, טיפול 
במינרלים, עיבוד של מינרלים, הפרדה של מינרלים, שינוי 
הגודל של מינרלים, ערבוב מינרלים, ניקוי מינרלים, מחזור 

מינרלים; הנכללים כולם בסוג 40.                                       
                                                                                    

                        

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research in 
the field of minerals; research and development in 
the field of minerals; technical consulting services 
directed to end-use applications of minerals; all 
included in class 42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר בתחום של מינרלים, 
מחקר ופיתוח בתחום של מינרלים; שירותי ייעוץ טכניים 

שמטרתם פיתוח יישומים של מינרלים; הנכללים כולם בסוג 42. 
                                                                                    

                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 57331/03/2014



 Owners

Name: SCR- Sibelco NV

Address: Plantin Moretuslei 1A, Antwerp, B-2018, 
Belgium

CORPORATION of BELGIUM

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: The Beck Science Bldg., 8 Hartom St., Har 
Hotzvim, P.O.B. 45087, Jerusalem, 9777401, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : מרכז בק למדע, רח' הרטום 8, הר חוצבים, ת.ד. 45087
, ירושלים, 9777401, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 57431/03/2014



Trade Mark No. 251307 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: RareCyte, Inc.

Address: 228 9th Avenue North, Suite 100, Seattle, 
Washington  98109, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Test kits, consisting essentially of reagents for the 
purpose of blood sample testing, for medical 
research purposes; all included in class 1

ערכות בדיקה, המורכבות בעיקר מראגנטים למטרת בדיקת 
דגימות דם, למטרות מחקר רפואי; הנכללות כולן בסוג 1         
                                                                              

Class: 42 סוג: 42

Scientific research services; providing blood sample 
testing, diagnostic, and evaluation services for others 
in the fields of science and research related thereto; 
all included in class 42

שירותי מחקר מדעי; מתן שירותי בדיקת דגימות דם, ושירותי 
הערכה עבור אחרים בתחומי המדע ומחקרים הקשורים אליו; 
הנכללים כולם בסוג 42                                                     

                                                                          

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

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

U.S.A., 14/06/2012, No. 85652317 ארה"ב, 14/06/2012, מספר 85652317

Class: 1 סוג: 1

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 57531/03/2014



CTCCORE

Trade Mark No. 251308 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: RareCyte, Inc.

Address: 228 9th Avenue North, Suite 100, Seattle, 
Washington  98109, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

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

שם: עדין - ליס, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Test kits, consisting essentially of reagents for the 
purpose of blood sample testing, for medical 
research purposes; all included in class 1

ערכות בדיקה, המורכבות בעיקר מראגנטים למטרת בדיקת 
דגימות דם, למטרות מחקר רפואי; הנכללות כולן בסוג 1         
                                                                              

Class: 42 סוג: 42

Scientific research services; providing blood sample 
testing, diagnostic, and evaluation services for others 
in the fields of science and research related thereto; 
all included in class 42

שירותי מחקר מדעי; מתן שירותי בדיקת דגימות דם, ושירותי 
הערכה עבור אחרים בתחומי המדע ומחקרים הקשורים אליו; 
הנכללים כולם בסוג 42                                                     

                                                                          

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

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

U.S.A., 14/06/2012, No. 85652246 ארה"ב, 14/06/2012, מספר 85652246

Class: 1 סוג: 1

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 57631/03/2014



HESCO

Trade Mark No. 251309 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metallic flood defence apparatus and systems; 
metallic barriers; metallic flood barriers; metallic 
water containment barriers; metallic berms and 
levees; metallic artefacts or foundations for coastal or 
wetland restoration or preservation; metallic barriers 
for restricting water flow.

מכשירים ומערכות מתכתיים להגנה מפני הצפה; מחסומים 
מתכתיים; מחסומי הצפה מתכתיים; מחסומי בלימת מים 

מתכתיים; שוליים וסכרים מתכתיים; חפצים או יסודות מתכתיים 
לשיקום או שימור אזורי חוף או ביצה; מחסומים מתכתיים 

להגבלת זרימת מים.                                                         
                                                                          

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic flood defence apparatus and systems; 
non-metallic barriers; non-metallic flood barriers; non-
metallic water containment barriers; non-metallic 
berms and levees; non-metallic artefacts or 
foundations for coastal or wetland restoration or 
preservation; non-metallic barriers for restricting 
water flow.

מכשירים ומערכות לא מתכתיים להגנה מפני הצפה; מחסומים 
לא מתכתיים; מחסומי הצפה לא מתכתיים; מחסומי בלימת מים 
לא מתכתיים; שוליים וסכרים לא מתכתיים; חפצים או יסודות 
לא מתכתיים לשיקום או שימור אזורי חוף או ביצה; מחסומים 
לא מתכתיים להגבלת זרימת מים.                                       
                                                                                    

                      

Class: 37 סוג: 37

Construction, repair and installation services 
concerning flood defence apparatus and systems; 
water containment barriers; berms, levees, artefacts 
or foundations for coastal or wetland restoration or 
preservation, and barriers for restricting water flow.

שירותי בניה, תיקון והתקנה בנוגע למכשירים ומערכות להגנה 
מפני הצפה; מחסומי בלימת מים; שוליים, סכרים, חפצים או 
יסודות לשיקום או שימור אזורי חוף או ביצה, ומחסומים 

להגבלת זרימת מים.                                                         
                                                                                    

                  

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

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

European Community Trade Mark, 04/09/2012, No. 
011160504

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/09/2012, מספר 
011160504

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

Class: 37 סוג: 37

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 57731/03/2014



 Owners

Name: Hesco Bastion Limited

Address: Cross Green Industrial Estate, Leeds, United 
Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 57831/03/2014



SERESTO

Trade Mark No. 251310 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

Address: Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations, insecticides.              .תכשירים וטרינאריים, קוטלי חרקים

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 57931/03/2014



SAKO

Trade Mark No. 251315 מספר סימן

Application Date 29/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Exponet (1985) Ltd., שם: אקספונט (1985) בע"מ

Address: Kaufman Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב קויפמן, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 58031/03/2014



ONCOCIDIN

Trade Mark No. 251320 מספר סימן

Application Date 29/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: BIONICHE LIFE SCIENCES INC.

Address: 231 Dundas St East, Belleville, Ontario, K8N 
1E2, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Immunostimulant for the therapeutic treatment of 
tumours in animals and humans; included in class 
05.

ממריץ חיסוני לטיפול רפואי בגידולים בחיות ובבני-אדם; הנכלל 
בסוג 05.                                                                       

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

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

Canada, 07/06/2012, No. 1581162 קנדה, 07/06/2012, מספר 1581162

Class: 5 סוג: 5

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 58131/03/2014



CONFIGARD

Trade Mark No. 251322 מספר סימן

Application Date 29/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: MERIAL

Address: 29, avenue Tony Garnier, Lyon, 69007, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations, namely antiparasitic 
veterinary preparations; veterinary antiparasitic 
products.

תכשירים וטרינאריים, דהיינו תכשירים וטרינאריים נוגדי 
פרזיטים; מוצרים וטרינאריים נוגדי פרזיטים.                         

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

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

France, 03/08/2012, No. 123938943 צרפת, 03/08/2012, מספר 123938943

Class: 5 סוג: 5

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 58231/03/2014



Trade Mark No. 251340 מספר סימן

Application Date 17/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1136568 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electrical household and kitchen machines and 
apparatus (included in this class), in particular 
electrical kitchen machines and apparatus including 
grinders/crushers, mixing and kneading devices, fruit 
pressing machines, dejuicers, juice centrifuges, 
grinding machines, cutting devices, electrically 
powered tools, tin openers, knife sharpening devices 
and appliances and devices for making beverages 
and/or food, pumps for dispensing chilled beverages 
for use in combination with devices for chilling 
beverages; electrical waste disposers, namely waste 
grinders and waste compacting machines; 
dishwashers; electric machines and devices for 
cleaning laundry and clothing (included in this class), 
including washing machines, spin dryers; ironing 
presses, ironing machines, included in this class; 
electric household cleaning equipment, including 
electric window cleaning equipment, electric shoe 
polishers and vacuum cleaners, wet and dry 
vacuuming apparatus; parts for all the aforesaid 
goods included in this class, in particular flexible 
tubes, pipes, dust filters, dust filter bags, all for 
vacuum cleaners; electric vending machines for 
beverages or foods, automatic vending machines; 
electrical foil sealing devices.

Class: 9 סוג: 9

Computer programs; computer software; recorded 
electrical and electronical media; interactive software 
for teaching purposes; electronic publications 
(downloadable), data processing equipment and 
computers, apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images; kitchen scales, 
bathroom scales; remote operating, signalling and 
control apparatus (electric/electronic) for household 
or kitchen machines and utensils; recorded and 
unrecorded machine-readable data carriers for 
household equipment; data processing equipment 
and data processing programs for the control and 
operation of household equipment; parts included in 
this class for all the aforesaid goods.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 58331/03/2014



Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, steam generating and 
cooking, in particular stoves, baking, roasting, grilling, 
toasting, defrosting and heating devices, water 
heaters, immersion heaters, slow cookers, 
microwave ovens, waffle irons (electric), egg-boilers, 
deep-fat fryers (electric); electrical tea and coffee 
makers, espresso coffee machines, automatic coffee 
machines (included in this class); refrigerating 
apparatus, in particular refrigerators, chest freezers, 
refrigerated cabinets, beverage cooling apparatus, 
fridge-freezers, freezers, ice machines and 
apparatus; drying apparatus, in particular including 
tumble dryers, laundry drying machines, hand dryers, 
hair dryers; infrared lamps (other than for medical 
use); heating pads (not for medical purposes), 
electric blankets (not for medical purposes); 
ventilation apparatus, in particular fans, extractor 
hood filters, extractor hood equipment and extractor 
hoods, air conditioning apparatus and devices for 
improving air quality, humidifiers, air deodorisers, 
fragrance dispensing apparatus (not for personal 
use); air purifying apparatus, apparatus for water 
supply and sanitary purposes, in particular including 
fittings for steam, air and water supply installations; 
water heaters, storage water heaters and 
instantaneous water heaters; kitchen sinks; heat 
pumps; parts for all the aforesaid goods, included in 
this class; mechanical taps (dispensers) for 
dispensing chilled beverages for use in combination 
with apparatus for chilling beverages (not for vending 
machines).

Class: 35 סוג: 35

Advertising, business management, business 
administration, office functions in relation to 
household appliances, retail services over the 
Internet and/or by teleshopping programs in the 
areas of electrical goods and electronic goods, 
especially household appliances of classes 7, 9, 11, 
goods and services presentations, demonstration of 
goods for advertising purposes, compilation of goods 
for third parties for presentation and marketing 
purposes.

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

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

Germany, 18/01/2012, No. 30 2012 009 736.7/09 גרמניה, 18/01/2012, מספר 736.7/09 009 2012 30

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 35 סוג: 35

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 58431/03/2014



 Owners

Name: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Address: Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 58531/03/2014



Trade Mark No. 251348 מספר סימן

Application Date 20/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1136681 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 58631/03/2014



Class: 3 סוג: 3

Dentifrices; abrasives; amber [perfume]; scale 
removing preparations for household purposes; 
antistatic preparations for household purposes; 
breath freshening sprays; canned pressurized air for 
cleaning and dusting purposes; shaving stones 
[astringents]; polishing stones; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; 
aromatics [essential oils]; windshield cleaning liquids; 
perfumes; smoothing stones; eyebrow pencils; 
cosmetic pencils; cosmetic dyes; cosmetic creams; 
skin whitening creams; creams for leather; incense; 
hair spray; nail polish; after-shave lotions; lotions for 
cosmetic purposes; beauty masks; oils for perfumes 
and scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet 
purposes; essential oils; essential oils of cedarwood; 
essential oils of lemon; oils for cleaning purposes; 
bergamot oil; gaultheria oil; jasmine oil; lavender oil; 
almond oil; rose oil; oil of turpentine for degreasing; 
almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk for 
toilet purposes; musk [perfumery]; soap; disinfectant 
soap; deodorant soap; shaving soap; soap for 
brightening textile; cakes of toilet soap; medicated 
soap; antiperspirant soap; soap for foot perspiration; 
almond soap; mint for perfumery; cosmetic kits; 
emery; bases for flower perfumes; joss sticks; 
hydrogen peroxide for cosmetic purposes; lipsticks; 
pomades for cosmetic purposes; shining preparations 
[polish]; cosmetic preparations for baths; toiletries; 
mouth washes, not for medical purposes; cosmetic 
preparations for slimming purposes; fabric softeners 
for laundry use; laundry bleach; dry-cleaning 
preparations; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; potpourris [fragrances]; bleaching soda; 
washing soda, for cleaning; bath salts, not for 
medical purposes; fumigation preparations 
[perfumes]; eyebrow cosmetics; sunscreen 
preparations; hair dyes; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetics; detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes; 
degreasers other than for use in manufacturing 
processes; bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic purposes; shampoos; soda lye; extracts of 
flowers [perfumes]; ethereal essences; badian 
essence; mint essence [essential oil].

Class: 5 סוג: 5

Anti-rheumatism bracelets; air deodorizing 
preparations; air purifying preparations; asthmatic 
tea; herb teas for medicinal purposes; slimming tea 
for medical purposes.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 58731/03/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Dark-green, green, 
light-green, black, grey and white. as shown in the 
mark.

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Vital Rayz"

Address: ul. Krygovaya, d. 26,,g. Krasnodar,, RU-350047 
Krasnodarskiy kray, Russian Federation

(RU Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 
52506, ישראל

Class: 10 סוג: 10

Physical exercise apparatus, for medical purposes; 
physiotherapy apparatus; bed vibrators; hot air 
therapeutic apparatus; diagnostic apparatus for 
medical purposes; traction apparatus for medical 
purposes; fumigation apparatus for medical 
purposes; hearing aids for the deaf; hearing 
protectors; trusses; maternity belts; bandages, 
elastic; hot air vibrators for medical purposes; 
vibromassage apparatus; lasers for medical 
purposes; lamps for medical purposes; quartz lamps 
for medical purposes; ultraviolet ray lamps for 
medical purposes; knee bandages, orthopedic; 
blankets, electric, for medical purposes; supports for 
flat feet; supportive bandages; cushions for medical 
purposes; soporific pillows for insomnia; orthopaedic 
[orthopedic] belts; belts, electric, for medical 
purposes; sphygmomanometers; esthetic massage 
apparatus; massage apparatus; stockings for varices.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 58831/03/2014



Trade Mark No. 251377 מספר סימן

Application Date 11/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1137015 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications.

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

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

Germany, 17/08/2012, No. 30 2012 044 932.8/05 גרמניה, 17/08/2012, מספר 932.8/05 044 2012 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 38 סוג: 38

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 58931/03/2014



Trade Mark No. 251406 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: MIROGLIO TEXTILE S.R.L.

Address: Via Santa Margherita 23, Alba, Cuneo, 12051, 
Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Woolen fabrics and fabrics of natural and artificial 
fibers to be used in the manufacture of clothing; all 
included in class 24.

אריגים מצמר ואריגים מסיבים טבעיים ומלאכותיים לשימוש 
ביצור של בגדים; הנכללים כולם בסוג 24.                             

                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 59031/03/2014



CINQAIR

Trade Mark No. 251408 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cephalon Inc.

Address: 41 Moores Road, Frazer, PA 19355, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disorders.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות דלקתיות.                         
                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 59131/03/2014



REZLEO

Trade Mark No. 251409 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cephalon Inc.

Address: 41 Moores Road, Frazer, PA 19355, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disorders.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות דלקתיות.                         
                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 59231/03/2014



EOSYNQ

Trade Mark No. 251410 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cephalon Inc.

Address: 41 Moores Road, Frazer, PA 19355, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disorders.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות דלקתיות.                         
                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 59331/03/2014



CINQAERO

Trade Mark No. 251411 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cephalon Inc.

Address: 41 Moores Road, Frazer, PA 19355, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disorders.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות דלקתיות.                         
                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 59431/03/2014



RESLEO

Trade Mark No. 251412 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cephalon Inc.

Address: 41 Moores Road, Frazer, PA 19355, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disorders.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות דלקתיות.                         
                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 59531/03/2014



Trade Mark No. 251415 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: ThromboGenics N.V. 

Address: Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, Belgium

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ophthalmic preparations. תכשירים אופתלמיים.             

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 59631/03/2014



Trade Mark No. 251416 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Prerecorded audiovisual recordings, audiotapes, 
video discs, compact discs, DVDs and multimedia 
software recorded on CD-ROM, all featuring subjects 
of general human interest; downloadable 
prerecorded video clips, prerecorded audio clips, text 
and graphics held in electronic personal computers 
and handheld wireless devices, all featuring subjects 
of general human interest; all included in class 9.

הקלטות אורקוליות, קלטות שמע, תקליטורי וידאו, תקליטורים 
ודי.וי.די מוקלטים מראש ותוכנת מולטימדיה מוקלטת על גבי 
תקליטור, הכוללים נושאים בעלי עניין אנושי כללי; קטעי וידאו 
מוקלטים מראש הניתנים להורדה, קטעי אודיו, טקסט וגרפיקה 
מוקלטים מראש המוחזקים במחשבים אישיים אלקטרוניים 
ומוחזקים במכשירים אלחוטיים, הכוללים נושאים בעלי עניין 

אנושי כללי; הנכללים כולם בסוג 9.                                       
                                                  

Class: 38 סוג: 38

Communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the 
Internet, cable networks, wireless networks, satellite, 
or interactive multimedia networks; audio and video 
broadcasting services over the Internet; transmission 
of information in the audio-visual field; television 
broadcasting services; cable television broadcasting; 
satellite television broadcasting; mobile media 
services in the nature of electronic transmission of 
entertainment media content; podcasting services; 
webcasting services; video-on-demand transmission 
services; providing on-line forums for transmission of 
messages among computer users; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of 
general interest; all included in class 38.

שירותי תקשורת, שהם, שידור צליל זרימה והקלטות אורקוליות 
באמצעות האינטרנט, רשתות כבלים, רשתות אלחוטיות, לווין, 
או רשתות מולטימדיה אינטראקטיביות; שירותי שידור שמע 

ווידאו על גבי האינטרנט; העברת מידע בשדה אורקולי; שירותי 
שידור טלוויזיה; שידורי טלוויזיה בכבלים; שידורי טלוויזיה 

בלווין; שירותי תקשורת ניידים באופי העברה אלקטרונית של 
תוכן תקשורת בידור; שירותי פודקאסט; שירותי וובקאסט; 
שירותי העברת וידאו לפי דרישה; אספקת פורומים מקוונים 
להעברת מסרים בין משתמשי מחשב; אספקת חדרי צ'אט 
מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניים להעברת מסרים בין 

משתמשים בתחום העניין הכללי; הנכללים כולם בסוג 38.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 59731/03/2014



 Owners

Name: Discovery Communications, LLC

Address: One Discovery Place, Silver Spring, Maryland, 
20910, U.S.A.

(a Delaware limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, ongoing multimedia 
programs in the field of general interest, distributed 
via various platforms across multiple forms of 
transmission media; providing entertainment 
information regarding ongoing television programs 
via a global computer network; production of 
television programs; production of multimedia 
programs; production of films; all included in class 
41.

שירותי בידור, שהם, תוכניות מולטימדיה שוטפות בתחום 
העניין הכללי, המופצות באמצעות פלטפורמות שונות ברחבי 
צורות שונות של תקשורת שידור; מתן מידע בידורי לגבי 

תוכניות טלוויזיה שוטפות באמצעות רשת מחשבים גלובלית; 
הפקת תוכניות טלוויזיה; הפקת תוכניות מולטימדיה; הפקת 

סרטים; הנכללים כולם בסוג 41.                                         
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 59831/03/2014



Trade Mark No. 251418 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 59931/03/2014



Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
        

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; ערכות טלוויזיה; 
מצלמות וידיאו; מקליטי קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; 

מחסניות למשחקי וידיאו; דיסקים למשחקי וידיאו; קלטות וידיאו 
וידיאופונים; הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק 
כף היד ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

                                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 60031/03/2014



Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; dry 
erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; 
markers; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; 
paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; plastic table 
covers; plastic party bags; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and 
boxes; pens; periodicals; photograph albums; 
photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements; all included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; תומכי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 
תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; 

עמודי צביעה; עפרונות צבע; חוברות קומיקס; רצועות קומיקס; 
ספרי קופונים; מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; 
יומנים; חיתולים חד פעמיים עבור תינוקות; סרגלי ציור; לוחות 

כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי לבד; 
כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; גלובוסים; 
כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; מרקרים; פנקסי 
תזכורת; חמר לעיצוב; עלוני חדשות; עיתונים; פתקאות נייר; 
מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות מסיבה 

העשויות מנייר; כובעי מסיבה מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי 
מסיבה מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; 
סרטי אריזת מתנות מנייר; דגלוני נייר; מפות שולחן אישיות 
מנייר; מפות שולחן מנייר; כיסוי שולחן מפלסטיק; שקיות 

מסיבה מפלסטיק; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.       
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25                                                                                 
                                    

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות פרפר; חזיות; 
כובעים; כיסויי מכנסיים מעור המוצמדים לחגורה; סינרי מטלית; 
מעילים; שמלות; מחממי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; 
תחפושות ליל כל הקדושים; כובעים; רצועות מצח; כיסויי ראש; 
גרביים ובגדים תחתונים; בגדי תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; תיקי 
ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; מחממי רגליים; כפפות; 

עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; אוברולים; כותנות לילה; 
מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; 
סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; חצאיות; מכנסיים קצרים; 
מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; גרביים; גרבי ניילון; מייזעים; 
מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; בגדי ים; גופיות; טייץ; חולצות-טי; 
לבוש תחתון; וסטים; רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25. 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 60131/03/2014



Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; yo-yos; all goods included in class 28. 

משחקי כושר פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות רבות לילדים; 
מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 

צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; ערכות תמיסה ומקל ליצירת בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחק לילדים; 

גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
צעצועי זריקה; מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחת 
מעופפת למשחק; בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; 

מערכות משחק לבובות; צעצועי פעולה חשמליים; ציוד הנמכר 
כערכת למשחקי קלפים; ציוד דיג; כדורי גולף; כפפות גולף; 
סמני כדורי גולף; יחידה נישאת ביד למשחק במשחקים 

אלקטרוניים; דיסקוס להוקי; צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי 
קפיצה; עפיפונים; פעלולי קסם; גולות; משחקים מופעלים 
ידנית; צעצועים מכאניים; צעצוע תיבת נגינה; צעצועים 

מוסיקאליים; משחקי סלון;צעצועי מסיבות קטנים; משחקי 
מסיבות; כרטיסי משחק; צעצועים קטיפתיים; בובות; גלגיליות; 
גלשן שלג; כדורי שלג; כדורגל; סביבונים; צעצועים נמחצים; 

צעצועים ממולאים; שולחנות טניס שולחן; משחקי מטרה; דובוני 
צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות פעולה; מערכות צעצוע 
המכילות דלי ואת;מובייל צעצוע; צעצועי כלי רכב;אופנוע צעצוע; 

מכוניות צעצוע; ערכות יצירה של צעצועים; דמויות צעצוע; 
קופות צעצוע; משאיות צעצוע; שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי 

מים; צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; יו יו; הנכללים כולם בסוג 28. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41. 

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם הסוג 41.                                  
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל
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Trade Mark No. 251419 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9. 

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; ערכות טלוויזיה; 
מצלמות וידיאו; מקליטי קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; 

מחסניות למשחקי וידיאו; דיסקים למשחקי וידיאו; קלטות וידיאו 
וידיאופונים; הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק 
כף היד ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.     
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; dry 
erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; 
markers; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; 
paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; plastic table 
covers; plastic party bags; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and 
boxes; pens; periodicals; photograph albums; 
photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; all included in class 16..  

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; תומכי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 
תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; 

עמודי צביעה; עפרונות צבע; חוברות קומיקס; רצועות קומיקס; 
ספרי קופונים; מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; 
יומנים; חיתולים חד פעמיים עבור תינוקות; סרגלי ציור; לוחות 

כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי לבד; 
כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; גלובוסים; 
כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; מרקרים; פנקסי 
תזכורת; חמר לעיצוב; עלוני חדשות; עיתונים; פתקאות נייר; 
מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות מסיבה 

העשויות מנייר; כובעי מסיבה מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי 
מסיבה מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; 
סרטי אריזת מתנות מנייר; דגלוני נייר; מפות שולחן אישיות 
מנייר; מפות שולחן מנייר; כיסוי שולחן מפלסטיק; שקיות 

מסיבה מפלסטיק; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 
מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    

                                      

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.                                                                               
                                  

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות פרפר; חזיות; 
כובעים; כיסויי מכנסיים מעור המוצמדים לחגורה; סינרי מטלית; 
מעילים; שמלות; מחממי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; 
תחפושות ליל כל הקדושים; כובעים; רצועות מצח; כיסויי ראש; 
גרביים ובגדים תחתונים; בגדי תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; חולצות 

ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; מחממי רגליים; כפפות; 
עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; אוברולים; פיג'מות; 

מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; 
סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; חצאיות; מכנסיים קצרים; 
מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; גרביים; גרבי ניילון; סוודרים; 
מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; בגדי ים; גופיות; טייץ; חולצות-טי; 
לבוש תחתון; וסטים; רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25. 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 60631/03/2014



Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; yo-yos; all goods included in class 28.                
                    

משחקי כושר פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות מרובות לילדים; 

מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 
צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; ערכות תמיסה ומקלות ליצירת בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחקי לילדים; 
גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחת מעופפת למשחק; 
בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; ערכות משחק לבובות; 
צעצועי פעולה חשמליים; ציוד הנמכר כערכה למשחקי קלפים; 
ציוד דיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; יחידה 
נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס להוקי; 
צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; פעלולי 
קסם; גולות; משחקים מופעלים ידנית; צעצועים מכאניים; 

צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי חברה;צעצועי 
הפתעה קטנים למסיבות; משחקי מסיבות; כרטיסי משחק; 
צעצועים קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי 
גומי; סקייטבורד; גלשני שלג; כדורי שלג; כדורגל; סביבונים; 
צעצועים נמחצים; צעצועים ממולאים; שולחנות טניס שולחן; 
משחקי מטרה; דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות 
פעולה; מערכות צעצוע המכילות דלי ואת; מובייל צעצוע; 

צעצועי כלי רכב; אופנוע צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה 
של צעצועים; דמויות צעצוע; קופות צעצוע; משאיות צעצוע; 

שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; 
יו יו; הנכללים כולם בסוג 28.                                               

               

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41. 

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם בסוג 41.                                  
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל
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Trade Mark No. 251420 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9. 

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; ערכות טלוויזיה; 
מצלמות וידיאו; מקליטי קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; 

מחסניות למשחקי וידיאו; דיסקים למשחקי וידיאו; קלטות וידיאו 
וידיאופונים; הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק 
כף היד ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.     
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; dry 
erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; 
markers; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; 
paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; plastic table 
covers; plastic party bags; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and 
boxes; pens; periodicals; photograph albums; 
photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; all included in class 16..  

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; תומכי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 
תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; 

עמודי צביעה; עפרונות צבע; חוברות קומיקס; רצועות קומיקס; 
ספרי קופונים; מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; 
יומנים; חיתולים חד פעמיים עבור תינוקות; סרגלי ציור; לוחות 

כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי לבד; 
כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; גלובוסים; 
כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; מרקרים; פנקסי 
תזכורת; חמר לעיצוב; עלוני חדשות; עיתונים; פתקאות נייר; 
מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות מסיבה 

העשויות מנייר; כובעי מסיבה מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי 
מסיבה מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; 
סרטי אריזת מתנות מנייר; דגלוני נייר; מפות שולחן אישיות 
מנייר; מפות שולחן מנייר; כיסוי שולחן מפלסטיק; שקיות 

מסיבה מפלסטיק; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 
מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    

                                              

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.                                                                               
                                  

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות פרפר; חזיות; 
כובעים; כיסויי מכנסיים מעור המוצמדים לחגורה; סינרי מטלית; 
מעילים; שמלות; מחממי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; 
תחפושות ליל כל הקדושים; כובעים; רצועות מצח; כיסויי ראש; 
גרביים ובגדים תחתונים; בגדי תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; חולצות 

ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; מחממי רגליים; כפפות; 
עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; אוברולים; פיג'מות; 

מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; 
סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; חצאיות; מכנסיים קצרים; 
מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; גרביים; גרבי ניילון; סוודרים; 
מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; בגדי ים; גופיות; טייץ; חולצות-טי; 
לבוש תחתון; וסטים; רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25. 
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Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; yo-yos; all goods included in class 28. 

משחקי כושר פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות מרובות לילדים; 

מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 
צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; ערכות תמיסה ומקלות ליצירת בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחקי לילדים; 
גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחת מעופפת למשחק; 
בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; ערכות משחק לבובות; 
צעצועי פעולה חשמליים; ציוד הנמכר כערכה למשחקי קלפים; 
ציוד דיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; יחידה 
נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס להוקי; 
צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; פעלולי 
קסם; גולות; משחקים מופעלים ידנית; צעצועים מכאניים; 

צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי חברה;צעצועי 
הפתעה קטנים למסיבות; משחקי מסיבות; כרטיסי משחק; 
צעצועים קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי 
גומי; סקייטבורד; גלשני שלג; כדורי שלג; כדורגל; סביבונים; 
צעצועים נמחצים; צעצועים ממולאים; שולחנות טניס שולחן; 
משחקי מטרה; דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות 
פעולה; מערכות צעצוע המכילות דלי ואת; מובייל צעצוע; 

צעצועי כלי רכב; אופנוע צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה 
של צעצועים; דמויות צעצוע; קופות צעצוע; משאיות צעצוע; 

שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; 
יו יו; הנכללים כולם בסוג 28.                                               
                                                                                    

                                      

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41. 

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם בסוג 41.                                  
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל
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Trade Mark No. 251421 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9. 

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; ערכות טלוויזיה; 
מצלמות וידיאו; מקליטי קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; 

מחסניות למשחקי וידיאו; דיסקים למשחקי וידיאו; קלטות וידיאו 
וידיאופונים; הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק 
כף היד ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.     
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; dry 
erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; 
markers; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; 
paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; plastic table 
covers; plastic party bags; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and 
boxes; pens; periodicals; photograph albums; 
photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; all included in class 16..  

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; תומכי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 
תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; 

עמודי צביעה; עפרונות צבע; חוברות קומיקס; רצועות קומיקס; 
ספרי קופונים; מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; 
יומנים; חיתולים חד פעמיים עבור תינוקות; סרגלי ציור; לוחות 

כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי לבד; 
כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; גלובוסים; 
כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; מרקרים; פנקסי 
תזכורת; חמר לעיצוב; עלוני חדשות; עיתונים; פתקאות נייר; 
מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות מסיבה 

העשויות מנייר; כובעי מסיבה מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי 
מסיבה מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; 
סרטי אריזת מתנות מנייר; דגלוני נייר; מפות שולחן אישיות 
מנייר; מפות שולחן מנייר; כיסוי שולחן מפלסטיק; שקיות 

מסיבה מפלסטיק; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 
מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.

                                                                                     
                                                                                    

                                              

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.                                                                               
                                  

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות פרפר; חזיות; 
כובעים; כיסויי מכנסיים מעור המוצמדים לחגורה; סינרי מטלית; 
מעילים; שמלות; מחממי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; 
תחפושות ליל כל הקדושים; כובעים; רצועות מצח; כיסויי ראש; 
גרביים ובגדים תחתונים; בגדי תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; חולצות 

ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; מחממי רגליים; כפפות; 
עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; אוברולים; פיג'מות; 

מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; 
סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; חצאיות; מכנסיים קצרים; 
מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; גרביים; גרבי ניילון; סוודרים; 
מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; בגדי ים; גופיות; טייץ; חולצות-טי; 
לבוש תחתון; וסטים; רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25. 
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Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; yo-yos; all goods included in class 28. 

משחקי כושר פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות מרובות לילדים; 

מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 
צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; ערכות תמיסה ומקלות ליצירת בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחקי לילדים; 
גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחת מעופפת למשחק; 
בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; ערכות משחק לבובות; 
צעצועי פעולה חשמליים; ציוד הנמכר כערכה למשחקי קלפים; 
ציוד דיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; יחידה 
נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס להוקי; 
צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; פעלולי 
קסם; גולות; משחקים מופעלים ידנית; צעצועים מכאניים; 

צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי חברה;צעצועי 
הפתעה קטנים למסיבות; משחקי מסיבות; כרטיסי משחק; 
צעצועים קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי 
גומי; סקייטבורד; גלשני שלג; כדורי שלג; כדורגל; סביבונים; 
צעצועים נמחצים; צעצועים ממולאים; שולחנות טניס שולחן; 
משחקי מטרה; דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות 
פעולה; מערכות צעצוע המכילות דלי ואת; מובייל צעצוע; 

צעצועי כלי רכב; אופנוע צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה 
של צעצועים; דמויות צעצוע; קופות צעצוע; משאיות צעצוע; 

שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; 
יו יו; הנכללים כולם בסוג 28.                                               
                                                                                    

                                      

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41. 

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם בסוג 41.                                  
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 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : רחוב אבן גבירול 124, ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 
ישראל
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Trade Mark No. 251422 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 9 סוג: 9

Audio discs; audio recordings; audio and video 
recordings; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs; CD-ROM drives 
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of 
the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories; cellular telephone cases; chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; compact discs; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; digital video and audio 
players; DVDs; DVD players; DVD recorders; digital 
versatile discs; digital video discs; pre-recorded 
optical and magneto-optical discs; optical and 
magneto-optical disc players and recorders for audio, 
video and computer data; electrical and optical 
cables; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; graduated rulers for office and 
stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a 
computer); mouse pads; motion picture films; musical 
recordings; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes 
videophones; video recordings; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers; all included in 
class 9. 

קלטות אודיו; הקלטות אודיו; הקלטות אודיו ווידיאו; רמקולי 
אודיו; משקפות; מחשבונים; מצלמות ווידיאו; מצלמות; 
סידירומים; כונני סידירומים (כחלק מהמחשב); כתבני 

סידירומים (כחלק מהמחשב); טלפונים סלולאריים; אביזרים 
לטלפונים סלולאריים; נרתיקים לטלפונים סלולאריים; שבבים 
המכילים הקלטות מוזיקליות; פנלים לטלפונים סלולאריים; נגני 
תקליטורים; מקליטי תקליטורים; תקליטורים; תוכניות למשחקי 

מחשב; מחסניות ותקליטורים למשחקי מחשב; מחשבים; 
חומרת מחשב; מקלדות למחשב; צגי מחשב; עכבר למחשב; 
כונני דיסקים למחשב; תוכנות מחשב; טלפונים אלחוטיים; 
מגנטים דקורטיבים; מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו 

דיגיטאליים; D.V.D; נגני D.V.D; מקליטי D.V.D; תקליטורים 
דיגיטאליים רב תכליתיים; תקליטורי וידיאו דיגיטאלים; ארגוניות 
אלקטרוניות אישיות; נרתיקים למשקפיים; משקפיים; סרגלים 

מחולקים למעלות למשרד וציוד משרדי; אוזניות; מכונות קריוקי; 
מיקרופונים; נגני MP3; מודמים (כחלק מהמחשב); פדים 

לעכבר; סרטי קולנוע; הקלטות מוזיקליות; איתוריות; מערכות 
סטריאו אישיות; עזרים אישיים דיגיטאליים; מדפסות; מכשירי 
רדיו; משקפי שמש; טלפונים; טלוויזיות; ערכות טלוויזיה; 
מצלמות וידיאו; מקליטי קלטות וידיאו; נגני קלטות וידיאו; 

מחסניות למשחקי וידיאו; דיסקים למשחקי וידיאו; קלטות וידיאו 
וידיאופונים; הקלטות וידיאו; מכשירי ווקי-טוקי; מסעדים לפרק 
כף היד ולזרוע לשימוש עם מחשבים; הנכללים כולם בסוג 9.     
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Class: 16 סוג: 16

Address books; almanacs; appliques in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; 
books; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
crayons; Christmas cards; chalk; chalk boards; 
children’s activity books; coasters made of paper; 
coin albums; coloring books; coloring pages; color 
pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; dry 
erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; 
markers; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note paper; notebooks; notebook paper; 
paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; plastic table 
covers; plastic party bags; pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and 
boxes; pens; periodicals; photograph albums; 
photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing; 
implements; all included in class 16.

פנקסי כתובות; שנתונים; קישוטים בצורה של מדבקות שקופות; 
יומני פגישות; הדפסים אומנותיים; ערכות צבע לאומנויות 

ויצירה; ספרי חתימות; ספרי תינוקות; עטים כדוריים; כרטיסי 
כדור בסיס; כורכנים; תומכי ספרים; סימניות; ספרים; מדבקות 
פגוש; לוחות שנה; רצועות קריקטורות; עפרונות צבעוניים; 
כרטיסי חג מולד; גירים; לוחות גיר; ספרי פעילות לילדים; 
תחתיות העשויות מנייר; אלבומי מטבעות; חוברות צביעה; 

עמודי צביעה; עפרונות צבע; חוברות קומיקס; רצועות קומיקס; 
ספרי קופונים; מדבקות; קישוטים מרכזיים דקורטיביים מנייר; 
יומנים; חיתולים חד פעמיים עבור תינוקות; סרגלי ציור; לוחות 

כתיבה עם מחיקה יבשה; מעטפות; מחקים; עטי לבד; 
כרטיסיות לימוד; כרטיסי מתנה; נייר אריזה למתנות; גלובוסים; 
כרטיסי ברכה; ספרי אורחים; כתבי עת; מפות; מרקרים; פנקסי 
תזכורת; חמר לעיצוב; עלוני חדשות; עיתונים; פתקאות נייר; 
מחברות; נייר מחברת; ציורים; דגלי נייר; מתנות מסיבה 

העשויות מנייר; כובעי מסיבה מנייר; קישוטי עוגה מנייר; קישוטי 
מסיבה מנייר; מפיות נייר; שקיות מסיבה מנייר; משקולות נייר; 
סרטי אריזת מתנות מנייר; דגלוני נייר; מפות שולחן אישיות 
מנייר; מפות שולחן מנייר; כיסוי שולחן מפלסטיק; שקיות 

מסיבה מפלסטיק; מחזיקי עטים או עפרונות; עפרונות; מחדדי 
עפרונות; קלמרים וקופסאות לעטים ועפרונות; עטים; ירחונים; 
אלבומי תמונות; תמונות; הדפסים מצולמים; ספרי תמונות; 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
דיוקנים; גלויות; כרזות; פרסים מודפסים; תעודות מודפסות; 

הזמנות מודפסות; תפריטים מודפסים; ספרי מתכונים; חותמות 
גומי; שקיות לכריכים; כרטיסי ניקוד; אלבומי בולים; נייר 
מכתבים; שדכנים; מדבקות; כרטיסי החלפה; סרגלים לא 

מכוילים; נייר כתיבה; כלי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16.       
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 25 סוג: 25

Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; 
dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; 
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; 
polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; all included in class 
25.                                                                               
                                  

נעלי אתלטיקה; בנדנות; כובעי בייסבול; כיסויי חוף; בגדי חוף; 
חגורות; סינרים; ביקיני; בלייזר; מגפיים; עניבות פרפר; חזיות; 
כובעים; כיסויי מכנסיים מעור המוצמדים לחגורה; סינרי מטלית; 
מעילים; שמלות; מחממי אוזניים; הנעלה; כפפות; חולצות גולף; 
תחפושות ליל כל הקדושים; כובעים; רצועות מצח; כיסויי ראש; 
גרביים ובגדים תחתונים; בגדי תינוקות; ג'קטים; ג'ינס; חולצות 

ג'רסי; מטפחות ראש; בגדי גוף; מחממי רגליים; כפפות; 
עניבות; חולצות לילה; חלוקי לילה; אוברולים; פיג'מות; 

מכנסיים; גרביונים; חולצות פולו; פונצ'ו; כיסויי גשם; חלוקים; 
סנדלים; צעיפים; חולצות; נעליים; חצאיות; מכנסיים קצרים; 
מכנסיים; נעלי בית; בגדי שינה; גרביים; גרבי ניילון; סוודרים; 
מכנסי טרנינג; חולצות מיזע; בגדי ים; גופיות; טייץ; חולצות-טי; 
לבוש תחתון; וסטים; רצועות פרק יד; הנכללים כולם בסוג 25. 
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Class: 28 סוג: 28

Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and 
solution sets; catcher’s mitts; chess sets; children’s 
play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; 
fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; 
hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; yo-yos; all goods included in class 28. 

משחקי כושר פעולה; דמויות פעולה ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי קלפים; צעצועים בעלי פעילויות מרובות לילדים; 

מערכות כדור נוצה; בלונים; מחבטי בייסבול; כדורי סל; 
צעצועים לאמבט; כדורי בסיס; כדורי חוף; כריות ממולאות 
בכדורונים; בובות ממולאות בכדורונים; קוביות בניה; כדורי 
כדורת; ערכות תמיסה ומקלות ליצירת בועות; כפפות לתופס 
(כדור-בסיס); מערכות שחמט; קוסמטיקה למשחקי לילדים; 
גרבי חג המולד; קישוטי עץ חג המולד; דמויות צעצוע לאיסוף; 
מוביילים לעריסה; צעצועים לעריסה; צלחת מעופפת למשחק; 
בובות; בגדים לבובות; אביזרים לבובות; ערכות משחק לבובות; 
צעצועי פעולה חשמליים; ציוד הנמכר כערכה למשחקי קלפים; 
ציוד דיג; כדורי גולף; כפפות גולף; סמני כדורי גולף; יחידה 
נישאת ביד למשחק במשחקים אלקטרוניים; דיסקוס להוקי; 
צעצועים מתנפחים; פאזלים; חבלי קפיצה; עפיפונים; פעלולי 
קסם; גולות; משחקים מופעלים ידנית; צעצועים מכאניים; 

צעצוע תיבת נגינה; צעצועים מוסיקאליים; משחקי חברה;צעצועי 
הפתעה קטנים למסיבות; משחקי מסיבות; כרטיסי משחק; 
צעצועים קטיפתיים; כדורי אגרוף; בובות יד; גלגיליות; כדורי 
גומי; סקייטבורד; גלשני שלג; כדורי שלג; כדורגל; סביבונים; 
צעצועים נמחצים; צעצועים ממולאים; שולחנות טניס שולחן; 
משחקי מטרה; דובוני צעצוע; כדורי טניס; צעצועים של דמויות 
פעולה; מערכות צעצוע המכילות דלי ואת; מובייל צעצוע; 

צעצועי כלי רכב; אופנוע צעצוע; מכוניות צעצוע; ערכות יצירה 
של צעצועים; דמויות צעצוע; קופות צעצוע; משאיות צעצוע; 

שעוני צעצוע; צעצועים מתיזי מים; צעצועים בעלי מתיחת קפיץ; 
יו יו; הנכללים כולם בסוג 28.                                               
                                                                                    

                                      

Class: 41 סוג: 41

Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; entertainment 
information; online interactive entertainment; 
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; 
production and provision of entertainment, news, and 
information via communication and computer 
networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in 
or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services; all included in class 
41.                                                                                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                

הפקה, הצגה, הפצה והשכרה של סרטי קולנוע; הפקה, הצגה, 
הפצה והשכרה של תכניות טלביזיה ורדיו; הפקה, הצגה, הפצה 

והשכרה של הקלטות שמע ווידאו; ידיעות בידור; בידור 
אינטראקטיבי מקוון; הפקת תכניות בידור ותכניות 

אינטראקטיביות להפצה באמצעות טלביזיה, כבלים, לוויין, 
מדיות אודיו וודיאו, קלטות, דיסקי לייזר, דיסקי מחשב ואמצעים 
אלקטרוניים; הפקה ואספקת בידור, חדשות ומידע באמצעות 
רשתות תקשורת ומחשבים; שירותי לונה פארק ופארק נושא; 
שירותי חינוך ובידור הניתנים בתוך או המתייחסים לפארקי 
נושא; מופעי במה; הצגת הופעות חיות; הפקות תיאטרון; 

שירותי בדרן; הנכללים כולם בסוג 41.                                  
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     

           

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 62131/03/2014



 Owners

Name: Disney Enterprises, Inc.

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 62231/03/2014



Trade Mark No. 251427 מספר סימן

Application Date 03/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rami Salhieh שם: רמי סאלחיה

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 62331/03/2014



Trade Mark No. 251428 מספר סימן

Application Date 03/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ludus Athletes Outdoor Fitness Equipment 
and Sport Facilities Ltd.

שם: לודוס אטליטס מתקני כושר וספורט באויר הפתוח בע"מ

Address: Hashkosha 3b, Tel Aviv, Israel כתובת : השלושה 3ב', תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lipa Meir & Co., Adv.

Address: Beit Amot Hashkaot Building, 2 Weizman sT., 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: ליפא מאיר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, קומה 20, תל אביב, 
64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Outdoor furniture including chairs and benches; all 
included in class 20

ריהוט רחוב לרבות כסאות וספסלים; הנכללים כולם בסוג 20     
                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 62431/03/2014



MEEZI

Trade Mark No. 251429 מספר סימן

Application Date 03/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEEZI APPS LTD. שם: מיזי אפס בע"מ

Address: 1 Givat Ha'tachmoshet st., Tel Aviv, 67021, 
Israel

כתובת : גבעת התחמושת 1, תל אביב-יפו, 67021, ישראל

מיזי אפס בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software in the nature of downloadable mobile and 
smartphones application, computer application or 
web based non-downloadable application for 
scheduling and managing multiple participants 
meetings and events; software for mobile telephones 
and computers featuring location based services, 
tracking services, interactive maps, allowing Internet 
messaging communication between users;  software 
for communicating between users of mobile phones 
and computer users;  software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information over the internet, or other 
communications network.

תוכנה מסוג יישומים לנייד וטלפונים חכמים להורדה, יישום 
מחשב או יישום מבוסס אינטרנט שאינו ניתן להורדה, לתזמון 
וניהול פגישות מרובות משתתפים ואירועים; תוכנה עבור 

טלפונים ניידים ומחשבים שמציעים שירותים מבוססי מיקום, 
שירותי מעקב, ומפות אינטראקטיביות, המאפשרת תקשורת 

של שליחת הודעות אינטרנט בין המשתמשים; תוכנה 
לתקשורת בין המשתמשים של טלפונים ניידים ומשתמשי 
מחשב; תוכנה כדי לאפשר העלאה, פרסום, הופעה, הצגה, 
תיוג, ניהול יומן רשת, שיתוף או אספקת מדיה או מידע 

אלקטרוני בצורה אחרת, באינטרנט או ברשת תקשורת אחרת.  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 35 סוג: 35

Promoting the goods and services of others by 
providing an interactive application that promotes 
meeting locations where users can schedule 
meetings or meet ups at locations that offer discounts 
and benefits in the form of coupons or vouchers for 
the goods or services associated with those 
discounts and benefits.

קידום המוצרים והשירותים של אחרים על ידי אספקת יישום 
אינטראקטיבי שמקדם מקומות מפגש בהם משתמשים יכולים 
לתזמן פגישות או מפגשים במקומות המציעים הנחות והטבות 
בצורה של קופונים או שוברים למוצרים או השירותים הקשורים 
להנחות והטבות אלה.                                                       
                                                                                    

                                      

Class: 42 סוג: 42

Application service provider for mobile phones and 
web based featuring software for scheduling and 
managing multiple participants meetings and events; 
providing online non-downloadable software for 
scheduling and managing multiple participants 
meetings and events; providing temporary use of 
online non-downloadable software for use in 
scheduling and managing multiple participants 
meetings and events.

ספק שירות יישומים לטלפונים ניידים ותוכנות מבוססות 
אינטרנט לתזמון וניהול פגישות מרובות משתתפים ואירועים; 
אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לתזמון וניהול 
פגישות מרובות משתתפים ואירועים; אספקת שימוש זמני 

בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לשימוש בתזמון וניהול 
פגישות מרובות משתתפים ואירועים.                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 62531/03/2014



Trade Mark No. 251430 מספר סימן

Application Date 04/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Hershey Company

Address: Hershey, Pennsylvania, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolates; chocolate products; candy, candy bars; 
confectionery; cocoa; cocoa products; cookies, 
biscuits; confectionery baking chocolate; baking bits, 
chips and chunks; instant chocolate mix (for cold and 
hot beverages); chocolate coatings; non-alcoholic 
chocolate liquors; chocolate covered nuts; flavored 
syrups, namely, chocolate syrups, strawberry syrups, 
caramel syrups, butterscotch syrups, peanut butter 
flavored syrups; confectionery toppings for ice cream 
and for desserts; cakes, pastry, ice cream; ice cream 
confections; frozen confections; non-dairy, non-
alcoholic chocolate based beverages; cereal bars.

שוקולד; מוצרי שוקולד; ממתקים; חטיפי ממתקים; דברי 
מתיקה; קקאו; מוצרי קקאו; עוגיות; ביסקוויטים; שוקולד אפיה 
לטופונים; חתיכות, גושים ושבבים לאפייה; תערובת שוקולד 

מידית (למשקאות קרים וחמים); ציפוי שוקולד; ליקר שוקולד לא 
אלכוהולי; אגוזים מצופים שוקולד; סירופים בטעמים: סירופ 
שוקולד, סירופ תות, סירופ קרמל, סירופ ריבת חלב, סירופ 
בטעם חמאת בוטנים; תמזיג לציפוי גלידות וקינוחים; עוגות, 
דברי מאפה, גלידות; גלידה בדברי מתיקה; דברי מתיקה 
קפואים; משקאות שוקולד נטולי אלכוהול וללא חלב; חטיפי 

דגנים.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 62631/03/2014



RENLANE

Trade Mark No. 251435 מספר סימן

Application Date 04/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.

a Florida Corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Vascular catheters, radio frequency catheters, energy 
generator and irrigation pump used for ablation and 
denervation procedures.

צנתרי כלי דם, צנתרי גלי רדיו, מחולל אנרגיה ומשאבת שטיפה 
בשימוש עבור הליכי צבירה ודנרבציה.                                   

                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 62731/03/2014



Trade Mark No. 251437 מספר סימן

Application Date 25/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: B.B Kitchen Technologies Ltd. שם: ב.ב טכנולוגיות מטבח בע"מ

Address: Amot Mishpat Bl, 8 Shaul Hamelech Blvd, Tel 
Aviv, 64733, Israel

כתובת : בית אמות משפט, שד' שאול המלך 8, תל אביב, 
64733, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilad Berman, Adv.

Address: Amot Mishpat Bl 8 Shaul Hamelech Blvd., Tel 
Aviv, 64733, Israel

שם: גלעד ברמן, עו"ד

כתובת : בית אמות משפט שד' שאול המלך 8, תל אביב, 64733, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Manual labor instruments; a plastic manual drill with 
a large surface area, used for draining vegetables 
and fruits.

מכשירי עבודה ידניים; מקדח ידני מפלסטיק בעל שטח פנים 
רחב, המשמש לריקון ירקות ופירות.                                     

                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 62831/03/2014



D-LIGHT

Trade Mark No. 251438 מספר סימן

Application Date 25/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HAMASHBIR DEPARTMENT STORES LTD שם: המשביר בתי כלבו בע"מ

Address: Hazoran 1 St , Legal Department, NETANYA, 
42506, Israel

כתובת : רח' הצורן 1, המחלקה המשפטית, נתניה, 42506, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 62931/03/2014



Trade Mark No. 251443 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals and petrochemicals for use in industry, 
science, photography, agriculture, horticulture and 
forestry; chemical additives and preparations for 
petroleum products, oils, fuels, lubricants and natural 
gas; solvents for use in industry; adhesive 
substances for use in industry; manures, composts 
and fertilizers; antifreeze; alcohol for use in 
manufacture; distilled water; chemical products for 
the treatment of water and for decontamination and 
anti-pollution processes; polymers for plastic 
industries; basic oils and paraffin wax; conductive 
compound plastic; all included in class 1.                     
                                                       

כימיקלים ופטרוכימיקלים לשימוש בתעשייה, במדע, בצילום, 
בחקלאות, בגננות וביערנות; תוספים ותכשירים כימיים עבור 
מוצרי פטרוליום, שמנים, דלקים, חומרי סיכה וגז; ממיסים 
לשימוש בתעשייה; חומרי דבק לשימוש בתעשייה; זבלים, 
קומפוסט ודשנים; אנטי-פריז; אלכוהול לשימוש בייצור; מים 
מזוקקים; מוצרים כימיים לטיפול במים ולתהליכי טיהור 

ואנטי-זיהום; פולימרים לתעשיית הפלסטיק; תרכובות פלסטיק 
מוליכות; שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות;  הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .1
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 4 סוג: 4

Fuel materials, including gasoline; fuels; oils; 
lubricants; lubrication products; urea; additives, 
including fuel additives and oil additives; Industrial 
oils and greases; lubricants; Base Oils and Paraffin 
Wax ,Petroleum, petroleum- and crude oil-derived 
products, intermediates and distillates, including for 
use by the public via sale at filling stations and for 
use by the petrochemical industry, paper mills, 
pharmaceutical industry, cosmetics industry, metal 
working industry, rubber industry and the plastics 
industry; all included in class 4.

חומרי דלק, לרבות בנזין; דלקים; שמנים; שמני סיכה; מוצרי 
סיכה; אוריאה; תוספים, לרבות תוספי דלקים ושמנים; שמנים 
ושומנים תעשייתיים, שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות, שמני 
סיכה, חומרי דלק (לרבות בנזין למנועים), פטרוליום, מוצרים, 
חומרי ביניים ותזקיקי פטרוליום ונפט, לשימוש על ידי תעשיית 
הגומי, תעשיית הקוסמטיקה, תעשיית הפלסטיק, התעשייה 
הפטרוכימית, מפעלי נייר, התעשייה הפרמצבטית , תעשיית 
עיבוד מתכת, ובכלל זה לשימוש הציבור באמצעות מכירה 

בתחנות דלק; הנכללים כולם בסוג 4.                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 17 סוג: 17

Crude oil products for fabricating of petroleum, 
chemical, polymers and basic oil and wax; plastics in 
extruded form for use in manufacture; semi-finished 
plastics materials for use in further manufacture; all 
included in class 17.

מוצרי נפט גולמי לשימוש בייצור; חומרי אטימה, סתימה ובידוד; 
 הנכללים כולם בסוג 17.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 19 סוג: 19

Crude oil products; asphalt, pitch and bitumen; 
plastic materials for buildings; all included in class 19.

מוצרי נפט גולמי אספלט, זפת וחמר, פלסטיק לבניין; הנכללים 
כולם בסוג 19.                                                                 

          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 63031/03/2014



Class: 35 סוג: 35

Sales promotion; sales of fuel products, benzins, 
petroleum, oil, gas, basic oils and paraffin wax and 
polymers; sales of chemical additives, non-chemical 
additives, chemicals, liquefiers, and distilled water; 
sales of raw materials for the chemical, fertilizer and 
phosphate industries; all included in class 35.

קידום מכירות; מכירה של מוצרי דלק, בנזין לסוגיו, נפט, שמן, 
שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות ,גז ופולימרים; מכירה של 
תוספים כימיים, תוספים לא-כימיים, כימיקלים, ממיסים ומים 

מזוקקים; מכירה של חומרי גלם לתעשיות הכימיקלים, הדשנים 
והפוספטים ולתעשיית הפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                  

Class: 37 סוג: 37

Fueling services; Building construction; repair; 
installation services; installation, maintenance and 
repair of oil refining facilities, including design, 
construction, modification and maintenance of oil 
refining facilities; laying, installation, maintenance 
and repair of pipelines for the transport and 
distribution of petroleum, petroleum products and 
gas; installation, maintenance and repair of 
equipment and machinery used in refining petroleum 
and in the manufacture of petroleum products, Base 
Oils and Paraffin Wax, petrochemistry and energy; 
supervision services for all the foregoing; 
construction of waste disposal facilities; all included 
in class 37.

שירותי תדלוק; הקמת מתקנים פטרוכימיים ומתקנים לזיקוק 
נפט לרבות תכנון, התאמה ותחזוקה; הנחה, התקנה, תחזוקה 

ותיקון של צינורות להובלה ולהפצה של פטרוליום, מוצרי 
פטרוליום וגז; התקנה, תחזוקה ותיקון של ציוד ומכונות 

המשמשים בזיקוק פטרוליום ובייצור מוצרי פטרוליום, שמנים 
בסיסיים ושעוות פרפניות, גז, אנרגיה ופטרוכימיה; שירותי 
פיקוח ותיקונים עבור כל הנ"ל; הקמת מתקנים להשמדת 

פסולת; הנכללים כולם בסוג 37.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging, storage; travel arrangement; 
distribution, including via pipelines of  petroleum, 
petroleum products and gas, Base Oils and Paraffin 
Wax, polymers including by pipelines; chartering of 
ships and land vehicles with tanks for the transport of 
petroleum and petroleum products; rental, filling and 
refilling of containers for the storage and transport of 
petroleum, petroleum products and gas and 
polymers; transport of waste and effluent from oil 
refineries; energy distribution; all included in class 39.

הובלה, איסוף ואספקה, לרבות באמצעות צינורות, של 
פטרוליום, מוצרי פטרוליום וגז, שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות 
, הובלה, איסוף ואספקה של פולימרים; הובלת פסולת ושופכין 
מבתי זיקוק לנפט וממתקנים פטרוכימיים; אחסון פטרוליום, 
מוצרי פטרוליום, גז ופולימרים; חלוקת אנרגיה; שכירת אוניות 

וכלי-רכב יבשתיים עם מיכלים להובלת פטרוליום, מוצרי 
פטרוליום ופולימרים; השכרה, מילוי ומילוי חוזר של מיכלים 

לאחסון ולהובלה של פטרוליום, מוצרי פטרוליום, גז ופולימרים; 
הנכללים כולם בסוג 39.                                                     
                                                                                    

    

Class: 40 סוג: 40

Refining, processing, blending, conversion and 
fabricating of petroleum, chemicals and other crude 
oil products including fabricating of polymers to the 
plastic industry, fabricating base oils and paraffin 
wax; generating of electric power and energy; 
treatment of waste materials and hazardous 
substances; desalination of water; recycling of waste 
and trash from oil refineries; consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
all included in class 40.

זיקוק, עיבוד, ערבוב, המרה וייצור פטרוליום, כימיקלים ומוצרי 
נפט גולמי אחרים לרבות ייצור פולימרים לתעשיית הפלסטיק, 
ייצור שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות; התפלת מים; ייצור כוח 
ואנרגיה חשמליים; טיפול בפסולת ובחומרים מסוכנים; מחזור 
פסולת ואשפה מבתי זיקוק לנפט וממתקנים פטרוכימיים; 

הנכללים כולם בסוג 40.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 63131/03/2014



Ownersבעלים

Name: Oil Refineries Ltd. שם: בתי זקוק לנפט בע"מ

Address: P.O.B. 4, Haifa, 31000, Israel כתובת : ת.ד. 4, חיפה, 31000, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design, development, analysis, testing and 
laboratory services in the field of petroleum refining in 
the petrochemical and polymer industry and 
production of petroleum derivatives; engineering and 
design of petroleum refining and processing facilities, 
of oil, petrochemicals,  gas and energy production 
facilities, of oil, gas and petrochemical waste 
treatment facilities; quality control; consultation and 
advisory services in the field of consumer use and 
consumer product safety in connection with 
petroleum, petroleum products, gas and energy; 
basic oil and paraffin wax and polymers; 
environmental services, including advisory services 
on environmental hazards, environmental pollution 
and environmental protection; all included in class 
42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים לרבות שירותי מחקר, פיתוח, 
תכנון, ניתוח, ניסוי ומעבדה בתחום זיקוק פטרוליום, וייצור 
נגזרות פטרוליום, בתחום הפטרוכימיה ובייצור פולימרים; 

הנדסה ותכנון של מתקני זיקוק ועיבוד פטרוליום, של מתקני 
ייצור נפט, גז ואנרגיה, של מתקני פטרוכימייה, של מתקני 

טיפול בפסולת נפט, גז ופטרוכימיקלים; בקרת איכות; שירותים 
סביבתיים, לרבות שירותי ייעוץ לגבי סכנות סביבתיות, זיהום 
סביבתי והגנה על הסביבה; שירותי ייעוץ והתייעצות בתחום 
בטיחות השימוש והמוצר לצרכן בקשר עם פטרוליום, מוצרי 
פטרוליום, שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות, גז, אנרגיה 

ופולימרים; הנכללים כולם בסוג 42.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 63231/03/2014



קבוצת בזן מחויבים למחר
Trade Mark No. 251444 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals and petrochemicals for use in industry, 
science, photography, agriculture, horticulture and 
forestry; chemical additives and preparations for 
petroleum products, oils, fuels, lubricants and natural 
gas; solvents for use in industry; adhesive 
substances for use in industry; manures, composts 
and fertilizers; antifreeze; alcohol for use in 
manufacture; distilled water; chemical products for 
the treatment of water and for decontamination and 
anti-pollution processes; polymers for plastic 
industries; basic oils and paraffin wax; conductive 
compound plastic; all included in class 1.                     
                                                       

כימיקלים ופטרוכימיקלים לשימוש בתעשייה, במדע, בצילום, 
בחקלאות, בגננות וביערנות; תוספים ותכשירים כימיים עבור 
מוצרי פטרוליום, שמנים, דלקים, חומרי סיכה וגז; ממיסים 
לשימוש בתעשייה; חומרי דבק לשימוש בתעשייה; זבלים, 
קומפוסט ודשנים; אנטי-פריז; אלכוהול לשימוש בייצור; מים 
מזוקקים; מוצרים כימיים לטיפול במים ולתהליכי טיהור 

ואנטי-זיהום; פולימרים לתעשיית הפלסטיק; תרכובות פלסטיק 
מוליכות; שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות;  הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .1
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 4 סוג: 4

Fuel materials, including gasoline; fuels; oils; 
lubricants; lubrication products; urea; additives, 
including fuel additives and oil additives; Industrial 
oils and greases; lubricants; Base Oils and Paraffin 
Wax ,Petroleum, petroleum- and crude oil-derived 
products, intermediates and distillates, including for 
use by the public via sale at filling stations and for 
use by the petrochemical industry, paper mills, 
pharmaceutical industry, cosmetics industry, metal 
working industry, rubber industry and the plastics 
industry; all included in class 4.

חומרי דלק, לרבות בנזין; דלקים; שמנים; שמני סיכה; מוצרי 
סיכה; אוריאה; תוספים, לרבות תוספי דלקים ושמנים; שמנים 
ושומנים תעשייתיים, שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות, שמני 
סיכה, חומרי דלק (לרבות בנזין למנועים), פטרוליום, מוצרים, 
חומרי ביניים ותזקיקי פטרוליום ונפט, לשימוש על ידי תעשיית 
הגומי, תעשיית הקוסמטיקה, תעשיית הפלסטיק, התעשייה 
הפטרוכימית, מפעלי נייר, התעשייה הפרמצבטית , תעשיית 
עיבוד מתכת, ובכלל זה לשימוש הציבור באמצעות מכירה 

בתחנות דלק; הנכללים כולם בסוג 4.                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 17 סוג: 17

Crude oil products for fabricating of petroleum, 
chemical, polymers and basic oil and wax; plastics in 
extruded form for use in manufacture; semi-finished 
plastics materials for use in further manufacture; all 
included in class 17.

מוצרי נפט גולמי לשימוש בייצור; חומרי אטימה, סתימה ובידוד; 
 הנכללים כולם בסוג 17.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 19 סוג: 19

Crude oil products; asphalt, pitch and bitumen; 
plastic materials for buildings; all included in class 19.

מוצרי נפט גולמי אספלט, זפת וחמר, פלסטיק לבניין; הנכללים 
כולם בסוג 19.                                                                 

          

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion; sales of fuel products, benzins, 
petroleum, oil, gas, basic oils and paraffin wax and 
polymers; sales of chemical additives, non-chemical 
additives, chemicals, liquefiers, and distilled water; 
sales of raw materials for the chemical, fertilizer and 
phosphate industries; all included in class 35.

קידום מכירות; מכירה של מוצרי דלק, בנזין לסוגיו, נפט, שמן, 
שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות ,גז ופולימרים; מכירה של 
תוספים כימיים, תוספים לא-כימיים, כימיקלים, ממיסים ומים 

מזוקקים; מכירה של חומרי גלם לתעשיות הכימיקלים, הדשנים 
והפוספטים ולתעשיית הפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 63331/03/2014



Class: 37 סוג: 37

Fueling services; Building construction; repair; 
installation services; installation, maintenance and 
repair of oil refining facilities, including design, 
construction, modification and maintenance of oil 
refining facilities; laying, installation, maintenance 
and repair of pipelines for the transport and 
distribution of petroleum, petroleum products and 
gas; installation, maintenance and repair of 
equipment and machinery used in refining petroleum 
and in the manufacture of petroleum products, Base 
Oils and Paraffin Wax, petrochemistry and energy; 
supervision services for all the foregoing; 
construction of waste disposal facilities; all included 
in class 37.

שירותי תדלוק; הקמת מתקנים פטרוכימיים ומתקנים לזיקוק 
נפט לרבות תכנון, התאמה ותחזוקה; הנחה, התקנה, תחזוקה 

ותיקון של צינורות להובלה ולהפצה של פטרוליום, מוצרי 
פטרוליום וגז; התקנה, תחזוקה ותיקון של ציוד ומכונות 

המשמשים בזיקוק פטרוליום ובייצור מוצרי פטרוליום, שמנים 
בסיסיים ושעוות פרפניות, גז, אנרגיה ופטרוכימיה; שירותי 
פיקוח ותיקונים עבור כל הנ"ל; הקמת מתקנים להשמדת 

פסולת; הנכללים כולם בסוג 37.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging, storage; travel arrangement; 
distribution, including via pipelines of  petroleum, 
petroleum products and gas, Base Oils and Paraffin 
Wax, polymers including by pipelines; chartering of 
ships and land vehicles with tanks for the transport of 
petroleum and petroleum products; rental, filling and 
refilling of containers for the storage and transport of 
petroleum, petroleum products and gas and 
polymers; transport of waste and effluent from oil 
refineries; energy distribution; all included in class 39.

הובלה, איסוף ואספקה, לרבות באמצעות צינורות, של 
פטרוליום, מוצרי פטרוליום וגז, שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות 
, הובלה, איסוף ואספקה של פולימרים; הובלת פסולת ושופכין 
מבתי זיקוק לנפט וממתקנים פטרוכימיים; אחסון פטרוליום, 
מוצרי פטרוליום, גז ופולימרים; חלוקת אנרגיה; שכירת אוניות 

וכלי-רכב יבשתיים עם מיכלים להובלת פטרוליום, מוצרי 
פטרוליום ופולימרים; השכרה, מילוי ומילוי חוזר של מיכלים 

לאחסון ולהובלה של פטרוליום, מוצרי פטרוליום, גז ופולימרים; 
הנכללים כולם בסוג 39.                                                     
                                                                                    

    

Class: 40 סוג: 40

Refining, processing, blending, conversion and 
fabricating of petroleum, chemicals and other crude 
oil products including fabricating of polymers to the 
plastic industry, fabricating base oils and paraffin 
wax; generating of electric power and energy; 
treatment of waste materials and hazardous 
substances; desalination of water; recycling of waste 
and trash from oil refineries; consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
all included in class 40.

זיקוק, עיבוד, ערבוב, המרה וייצור פטרוליום, כימיקלים ומוצרי 
נפט גולמי אחרים לרבות ייצור פולימרים לתעשיית הפלסטיק, 
ייצור שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות; התפלת מים; ייצור כוח 
ואנרגיה חשמליים; טיפול בפסולת ובחומרים מסוכנים; מחזור 
פסולת ואשפה מבתי זיקוק לנפט וממתקנים פטרוכימיים; 

הנכללים כולם בסוג 40.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design, development, analysis, testing and 
laboratory services in the field of petroleum refining in 
the petrochemical and polymer industry and 
production of petroleum derivatives; engineering and 
design of petroleum refining and processing facilities, 
of oil, petrochemicals,  gas and energy production 
facilities, of oil, gas and petrochemical waste 
treatment facilities; quality control; consultation and 
advisory services in the field of consumer use and 
consumer product safety in connection with 
petroleum, petroleum products, gas and energy; 
basic oil and paraffin wax and polymers; 
environmental services, including advisory services 
on environmental hazards, environmental pollution 
and environmental protection; all included in class 
42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים לרבות שירותי מחקר, פיתוח, 
תכנון, ניתוח, ניסוי ומעבדה בתחום זיקוק פטרוליום, וייצור 
נגזרות פטרוליום, בתחום הפטרוכימיה ובייצור פולימרים; 

הנדסה ותכנון של מתקני זיקוק ועיבוד פטרוליום, של מתקני 
ייצור נפט, גז ואנרגיה, של מתקני פטרוכימייה, של מתקני 

טיפול בפסולת נפט, גז ופטרוכימיקלים; בקרת איכות; שירותים 
סביבתיים, לרבות שירותי ייעוץ לגבי סכנות סביבתיות, זיהום 
סביבתי והגנה על הסביבה; שירותי ייעוץ והתייעצות בתחום 
בטיחות השימוש והמוצר לצרכן בקשר עם פטרוליום, מוצרי 
פטרוליום, שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות, גז, אנרגיה 

ופולימרים; הנכללים כולם בסוג 42.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 63431/03/2014



Ownersבעלים

Name: Oil Refineries Ltd. שם: בתי זקוק לנפט בע"מ

Address: P.O.B. 4, חיפה, 31000, ישראל כתובת : ת.ד. 4, חיפה, 31000, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 63531/03/2014



קבוצת בזן
Trade Mark No. 251445 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals and petrochemicals for use in industry, 
science, photography, agriculture, horticulture and 
forestry; chemical additives and preparations for 
petroleum products, oils, fuels, lubricants and natural 
gas; solvents for use in industry; adhesive 
substances for use in industry; manures, composts 
and fertilizers; antifreeze; alcohol for use in 
manufacture; distilled water; chemical products for 
the treatment of water and for decontamination and 
anti-pollution processes; polymers for plastic 
industries; basic oils and paraffin wax; conductive 
compound plastic; all included in class 1.                     
                                                       

כימיקלים ופטרוכימיקלים לשימוש בתעשייה, במדע, בצילום, 
בחקלאות, בגננות וביערנות; תוספים ותכשירים כימיים עבור 
מוצרי פטרוליום, שמנים, דלקים, חומרי סיכה וגז; ממיסים 
לשימוש בתעשייה; חומרי דבק לשימוש בתעשייה; זבלים, 
קומפוסט ודשנים; אנטי-פריז; אלכוהול לשימוש בייצור; מים 
מזוקקים; מוצרים כימיים לטיפול במים ולתהליכי טיהור 

ואנטי-זיהום; פולימרים לתעשיית הפלסטיק; תרכובות פלסטיק 
מוליכות; שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות;  הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .1
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 4 סוג: 4

Fuel materials, including gasoline; fuels; oils; 
lubricants; lubrication products; urea; additives, 
including fuel additives and oil additives; Industrial 
oils and greases; lubricants; Base Oils and Paraffin 
Wax ,Petroleum, petroleum- and crude oil-derived 
products, intermediates and distillates, including for 
use by the public via sale at filling stations and for 
use by the petrochemical industry, paper mills, 
pharmaceutical industry, cosmetics industry, metal 
working industry, rubber industry and the plastics 
industry; all included in class 4.

חומרי דלק, לרבות בנזין; דלקים; שמנים; שמני סיכה; מוצרי 
סיכה; אוריאה; תוספים, לרבות תוספי דלקים ושמנים; שמנים 
ושומנים תעשייתיים, שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות, שמני 
סיכה, חומרי דלק (לרבות בנזין למנועים), פטרוליום, מוצרים, 
חומרי ביניים ותזקיקי פטרוליום ונפט, לשימוש על ידי תעשיית 
הגומי, תעשיית הקוסמטיקה, תעשיית הפלסטיק, התעשייה 
הפטרוכימית, מפעלי נייר, התעשייה הפרמצבטית , תעשיית 
עיבוד מתכת, ובכלל זה לשימוש הציבור באמצעות מכירה 

בתחנות דלק; הנכללים כולם בסוג 4.                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 17 סוג: 17

Crude oil products for fabricating of petroleum, 
chemical, polymers and basic oil and wax; plastics in 
extruded form for use in manufacture; semi-finished 
plastics materials for use in further manufacture; all 
included in class 17.

מוצרי נפט גולמי לשימוש בייצור; חומרי אטימה, סתימה ובידוד; 
 הנכללים כולם בסוג 17.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 19 סוג: 19

Crude oil products; asphalt, pitch and bitumen; 
plastic materials for buildings; all included in class 19.

מוצרי נפט גולמי אספלט, זפת וחמר, פלסטיק לבניין; הנכללים 
כולם בסוג 19.                                                                 

          

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion; sales of fuel products, benzins, 
petroleum, oil, gas, basic oils and paraffin wax and 
polymers; sales of chemical additives, non-chemical 
additives, chemicals, liquefiers, and distilled water; 
sales of raw materials for the chemical, fertilizer and 
phosphate industries; all included in class 35.

 קידום מכירות; מכירה של מוצרי דלק, בנזין לסוגיו, נפט, שמן, 
שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות ,גז ופולימרים; מכירה של 
תוספים כימיים, תוספים לא-כימיים, כימיקלים, ממיסים ומים 

מזוקקים; מכירה של חומרי גלם לתעשיות הכימיקלים, הדשנים 
והפוספטים ולתעשיית הפלסטיק; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 63631/03/2014



Class: 37 סוג: 37

Fueling services; Building construction; repair; 
installation services; installation, maintenance and 
repair of oil refining facilities, including design, 
construction, modification and maintenance of oil 
refining facilities; laying, installation, maintenance 
and repair of pipelines for the transport and 
distribution of petroleum, petroleum products and 
gas; installation, maintenance and repair of 
equipment and machinery used in refining petroleum 
and in the manufacture of petroleum products, Base 
Oils and Paraffin Wax, petrochemistry and energy; 
supervision services for all the foregoing; 
construction of waste disposal facilities; all included 
in class 37.

שירותי תדלוק; הקמת מתקנים פטרוכימיים ומתקנים לזיקוק 
נפט לרבות תכנון, התאמה ותחזוקה; הנחה, התקנה, תחזוקה 

ותיקון של צינורות להובלה ולהפצה של פטרוליום, מוצרי 
פטרוליום וגז; התקנה, תחזוקה ותיקון של ציוד ומכונות 

המשמשים בזיקוק פטרוליום ובייצור מוצרי פטרוליום, שמנים 
בסיסיים ושעוות פרפניות, גז, אנרגיה ופטרוכימיה; שירותי 
פיקוח ותיקונים עבור כל הנ"ל; הקמת מתקנים להשמדת 

פסולת; הנכללים כולם בסוג 37.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging, storage; travel arrangement; 
distribution, including via pipelines of  petroleum, 
petroleum products and gas, Base Oils and Paraffin 
Wax, polymers including by pipelines; chartering of 
ships and land vehicles with tanks for the transport of 
petroleum and petroleum products; rental, filling and 
refilling of containers for the storage and transport of 
petroleum, petroleum products and gas and 
polymers; transport of waste and effluent from oil 
refineries; energy distribution; all included in class 39.

הובלה, איסוף ואספקה, לרבות באמצעות צינורות, של 
פטרוליום, מוצרי פטרוליום וגז, שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות 
, הובלה, איסוף ואספקה של פולימרים; הובלת פסולת ושופכין 
מבתי זיקוק לנפט וממתקנים פטרוכימיים; אחסון פטרוליום, 
מוצרי פטרוליום, גז ופולימרים; חלוקת אנרגיה; שכירת אוניות 

וכלי-רכב יבשתיים עם מיכלים להובלת פטרוליום, מוצרי 
פטרוליום ופולימרים; השכרה, מילוי ומילוי חוזר של מיכלים 

לאחסון ולהובלה של פטרוליום, מוצרי פטרוליום, גז ופולימרים; 
הנכללים כולם בסוג 39.                                                     
                                                                                    

    

Class: 40 סוג: 40

Refining, processing, blending, conversion and 
fabricating of petroleum, chemicals and other crude 
oil products including fabricating of polymers to the 
plastic industry, fabricating base oils and paraffin 
wax; generating of electric power and energy; 
treatment of waste materials and hazardous 
substances; desalination of water; recycling of waste 
and trash from oil refineries; consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
all included in class 40.

זיקוק, עיבוד, ערבוב, המרה וייצור פטרוליום, כימיקלים ומוצרי 
נפט גולמי אחרים לרבות ייצור פולימרים לתעשיית הפלסטיק, 
ייצור שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות; התפלת מים; ייצור כוח 
ואנרגיה חשמליים; טיפול בפסולת ובחומרים מסוכנים; מחזור 
פסולת ואשפה מבתי זיקוק לנפט וממתקנים פטרוכימיים; 

הנכללים כולם בסוג 40.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design, development, analysis, testing and 
laboratory services in the field of petroleum refining in 
the petrochemical and polymer industry and 
production of petroleum derivatives; engineering and 
design of petroleum refining and processing facilities, 
of oil, petrochemicals,  gas and energy production 
facilities, of oil, gas and petrochemical waste 
treatment facilities; quality control; consultation and 
advisory services in the field of consumer use and 
consumer product safety in connection with 
petroleum, petroleum products, gas and energy; 
basic oil and paraffin wax and polymers; 
environmental services, including advisory services 
on environmental hazards, environmental pollution 
and environmental protection; all included in class 
42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים לרבות שירותי מחקר, פיתוח, 
תכנון, ניתוח, ניסוי ומעבדה בתחום זיקוק פטרוליום, וייצור 
נגזרות פטרוליום, בתחום הפטרוכימיה ובייצור פולימרים; 

הנדסה ותכנון של מתקני זיקוק ועיבוד פטרוליום, של מתקני 
ייצור נפט, גז ואנרגיה, של מתקני פטרוכימייה, של מתקני 

טיפול בפסולת נפט, גז ופטרוכימיקלים; בקרת איכות; שירותים 
סביבתיים, לרבות שירותי ייעוץ לגבי סכנות סביבתיות, זיהום 
סביבתי והגנה על הסביבה; שירותי ייעוץ והתייעצות בתחום 
בטיחות השימוש והמוצר לצרכן בקשר עם פטרוליום, מוצרי 
פטרוליום, שמנים בסיסיים ושעוות פרפניות, גז, אנרגיה 

ופולימרים; הנכללים כולם בסוג 42.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 63731/03/2014



Ownersבעלים

Name: Oil Refineries Ltd. שם: בתי זקוק לנפט בע"מ

Address: P.O.B. 4, חיפה, 31000, ישראל כתובת : ת.ד. 4, חיפה, 31000, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 63831/03/2014



Trade Mark No. 251446 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pasta Factory Ltd. שם: פסטה פקטורי בע"מ

Address: 1 Kdoshei Tasi St., Haifa, Israel כתובת : קדושי יאסי 1, חיפה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ilan Troyanovsky 

Address: P.O.B. 25121, Haifa, 31250, Israel

שם: עו"ד אילן טרויאנובסקי 

כתובת : ת.ד. 25121, חיפה, 31250, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for food and drink supply. שירותים להספקת מזון ומשקה.                   

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 63931/03/2014



Trade Mark No. 251449 מספר סימן

Application Date 03/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GADI MAMRUT שם: גדי ממרות

Address: 14 Martin Buber St., Haifa, Israel כתובת : מרטין בובר 14, חיפה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services included in class 43. שרותי מסעדה הנכללים בסוג 43.                           

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 64031/03/2014



Q2

Trade Mark No. 251452 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.

Address: Corso Giovanni Agnelli 200, Torino, 10135, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles, bodyworks, ski racks, seat and 
steering wheel covers, windscreen-wipers, wheel 
rims, ornamental hub-caps, safety belts, roof racks, 
tyres, seats, stuffing, engines and tanks for motor 
vehicles, bumpers, chassis, shifting gears, clutches, 
brakes, suspensions and shock absorbers, air 
bearings, wheel hubs, gearboxes for vehicles, driving 
belts, fans for motors, rearview mirrors, airbags, 
joints, exhaust pipes, glasses for vehicles, wheels, 
differentials (gears), steering wheels; all included in 
class 12.

כלי רכב, חלקים חיצוניים של כלי רכב, מתלי סקי, כיסויים להגה 
ולמושבים, מגבים לשמשות, ג'נטים, צלחות מקושטות לגלגלי 
רכב, חגורות בטיחות, גגונים, צמיגים, מושבים, חומרי מילוי, 
מנועים ומיכלים עבור כלי רכב ממונעים, פגושים, שלדות, 
מוטות הילוכים, מצמדים, בלמים, מתלים ובולמי זעזועים, 
מיסבי אוויר, צירי גלגל, תיבות הילוכים לכלי רכב, רצועות 
הנעה, מאווררים למנועים, מראות אחוריות, כריות אוויר, 

מפרקים, צינורות פליטה, זכוכיות לרכבים, גלגלים, מערכות 
הילוכים דיפרנציאליות, הגאים; הנכללים כולם בסוג 12.           

                                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 64131/03/2014



FASTUNE

Trade Mark No. 251457 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Agilent Technologies, Inc.

Address: 5301 Stevens Creek Blvd., Santa Clara, 
California, 95051, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Component feature of electronic testing, signaling, 
diagnostic and measurement systems and 
equipment, namely, an electrical power and radio 
frequency (RF) switching functionality using digital 
baseband power level changes and frequency offsets 
while maintaining amplitude and phase calibrated 
accuracy throughout the entire system; component 
feature of electronic testing, signaling, diagnostic and 
measurement systems and equipment used in signal 
generators, signal analyzers, arbitrary waveform 
generators, pulse generators, one-box testers, 
namely, mobile cellular and wireless local area 
network (WLAN) testers, component testers, namely, 
network analyzers.

מאפיין רכיב של מערכות וציוד בדיקה, איתות, אבחון ומדידה 
אלקטרוניים, דהיינו, מיתוג תפקודי מתח חשמלי ותדר רדיו 
(RF) על ידי שימוש ברמה משתנה של מתח בפס בסיס 

דיגיטאלי וקיזוזי תדר בזמן תחזוקת דיוק מכויל של משרעת 
ופאזה בכל המערכת כולה; מאפיין רכיב של מערכות וציוד 

בדיקה, איתות, אבחון ומדידה אלקטרוניים המשמש במחוללי 
אותות, מנתחי אותות, מחוללי צורות גל אקראיות, מחוללי 

דופק, בודקי קופסה-אחת, דהיינו, בודקי רשת ניידת סלולארית 
ואלחוטית מקומית (WLAN), בודקי רכיב, דהיינו, מנתחי רשת. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 64231/03/2014



CLINIQUE DRAMATICALLY DIFFERENT MOISTURIZING LOTION +

Trade Mark No. 251459 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: CLINIQUE LABORATORIES, LLC

Address: 767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non medicated skin care preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices.

תכשירים לא תרופתיים לטיפוח העור; סבונים; בישום, שמנים 
אתריים, תמרוקים, תחליבי שיער; תכשירים לניקוי שיניים.       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 64331/03/2014



Trade Mark No. 251462 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: CALCADOS RAMARIM LTDA

Address: 171 Rua Angra dos Reis, Bairro das Rosas, 
Nova Hartz, Rio Grande Do Sul, Brazil

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Boots, footwear, slippers, belts (clothes), inner soles, 
sandals, shoes, shoes for sports, soles for footwear, 
tennis shoes for women; all included in class 25.

מגפיים, הנעלה, נעלי בית, חגורות (הלבשה), סוליות פנימיות, 
סנדלים, נעליים, נעלי ספורט, סוליות להנעלה, נעלי טניס 

לנשים; הנכללים כולם בסוג 25.                                           
  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 64431/03/2014



Trade Mark No. 251464 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: CARPE DIEM GmbH & Co KG

Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, fruit drinks, fruit juices, 
lemonades, refreshing drinks including beverages 
containing tea, sugar, sucrose, glucose, fructose, 
yeast and lactic acid; energy drinks, isotonic, 
hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as 
required by athletes); whey beverages; mineral and 
aerated waters; syrups, essences and other 
preparations for making beverages as well as 
effervescent tablets and effervescent powders for 
drinks and non-alcoholic cocktails; beer, nutrient 
beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and 
lager; non-alcoholic malt beverages; kvass (rye-
based fermented drink); all included in class 32

משקאות לא אלכוהוליים, משקאות פירות, מיצי פירות, 
לימונדות, משקאות מרעננים כולל משקאות הכוללים תה, סוכר, 

סוכרוז, גלוקוז, פרוקטוז, שמרים וחומצת חלב; משקאות 
אנרגיה, איזוטוניים, היפרטונים והיפוטוניים (לשימוש ו/או 
כנדרש על ידי אתלטים); משקאות מי גבינה; מים מוגזים 

ומינרליים; סירופים, תמציות וחומרים אחרים להכנת משקאות, 
וטבליות ואבקות תוססות להכנת משקאות וקוקטיילים לא 
אלכוהוליים; בירה, בירה מזינה, בירה שחורה, בירה לבנה, 
פורטר, איל, סטאוט ולאגר; משקאות בירה שחורה לא 

אלכוהוליים; קוואס (משקה תוסס מבוסס שיפון); הנכללים כולם 
בסוג 32                                                                         
                                                                                    

                                                                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 64531/03/2014



N7

Trade Mark No. 251465 מספר סימן

Application Date 06/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Deutsche Borse AG

Address: Mergenthalerallee 61, Eschborn, 65760, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing access to global telecommunications 
networks, in particular for the financial services 
industry; providing access and connectivity to 
electronic communications networks and electronic 
databases, in particular for the financial services 
industry; electronically connecting financial 
institutions and financial market venues with one 
another on a global scale; all included in Class 38.

אספקת גישה לרשתות תקשורת גלובליות, בעיקר עבור 
תעשיית השירותים הפיננסיים; אספקת גישה וקישוריות 

לרשתות תקשורת אלקטרוניות ומאגרי נתונים אלקטרוניים, 
בעיקר עבור תעשיית השירותים הפיננסיים; קישור אלקטרוני 
של מוסדות פיננסיים וזירות שווקים פיננסיים אחד עם השני 

בקנה מידה גלובלי; הכל כלול בסוג 38.                                 
                                                                                    
                                                                                    

              

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

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

European Community Trade Mark, 17/08/2012, No. 
11126273

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/08/2012, מספר 
11126273

Class: 38 סוג: 38

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 64631/03/2014



שיבאס ריגאל
Trade Mark No. 251466 מספר סימן

Application Date 06/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Chivas Holdings (IP) Limited

Address: 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, 
PA3 4DY, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); wines; spirits; 
liqueurs; all included in class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה); יין; משקאות מאוררים; 
ליקרים; הכל כלול בסוג 33.                           

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 64731/03/2014



PROKNOT

Trade Mark No. 251470 מספר סימן

Application Date 06/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical sutures; suture materials; sutures; surgical 
sutures featuring a pre-tied knot; pre-tied knots sold 
as a component of surgical sutures and suture 
materials.

תפרים כירורגיים; חומרי תפירה; תפרים; תפרים כירורגיים 
המציגים קשר קשור מראש; קשרים קשורים מראש הנמכרים 
כרכיב של תפרים כירורגיים וחומרי תפירה.                           

                        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 64831/03/2014



Trade Mark No. 251496 מספר סימן

Application Date 27/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1137601 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific and teaching apparatus and instruments; 
magnetic data carriers; recording discs; calculating 
machines; data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus.

Class: 16 סוג: 16

Paper and cardboard; printed matter, namely, books, 
magazines and brochures featuring molecular biology 
data; printed instructional and teaching material in 
the field of molecular biology; printers' type, printing 
blocks. 

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological, namely, scientific 
research and new product design in the field of 
molecular biology; scientific industrial analysis and 
research services in the field of molecular biology; 
design and development of computer hardware and 
software. 

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

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

European Community Trade Mark, 27/01/2012, No. 
010596724

איחוד האירופי לסימני מסחר, 27/01/2012, מספר 
010596724

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 64931/03/2014



 Owners

Name: European Molecular Biology Laboratory

Address: Meyerhofstr. 1, 69012 Heidelberg, Germany

(Schweiz Incorporated Association)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 65031/03/2014



Trade Mark No. 251500 מספר סימן

Application Date 24/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1137643 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cytonet GmbH & Co. KG

Address: Albert-Ludwig-Grimm-Straße 20, 69469 
Weinheim, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Freidman & Co., Adv.

Address: Europe Israel Building 2 Weizman Street, 
P.O.B. 33123, Tel Aviv, 6133101, Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, ת.ד. 33123, תל 
אביב, 6133101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals of human  hepatocytes for the 
treatment of heavy to life-threatening liver and 
cellular diseases as well as for metabolism diseases 
of the liver; all pharmaceutical preparations not for 
distribution in pharmacies and not as over-the-
counter-drugs.

Class: 42 סוג: 42

Examination and analysis of hepatic tissue and 
pharmaceuticals.

Class: 44 סוג: 44

Medical and veterinary services; therapy of the 
human or animal body with hepatocytes; medical 
advice in the examination and analysis of 
hepatocytes and in the production of 
pharmaceuticals.

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

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

Germany, 27/02/2012, No. 30 2012 017 161.3/44 גרמניה, 27/02/2012, מספר 161.3/44 017 2012 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 65131/03/2014



Trade Mark No. 251506 מספר סימן

Application Date 24/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1137763 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Crimson, 
green, white and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Vivaro Betting LTD

Address: Getar 4/17, Yerevan, Armenia

(Republic of Armenia Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education (training); providing of training, 
entertainment; sporting and cultural activities, namely 
organization of raffle, winning games, bookmaker 
activities, casino activities (gambling).

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
scientific research, analysis, testing, in the field of 
gambling, casino services, online gambling; Scientific 
and technological services, namely, research and 
design in the field of computer networking hardware 
for gambling, casino services, online gambling; 
industrial analysis services, namely, analysis of 
casino services and online gambling websites to 
assure compliance with industry standards and 
research services in the field of computer hardware 
for casinos and online gambling websites; design and 
development of computer hardware and software.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 65231/03/2014



Trade Mark No. 251515 מספר סימן

Application Date 23/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1137840 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metallic armored doors, metallic doors, metallic fire 
doors, metallic frames for sliding doors, metallic 
insert screens for doors,metallic folding doors, 
metallic door leaves, metallic door handles, metallic 
handles, metallic frames for windows, metallic insert 
screens for windows, metallic windows frames, 
metallic windows, metallic security doors, metallic fire 
proofs doors, all made in Italy.

Class: 19 סוג: 19

Doors not of metal; out doors not of metal; sliding 
doors not of metal; folding doors not of metal; 
accordion doors not of metal; doorframes not of 
metal; door panels not of metal; mirror doors; 
wooden doors, all made in Italy.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; doorknobs of 
wood; doorknobs of plastics; door fittings of wood; 
door fittings of plastics, all made in Italy.

Class: 21 סוג: 21

Containers for household use; kitchen utensils, 
namely, splatter screens, kitchen tongs; combs and 
cleaning sponges; brushes for bastingmeat; hair 
brushes; brush-making materials; articles for cleaning 
purposes, namely, mops and mop wringers, cloths, 
brushes, pads, sponges; steel wool; unworked or 
semi-worked glass; beverage glassware, porcelain 
mugs and earthenware mugs, all made in Italy.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 65331/03/2014



 Owners

Name: Bertolotto Porte S.p.A.

Address: Circonvallazione G. Giolitti, 43/45, I-12030 
TORRE S. GIORGIO (CN), Italy

(ITALY ITALIAN JOINT-STOCK COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, namely, table cloths, 
towels and placemats; bed covers, door curtain, 
textile products for furniture and doors coverings; and 
plastic table covers, all made in Italy.

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair of doors; installation of 
doors.

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

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

Italy, 03/07/2012, No. TO2012C002057 TO2012C002057 איטליה, 03/07/2012, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 37 סוג: 37

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 65431/03/2014



Trade Mark No. 251539 מספר סימן

Application Date 26/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1138209 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

Address: Nieuwstraat 75, NL-5521 CB Eersel, 
Netherlands

(The Netherlands Subsidiary)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers' 
requisites, lighters and matches.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 65531/03/2014



AURASMA

Trade Mark No. 251556 מספר סימן

Application Date 07/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for integrating the physical and 
virtual worlds, namely, downloadable software in the 
nature of a mobile application for image, symbol, 
object and pattern recognition, for connecting 
computer network users, for sending and receiving 
messages, playing videos, obtaining targeted 
advertising and online coupons, locating people, 
comparing products, and for identifying, analyzing, 
and connecting concepts and topics contained in 
such images, symbols, objects and patterns with 
information stored in databases, e-mail archives, 
document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites and contained in 
telephone or voicemail messages; computer software 
for creating and inserting hyperlinks and metatags for 
connecting conceptually or topically related 
documents, images and information stored in 
databases, e-mail archives, document management 
systems, multimedia files, intranet sites, Internet 
sites, telephone or voicemail messages; computer 
software that creates, updates and maintains profiles 
of users of local, wide-area, and global computer 
networks and delivers information from databases, e-
mail archives, document management systems, 
multimedia files, intranet sites, and Internet sites 
based on those profiles; computer software that 
transmits information from computer network servers, 
intranet and the Internet to desktop computers, 
mobile telephones, personal digital assistants, and 
portable digital communication devices; computer 
software that creates, updates and maintains 
customized portal sites for users of local, wide-area 
and global computer networks; speech recognition 
computer software; text recognition computer 
software; image recognition computer software; 
computer software for performing concept matching, 
namely, searching data and returning references to 
the user that are conceptually related to the content 
identified as the initial reference; computer software 
used to retrieve information about current events, 
business, and sports from databases, Internet, 
intranets and other computer networks and 
transmitting the same to users via computer data 
networks, mobile telephones, personal digital 
assistants, and portable digital communication 
devices; computer software that alerts users of 
computer networks to the existence of and contact 
information for other users with common interests; 
software for analyzing data contained in e-mail 
archives, document management systems, 
multimedia files, intranet sites, Internet sites, 
telephone or voicemail messages; all included in 
class 9.

תוכנת מחשב לשילוב העולמות הפיזיים והוירטואליים, שהם, 
תוכנות להורדה בטבע של יישומי נייד לזיהוי תמונה, סמל, 

אובייקט ודפוס, לחיבור משתמשים ברשת מחשבים, לשליחת 
וקבלת הודעות, משחקי וידאו, קבלת פרסום ממוקד וקופונים 
מקוונים, איתור אנשים, השוואת מוצרים, ולזיהוי, ניתוח וחיבור 
מושגים ונושאים הכלולים בתמונות, סמלים, חפצים ודפוסים 
אלו עם מידע מאוחסן במסדי נתונים, ארכיוני דואר אלקטרוני, 
מערכות ניהול מסמכים, קבצי מולטימדיה, אתרי אינטרה-נט, 
אתרי אינטרנט וכלול בהודעות טלפון או הודעות קוליות; תוכנת 

מחשב ליצירת והחדרת היפר-קישורים ותגי-מטא לחיבור 
מסמכים, תמונות ומידע מושגיים או נושאיים המאוחסנים 

במסדי נתונים, ארכיוני דואר אלקטרוני, מערכות ניהול מסמכים, 
קבצי מולטימדיה, אתרי אינטרה-נט, אתרי אינטרנט, הודעות 
טלפון או הודעות קוליות; תוכנת מחשב היוצרת, מעדכנת 
ומתחזקת פרופילים של משתמשי רשתות מחשב מקומיות, 
רחבות-אזור וגלובליות, ומספקת מידע ממאגרי מידע, ארכיוני 
דואר אלקטרוני, מערכות ניהול מסמכים, קבצי מולטימדיה, 

אתרי אינטרה-נט, ואתרי אינטרנט בהתבסס על פרופילים אלו; 
תוכנת מחשב המעבירה מידע משרתי רשתות מחשב, 

אינטרה-נט ואינטרנט למחשבים שולחניים, טלפונים ניידים, 
עוזרים דיגיטליים אישיים, והתקני תקשורת דיגיטליים ניידים; 
תוכנת מחשב שיוצרת, מעדכנת ומתחזקת אתרי פורטל 

המותאמים אישית למשתמשים של רשתות מחשב מקומיות, 
רחבות-שטח וגלובליות; תוכנת מחשב לזיהוי דיבור; תוכנת 
מחשב לזיהוי טקסט; תוכנת מחשב לזיהוי תמונה; תוכנת 

מחשב לביצוע התאמת קונספט, שהיא, חיפוש מידע והפניות 
חוזרות למשתמש הקשורים מושגית לתוכן המזוהה כהפניה 

הראשונית; תוכנת מחשב המשמשת לאחזור מידע על אירועים, 
עסקים וספורט נוכחיים מתוך מאגרי מידע, אינטרנט, 

אינטרה-נט ורשתות מחשב אחרות ומעבירה אותו למשתמשים 
באמצעות רשתות נתוני מחשב, טלפונים ניידים, עוזרים 

דיגיטליים אישיים, והתקני תקשורת דיגיטליים ניידים; תוכנת 
מחשב המתריעה למשתמשים של רשתות מחשבים על קיומם 
ופרטי הקשר של משתמשים אחרים בעלי תחומי עניין משותף; 

תוכנה לניתוח נתונים הנמצאים בארכיוני דואר אלקטרוני, 
מערכות ניהול מסמכים, קבצי מולטימדיה, אתרי אינטרה-נט, 
אתרי אינטרנט, הודעות טלפון או הודעות קוליות; הנכללים 

כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 65631/03/2014



 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 65731/03/2014



Trade Mark No. 251567 מספר סימן

Application Date 04/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Simmer שם: דוד סימר

Address: 10 Ha'inbal Street, Maale Adumim, 98390, 
Israel

כתובת : רחוב הענבל 10, מעלה אדומים, 98390, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Edamame, fava beans, seeds, nuts, roasted or 
coated or other wise processed.

אדממה, פול, אגוזים, גרעינים קלויים או מצופים או מעובדים 
באופן אחר.                     

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 65831/03/2014



EDWARDS INTUITY ELITE

Trade Mark No. 251569 מספר סימן

Application Date 09/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Edwards Lifesciences Corporation

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, including heart valves and delivery 
catheters; parts and fittings for the aforesaid goods.

מכשירים רפואיים, לרבות מסתמי לב וצנתרי מסירה; חלקים 
ואבזרים לטובין הנזכרים לעיל.                                            

            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 65931/03/2014



DISARM

Trade Mark No. 251570 מספר סימן

Application Date 09/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Arysta LifeScience North America, LLC

Address: Weston Parkway 15401, Suite 150, Cary, North 
Carolina, 27513, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Fungicides for agricultural use; included in class 05. קוטל פטריות לשימוש חקלאי; הכלול בסוג 05.                       
      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 66031/03/2014



Trade Mark No. 251571 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dies Industries J. Englander Ltd. שם: תעשיות מבלטים אנגלנדר יוסף בע"מ.

Address: 15 Shacam St., P.O.B. 38900, Caesarea, 
Industrial Park, Israel

כתובת : שחם 15 פארק תעשיה צפוני, ת.ד. 38900, קיסריה, 
ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Magazines, weapon accessories. מחסניות, אביזרי נשק.                     

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 66131/03/2014



FUSIC

Trade Mark No. 251572 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1150892 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Audish Ltd. שם: אודיש בע"מ

Address: 132 Menachem Begin St. Azrieli Triangle 
Tower., Tel Aviv, 67011, Israel

כתובת : מנחם בגין 132, מגדלי עזריאלי- המגדל המשולש קומה 
29, תל אביב, 97011, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Kligler I.P. Services Ltd.

Address: 6 Beit Hillel St., P.O.B. 57651, Tel Aviv, 61576, 
Israel

שם: ד. קליגלר שרותי קניין רוחני בע"מ

כתובת : רח' בית הלל 6, ת.ד. 57651, תל אביב, 61576, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Online production of music video clips; all included in 
class 41;

הפקה מקוונת של קטעי מוסיקה ווידאו; הנכללים בסוג 41.       
                      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 66231/03/2014



Trade Mark No. 251576 מספר סימן

Application Date 09/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the central 
nervous system; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה וטיפול במחלות והפרעות של מערכת 
העצבים המרכזית; הנכללים כולם בסוג 5.                             
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 66331/03/2014



PULMOSPHERE

Trade Mark No. 251578 מספר סימן

Application Date 09/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the respiratory system; 
pharmaceutically active compositions for pulmonary 
administration; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות והפרעות של מערכת 
הנשימה; תרכובות רוקחיות פעילות למתן ריאתי; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                           
                                                                                    

      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 66431/03/2014



Trade Mark No. 251580 מספר סימן

Application Date 09/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders of the central 
nervous system; all included in class 5.

תכשירי רוקחות למניעה וטיפול במחלות והפרעות של מערכת 
העצבים המרכזית; הנכללים כולם בסוג 5.                             
                                                                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 66531/03/2014



Trade Mark No. 251598 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Minitab, Inc.

Address: Quality Plaza, 1829 Pine Hall Road, State 
College, Pennsylvania, 16801, U.S.A.

(a Pennsylvania corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and instructional manuals sold 
as a unit for use in the field of statistics, quality 
improvement and data analysis; CD-Rom, diskettes, 
or downloadable software from a computer file server 
featuring user manuals for computer software in the 
field of statistics, quality improvement and data 
analysis; downloadable training materials and user 
manuals in the field of statistics, quality improvement 
and data analysis; electronic materials, namely, 
training manuals used in the field of statistics, quality 
improvement and data analysis recorded on 
magnetic media.

תוכניות מחשב וחוברות הדרכה הנמכרים כיחידה לשימוש 
 ,CD-Rom ;בתחום הסטטיסטיקה, שיפור איכות וניתוח נתונים

דיסקטים, או תוכנה הניתנת להורדה משרת קבצי מחשב 
המציג חוברות למשתמש לתוכנת מחשב בתחום 

הסטטיסטיקה, שיפור איכות וניתוח נתונים; חומרי תרגול 
וחוברות למשתמש הניתנים להורדה בתחום הסטטיסטיקה, 
שיפור איכות וניתוח נתונים; חומרים אלקטרונים, דהיינו, 

חוברות תרגול לשימוש בתחום הסטטיסטיקה, שיפור איכות 
וניתוח נתונים המוקלטות על מדיה מגנטית.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 66631/03/2014



NAWGAN

Trade Mark No. 251600 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: NAWGAN PRODUCTS, LLC 

Address: 16735 Deveronne Circle, Chesterfield, Missouri, 
63005, U.S.A.

(a Limited Liability Company under the laws of the sate of 
Missouri)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritionally fortified beverages. משקאות מחוזקים תזונתית.                       

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

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

U.S.A., 01/10/2012, No. 85/742,995 ארה"ב, 01/10/2012, מספר 85/742,995

Class: 5 סוג: 5

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 66731/03/2014



MINITAB

Trade Mark No. 251601 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Minitab, Inc.

Address: Quality Plaza, 1829 Pine Hall Road, State 
College, Pennsylvania, 16801, U.S.A.

(a Pennsylvania corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and instructional manuals sold 
as a unit for use in the field of statistics, quality 
improvement and data analysis; CD-Rom, diskettes, 
or downloadable software from a computer file server 
featuring user manuals for computer software in the 
field of statistics, quality improvement and data 
analysis; downloadable training materials and user 
manuals in the field of statistics, quality improvement 
and data analysis; electronic materials, namely, 
training manuals used in the field of statistics, quality 
improvement and data analysis recorded on 
magnetic media.

תוכניות מחשב וחוברות הדרכה הנמכרים כיחידה לשימוש 
 ,CD-Rom ;בתחום הסטטיסטיקה, שיפור איכות וניתוח נתונים

דיסקטים, או תוכנה הניתנת להורדה משרת קבצי מחשב 
המציג חוברות למשתמש לתוכנת מחשב בתחום 

הסטטיסטיקה, שיפור איכות וניתוח נתונים; חומרי תרגול 
וחוברות למשתמש הניתנים להורדה בתחום הסטטיסטיקה, 
שיפור איכות וניתוח נתונים; חומרים אלקטרונים, דהיינו, 

חוברות תרגול לשימוש בתחום הסטטיסטיקה, שיפור איכות 
וניתוח נתונים המוקלטות על מדיה מגנטית.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 66831/03/2014



Trade Mark No. 251603 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: NAWGAN PRODUCTS, LLC 

Address: 16735 Deveronne Circle, Chesterfield, Missouri, 
63005, U.S.A.

(a Limited Liability Company under the laws of the sate of 
Missouri)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritionally fortified beverages. משקאות מחוזקים תזונתית.                       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 66931/03/2014



میوكوانجین

Trade Mark No. 251605 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the respiratory tract 
including throat preparations.

תכשירים רוקחיים לדרכי הנשימה הכוללים תכשירים לגרון.       
                                                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 67031/03/2014



Мукоангин

Trade Mark No. 251607 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the respiratory tract 
including throat preparations.

תכשירים רוקחיים לדרכי הנשימה הכוללים תכשירים לגרון.       
                                                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 67131/03/2014



SUMAKA VINEYARD

Trade Mark No. 251620 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and wines; all included in class 
33

משקאות אלכוהוליים ויינות; הנכללים כולם בסוג 33                 
  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 67231/03/2014



CERTIFIED HP GENUINE REPLACEMENT PARTS

Trade Mark No. 251621 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers, computer hardware, computer printers, 
computer peripherals, and parts and fittings for all of 
the aforesaid goods; all included in class 9.

מחשבים, חומרת מחשב, מדפסות מחשב, ציוד היקפי למחשב, 
וחלקים ואביזרים עבור כל הסחורות הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9

  

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

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

U.S.A., 28/06/2012, No. 85663748 ארה"ב, 28/06/2012, מספר 85663748

Class: 9 סוג: 9

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 67331/03/2014



Trade Mark No. 251624 מספר סימן

Application Date 09/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Danyang Yihe Foods Co., Ltd.

Address: 3 HuHai Road of LianHu Industrial Park, 
DanYang City, JiangSu Province, People's Republic of 
China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cooking salt; vinegar; soya sauce; condiments; 
seasonings; relish [condiment]; pepper; sauces 
[condiments]; soya bean paste [condiment]; peppers 
[seasonings], all goods included in class 30.

מלח לבישול; חמץ; רטב סויה; תבלינים; תבלונים; תבלין מעורר 
תאבון; פלפל; רוטבים (תבלינים); עיסת פול סויה (תבלינים); 
פלפלים (תבלונים); כל הסחורות הנכללות בסוג 30.               

                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 67431/03/2014



Rack & Tack

Trade Mark No. 251627 מספר סימן

Application Date 09/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yuval Tal שם: יובל טל

Address: P.O.B. 11964, Tel Aviv, 61119, Israel כתובת : ת.ד. 11964, תל אביב, 61119, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, office furniture, shelves, tables, desks, 
drawers, boards, cork boards, chairs, all included in 
class 20.

ריהוט, ריהוט משרדי, מדפים, שולחנות, מכתבות, מגירות, 
לוחות מחיקים, לוחות שעם, כסאות, וכל מה שנכלל בסוג 20.   

                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 67531/03/2014



EDWARDS INTUITY

Trade Mark No. 251639 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Edwards Lifesciences Corporation

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

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, including heart valves and heart 
valve delivery catheters, parts and fittings for the 
aforesaid goods.

מכשירים רפואיים, לרבות מסתמי לב וצנתרי מסירה למסתמי 
לב, חלקים ואבזרים לטובין הנזכרים לעיל.                            

                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 67631/03/2014



Trade Mark No. 251642 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Path, Inc.

Address: 301 Howard Street, 22nd Floor, San Francisco, 
94102, California, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in the nature of a mobile 
application for creating, sharing, disseminating and 
posting photos, videos, personal and general 
information for the purposes of social, personal and 
professional networking; downloadable software in 
the nature of a mobile application for social and 
personal networking; downloadable software in the 
nature of a mobile application for displaying and 
sharing a user's location and personal preferences 
and finding, locating, and interacting with other users 
and places; application programming interface (API) 
software for allowing data retrieval, upload, access 
and management; API software for use in building 
software applications; software for geo-location 
based advertising and product and service 
promotions; all included in class 09.

תוכנה להורדה בצורת אפליקציה לטלפון-נייד ליצירה, שיתוף, 
הפצה ופרסום של תמונות, וידאו, מידע אישי וכללי למטרת 

קשירת קשרים חברתיים, אישיים ותעסוקתיים; תוכנה להורדה 
בצורת אפליקציה לטלפון-נייד עבור קשירת קשרים חברתיים 
ואישיים ; תוכנה להורדה בצורת אפליקציה לטלפון-נייד להצגה 
ושיתוף של מיקום המשתמש והעדפות אישיות ומציאה, איתור 
והתקשרות עם משתמשים ומקומות אחרים; תוכנת ממשק 
תכנות אפליקציה (API) המאפשרת אחזור, העלאה, גישה 

וניהול נתונים; תוכנת API לשימוש בבניית אפליקציות תוכנה; 
תוכנה עבור פרסום וקידום מוצרים ושירותים מבוססי מיקום 

גיאוגרפי; הנכללים כולם בסוג 09.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

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

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

U.S.A., 13/06/2012, No. 85651318 ארה"ב, 13/06/2012, מספר 85651318

Class: 9 סוג: 9

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 67731/03/2014



T7

Trade Mark No. 251644 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Deutsche Borse AG

Address: Mergenthalerallee 61, Eschborn, 65760, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and printed publications, namely, 
financial reports, brochures, newsletter, indexes, and 
booklets in the field of finance and financial services; 
all included in Class 16.

חומר מודפס ופרסומים מודפסים, בעיקר, דוחות פיננסיים, 
עלונים, ביטאונים, אינדקסים וחוברות בתחום מימון ושירותים 
פיננסיים; הכל כלול בסוג 16.                                             

                                                          

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs, namely, conducting an electronic 
exchange (securities and derivatives) and conducting 
a trading platform for the trading of financial products; 
banking services; securities and derivatives 
brokerage services; financial brokerage services; 
securities and derivatives exchange quotation 
services; securities and derivatives trading platform 
quotation services; determination, calculating, and 
providing information on securities and derivatives; 
providing online electronic databases in the field of 
financial services, securities and derivatives 
exchanges and a securities and derivatives trading 
platform for the trading of financial products and 
banking services; information and advisory services 
relating to the aforesaid service; all included in Class 
36.

עניינים פיננסיים, בעיקר, ביצוע עסקה אלקטרונית (ניירות ערך 
ונגזרות) וניהול דוכן מסחר למסחר במוצרים פיננסיים; שירותי 
בנקאות; שירותי תיווך לניירות ערך ונגזרות; שירותי תיווך 
פיננסי; שירותי הצעות מחיר לעסקאות ניירות ערך ונגזרות; 

שירותי הצעות מחיר לדוכן מסחר בניירות ערך ונגזרות; קביעה, 
חישוב ואספקה של מידע על ניירות ערך ונגזרות; אספקת 
מאגרי מידע אלקטרוניים מקוונים בתחום שירותים פיננסיים, 
עסקאות ניירות ערך ונגזרות ודוכן מסחר בניירות ערך ונגזרות 
למסחר במוצרים פיננסיים ושירותי בנקאות; שירותי מידע וייעוץ 
הקשורים לשירותים הנ"ל; הכל כלול בסוג 36.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

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

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

European Community Trade Mark, 23/08/2012, No. 
11137353

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/08/2012, מספר 
11137353

Class: 16 סוג: 16

Class: 36 סוג: 36

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 67831/03/2014



Trade Mark No. 251645 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Interbasic Holding S.A.

Address: 2 rue J. Hackin, Luxembourg, L-1746, 
Luxembourg

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Production of television programs and formats; all 
included in class 41

הפקה של פורמטים ותכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41   
                                 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 67931/03/2014



AQUATALIA

Trade Mark No. 251646 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Krasnow Enterprises Ltd. 

Address: 1310 Greene Avenue, Suite 520, Westmount, 
Quebec H3Z 2B2, Canada

A Canadian corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, shoes, boots, sandals, rubbers, 
overshoes, pumps, sneakers; all included in class 25  
       

דברי הנעלה, נעליים, מגפיים, סנדלים, מגפי גומי, ערדליים, 
נעלי עקב, נעלי ספורט; הנכללים כולם בסוג 25

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 68031/03/2014



HINO SMART CHOICE PARTS

Trade Mark No. 251649 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS HINO MOTORS, LTD.)

Address: 1-1,   HINODAI 3 -CHOME,, HINO-SHI, 
TOKYO, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Parts for engines for land vehicles; parts for engines 
(not for land vehicles).         

חלקים של מנועים עבור כלי רכב יבשתיים; חלקים של מנועים 
(שאינם עבור כלי רכב יבשתיים).

Class: 12 סוג: 12

Parts and fittings for automobiles. חלקים ומתאמים עבור מכוניות.                 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 68131/03/2014



Trade Mark No. 251651 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: UNILEVER PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
United Kingdom

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; restaurant 
services, namely the preparation and serving of ice 
cream and other dairy products, ice cream cakes, 
pastries, coffee, teas and carbonated beverages for 
on and off premises consumption; ice cream shop 
services ; all included in class 43

שירותי אספקת אוכל ושתייה, שירותי מסעדנות, שהם ההכנה 
והגשת גלידה ומוצרי חלב אחרים, עוגות גלידה, מאפים, קפה, 
תה ומשקאות מוגזים עבור צריכה בשטח ומחוץ לשטח, שירותי 
חנות גלידה ; הנכללים כולם בסוג 43                                   
                                                                                    

                                                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 68231/03/2014



Trade Mark No. 251692 מספר סימן

Application Date 06/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1138941 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumes, eau de Cologne, essential oils, 
preparations for beauty and body care, in particular 
shampoos and shower gel, body lotions, body crème, 
chemical hair lotions and care products, dentifrices 
and mouthwash (all aforesaid goods contained in this 
class).

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather and goods made of 
leather or of leather imitations, included in this class; 
bags (included in this class) and other cases not 
adapted to the products they are intended to contain 
as well as small articles of leather, included in this 
class; purses, pocket wallets, key cases, carrying 
bags, travelling bags, sports bags and sports 
pouches, included in this class, duffel bags, 
rucksacks, school bags, hip bags, toilet bags, trunks 
and travelling cases; umbrellas, parasols and walking 
sticks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Germany, 08/10/2011, No. 30 2011 055 416.1/18 גרמניה, 08/10/2011, מספר 416.1/18 055 2011 30

Class: 3 סוג: 3

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 68331/03/2014



 Owners

Name: PUMA SE

Address: Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach, Germany

(Germany a Company duly incorporated and existing 
under the Laws of the European Union resepectively 
under the Laws of Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 68431/03/2014



Trade Mark No. 251759 מספר סימן

Application Date 14/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Studio Efect-Tiv Ltd. שם: סטודיו אפקט-טיב בע"מ

Address: Zedek 7 St., Herzlia, Israel כתובת : הצדק 7, הרצליה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: 12 Aba Hillel RD, Sason Hogi Tower, 9th fl., 
Ramat Gan, 5250606, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

כתובת : דרך אבא הילל סילבר 12 - מגדל ששון חוגי, קומה 9, 
רמת גן, 5250606, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and guidance services for teaching the 
Arabic language and culture, including via the 
Internet, the Cellular  phones and the Television ; 
publishing of printed materials for teaching the Arabic 
language and culture, pedagogy consultation 
services for teaching the Arabic language in schools 
private and academic institutions, all included in class 
41.

שירותי חינוך והדרכה ללימוד השפה והתרבות הערבית, לרבות 
באמצעות האינטרנט, טלפונים סלולארים והטלויזיה; הוצאה 

לאור של דברי דפוס ללימוד השפה והתרבות הערבית, שירותי 
ייעוץ פדגוגי ללימודי השפה הערבית בבתי ספר, מוסדות 

פרטיים   ואקדמאיים, הנכללים כולם בסוג 41.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 68531/03/2014



Trade Mark No. 251761 מספר סימן

Application Date 16/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ningbo Yinzhou Self Photoelectron 
Technology Co., Ltd.

Address: Qianzhou Village, Zhonggongmiao Town, 
Ningbo City, 315194, Yinzhou Center Area, Zhejiang 
Province, People's Republic of China

A Chinese Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Safety equipment, namely, beacon lights; emergency 
warning lights; rotating lights [signalling]; flashing 
safety lights; electric switches; traffic-light apparatus 
[signalling devices]; loudspeakers; alarm installations 
and alarms; sirens; electronic LED signs; all included 
in class 9

התקני בטיחות, דהיינו  אורות לאזהרה; אורות חירום; אורות 
מסתובבות [איתות]; נצנצים לבטיחות; מפסקים חשמליים; 

רמזורים [מכשירי איתות]; רמקולים; מתקני אזעקות ואזעקות; 
צופרי-אזעקה; שלטי LED חשמליים; הנכללים כולם בסוג 9     
                                                                                    

                                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 68631/03/2014



AXE PEACE

Trade Mark No. 251763 מספר סימן

Application Date 16/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: UNILEVER PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
United Kingdom

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; 
colognes; eau de toilette; perfume body sprays; oils; 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions, 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; shampoo and conditioner; hair styling 
products; dentifrices; non-medicated mouthwashes; 
deodorants; anti-perspirants for personal use; non-
medicated toilet preparations ; all included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתריים; קוסמטיקה; קולון; מי טואלט; 
תרסיסי בושם לגוף; שמנים; קרמים ותחליבים לעור; קצף 

לגילוח, ג'ל לגילוח, תחליבים לפני גילוח ולאחר גילוח, אבקת 
טלק; תכשירים לאמבט ולמקלחת;תחליבים לשיער; שמפו 

וקונדישינר; מוצרים לעיצוב שיער; משחות שיניים; מי-פה לא 
רפואיים; דאודורנטים; תכשירים מונעי הזעה לשימוש אישי; 

תכשירי טואלט לא רפואיים; הנכללים כולם בסוג .3                 
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 68731/03/2014



Trade Mark No. 251764 מספר סימן

Application Date 16/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: STRAUSS COFFEE B.V.

Address: Amstelveen, Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Coffee making machines; machines for preparation 
of hot beverages; all included in class 11

מכונות להכנת קפה; מכונות להכנת משקאות חמים; הנכללים 
כולם בסוג 11                                                       

Class: 30 סוג: 30

Coffee, artificial coffee, and coffee products; 
chocolate milk, cocoa; tea; all included in class 30

קפה, קפה מלאכותי, ומוצרי קפה; שוקו, קקאו; תה; הנכללים 
כולם בסוג 30                                                                 

    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 68831/03/2014



Trade Mark No. 251775 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israel Scouts שם: "תנועת הצופים העבריים בישראל" (ע"ר)

Address: 49 Lohamei Galipoli St., Tel-Aviv, Israel כתובת : לוחמי גליפולי 49, תל אביב-יפו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Fisher & Co.

Address: Azrieli Center Triangle Tower, 39th Floor, Tel 
Aviv, 67023, Israel

שם: גדעון פישר ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי מגדל משולש, קומה 39, תל אביב, 
67023, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Youth movement that provides social and 
educational activities to children's and youth.

תנועת נוער המעבירה פעילות חברתית וחינוכית לבני נוער.     
                                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 68931/03/2014



Q40L

Trade Mark No. 251813 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
 ,RV אוטובוסים, רכבי ,SUV סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                    

      

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 69031/03/2014



תנועת הצופים העבריים בישראל
Trade Mark No. 251830 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Israel Scouts שם: "תנועת הצופים העבריים בישראל" (ע"ר)

Address: 49 Lohamei Galipoli St., Tel-Aviv, Israel כתובת : לוחמי גליפולי 49, תל אביב-יפו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Fisher & Co.

Address: Azrieli Center Triangle Tower, 39th Floor, Tel 
Aviv, 67023, Israel

שם: גדעון פישר ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי מגדל משולש, קומה 39, תל אביב, 
67023, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Youth movement that provides social and 
educational activities to children's and youth.

תנועת נוער המעבירה פעילות חברתית וחינוכית לבני נוער.     
                                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 69131/03/2014



DIORIFIC

Trade Mark No. 251861 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33 Avenue Hoche, Paris, 75008, France

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery products, essentials oils, 
cosmetics, make-up products, hair lotions.

סבונים, מוצרי פרפומריה, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, 
מוצרי איפור, קרם לחות לשיער.       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 69231/03/2014



Arabic2use

Trade Mark No. 251875 מספר סימן

Application Date 14/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Studio Efect-Tiv Ltd. שם: סטודיו אפקט-טיב בע"מ

Address: Zedek 7 St., Herzlia, Israel כתובת : הצדק 7, הרצליה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Sivan, Adv.

Address: 12 Aba Hillel RD, Sason Hogi Tower, 9th fl., 
Ramat Gan, 5250606, Israel

שם: יוסי סיוון, עו"ד

כתובת : דרך אבא הילל סילבר 12 - מגדל ששון חוגי, קומה 9, 
רמת גן, 5250606, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and guidance services for teaching the 
Arabic language and culture, including via the 
Internet, the Cellular  phones and the Television ; 
publishing of printed materials for teaching the Arabic 
language and culture, pedagogy consultation 
services for teaching the Arabic language in schools 
private and academic institutions, all included in class 
41.

שירותי חינוך והדרכה ללימוד השפה והתרבות הערבית, לרבות 
באמצעות האינטרנט, טלפונים סלולארים והטלויזיה; הוצאה 

לאור של דברי דפוס ללימוד השפה והתרבות הערבית, שירותי 
ייעוץ פדגוגי ללימודי השפה הערבית בבתי ספר, מוסדות 

פרטיים   ואקדמאיים, הנכללים כולם בסוג 41.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 69331/03/2014



EMILIO CAVALLINI

Trade Mark No. 251878 מספר סימן

Application Date 19/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Stilnovo SpA

Address: Via A. Volta 13/15, San Miniato (PI), 56028, 
Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, socks, stockings, tights, footwear, 
headgear.

הלבשה, גרביים, גרבונים, גרביונים, הנעלה, כיסויי ראש.       

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 69431/03/2014



Trade Mark No. 251899 מספר סימן

Application Date 06/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1139467 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motorized land vehicles and engines for land vehicles 
(including motorbikes, mopeds); parts for land 
vehicles (including motorbikes, mopeds); bicycles 
and their bodies, handlebars, mudguards; vehicle 
trunks, dump bodies for vehicles, tractor trailers, 
frigorific trunks, trailer hitches for vehicles, dump 
bodies and lifting apparatus for vehicles; vehicle 
seats, head supports for seats, safety seats for 
children, seat covers, vehicle covers (fitted), 
sunshades; controls for signals and direction signals, 
windshield wipers for vehicles and crank arms 
thereof; tires, inner tubes and tubeless tires for 
vehicles; tire repair kits, patches for vehicle tires, 
adhesive rubber patches for repairing inner tubes; 
valves for vehicle tires; windows for vehicles, safety 
glazing for vehicles; rearview mirrors and side mirrors 
for vehicles; tire chains and mountings thereof; 
portable luggage racks for automobiles; bicycles; ski 
carriers for automobiles; saddles for vehicles; tire 
inflating pumps; anti-theft alarms for vehicles, horns 
for vehicles; safety belts for passengers; airbags for 
vehicles; strollers, wheelchairs, baby carriages; hand 
cars, shopping carts, single or multi-wheeled hand 
cars, carrier tricycles, carts for transporting 
household goods; railway vehicles, locomotives, 
trains, tramways, wagon cars; telpher railways (cable 
cars), lifts for skis; water vehicles and parts (other 
than their motors); air vehicles and parts (other than 
their motors).

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 69531/03/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Blue, as shown in 
the mark.

 Owners

Name: FKT KOLTUK SİSTEMLERİ ÜRETİM VE 
DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi 305,Sokak 
No:1, Nilüfer - Bursa, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing and public relations services 
(including commercial and advertisement exhibition 
and trade fair organization services) featuring goods 
of automotive industry; office services; professional 
business management; account services and public 
accounting services (including import-export agency 
services); efficiency experts services for commercial 
and industrial products; auctioneering services; 
services to bring together goods of automotive 
industry for the customers to see and buy them 
conveniently.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 69631/03/2014



Trade Mark No. 251933 מספר סימן

Application Date 15/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1139945 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals (industrial); adhesives for industrial 
purposes; conductive adhesives for industrial 
purposes; adhesives for use in the manufacture of 
semiconductors; adhesives (not for household or 
stationery purposes); artificial synthetic resins, 
unprocessed; unprocessed plastics pastes; chemical 
preparation for the manufacture of paints; chemical 
reagents (not for medical or veterinary purposes); 
epoxy resins; phenoxy resins; acrylic resins; 
phenylene resins; silicone resins; fluorine resins; 
oxetane resins; cyanate ester resins; adhesives 
which become thermally conductive after cured; 
insulating adhesives; sintered conductive chemical 
coating agents used in electronics industry; polymeric 
conductive chemical coating agents used in 
electronics industry; conductive chemical coating 
agents used in electronics industry; adhesives for 
filling cracks of semiconductors and integrated 
circuits (ICs).

Class: 9 סוג: 9

Conductive pastes for industrial purposes; conductive 
tapes; conductive pastes; conductive films for 
electronic packaging; conductive films for connecting 
and mounting electronic parts; solar batteries; 
contacts, electric, of precious metal; printed circuits; 
terminals (for electronic purposes); batteries, electric; 
contacts, electric; resistance wires; electrodes, other 
than welding electrodes or medical electrodes; 
electric resistors; electronic circuits; semiconductor 
circuits; antennas; electronic circuit boards; diodes; 
batteries and cells; coils, electric.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 69731/03/2014



 Owners

Name: Namics Corporation

Address: 3993, Nigorikawa, Kita-ku,,Niigata-shi, Niigata 
950-3131, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Class: 17 סוג: 17

Insulating paints; electrical insulating paints; 
insulating paints for semiconductors; electrical 
insulating materials; electrical insulating materials in 
the form of films; interlayer insulating materials for 
circuit boards; epoxy resin insulating paints; phenol 
resin insulating paints; silicone resin insulating paints; 
ultraviolet curable insulating paints; fluorescent 
insulating paints; photoactive insulating paints; 
insulating sheets; insulating coating agents for 
semiconductors; electrical insulating materials made 
from thermosetting resins; electrical insulating 
materials made from light curing resins; plastic film 
other than for wrapping; plastic substances, semi-
processed; synthetic resins (semi-finished products); 
seals; caulking materials of rubber or plastics; filling 
materials of rubber; filling materials of plastic; crack 
filling stuff made from synthetic resins; synthetic 
resins for filling cracks of semiconductors and 
integrated circuits (ICs); thermally conductive 
synthetic resins in the form of films; thermally 
conductive synthetic resins in the form of pastes; 
synthetic resin sheets adhering to one another by 
heat; conductive films; conductive films for 
electrodes.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 69831/03/2014



Trade Mark No. 251940 מספר סימן

Application Date 25/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1140112 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Societe Anonyme)

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave; bath oil; beauty creams; beauty lotions; 
body and beauty care cosmetics; body creams; body 
lotions; body oils; body scrubs; body splash; body 
spray used as a personal deodorant and as 
fragrance; body sprays; body wash; Cologne; 
deodorants and antiperspirants for personal use; 
facial scrubs; fragrances for personal use; hair care 
preparations; hair styling preparations; hand creams; 
hand lotions; lip balm; lip gloss; make-up; non-
medicated bath preparations; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

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

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

European Community Trade Mark, 27/03/2012, No. 
010763191

איחוד האירופי לסימני מסחר, 27/03/2012, מספר 
010763191

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 69931/03/2014



Trade Mark No. 251955 מספר סימן

Application Date 07/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1140385 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: bugatti GmbH

Address: Hansastraße 55, 32049 Herford, Germany

(Germany GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bags for mobile telephones and cases for portable 
computers.

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

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

European Community Trade Mark, 26/07/2012, No. 
011073582

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/07/2012, מספר 
011073582

Class: 9 סוג: 9

Cases for portable computers

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 70031/03/2014



Trade Mark No. 251964 מספר סימן

Application Date 30/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0226369 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ATLANTIC SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE 
DÉVELOPPEMENT THERMIQUE, Société anonyme

Address: 44, boulevard des Etats-Unis, F-85000 LA 
ROCHE-SUR-YON, France

(France société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus and installations for heating, steam 
generating, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 70131/03/2014



Trade Mark No. 251974 מספר סימן

Application Date 07/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0922118 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Glaxo Group Limited

Address: 980 Great West Road, Brentford, Middlesex 
TW8 9GS, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment, and/or alleviation of respiratory 
diseases and disorders. 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 70231/03/2014



Trade Mark No. 251983 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0972882 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Blue, white, black, 
yellow and pink. as shown in the mark.

Blue, white, black, yellow and pink.

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations and products for cats; 
nutritional supplements for cats for medical purposes.

Class: 31 סוג: 31

Cats foodstuffs, cats litter.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 70331/03/2014



Trade Mark No. 252006 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Promocom שם: פרומוקום

Address: Arnon 19 St., Tel Aviv, Israel כתובת : ארנון 19, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel, bar, restaurant. מלון, בר, מסעדה.               

Class: 44 סוג: 44

Spa. ספא.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 70431/03/2014



Trade Mark No. 252094 מספר סימן

Application Date 16/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1140721 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TECNIMEDE - SOCIEDADE TÉCNICO-
MEDICINAL, S.A.

Address: Rua Da Tapada Grande, Nº 2, Abrunheira, P-
2710-089 SINTRA, Portugal

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and preparations for topical 
use; medicines for humans for topical use.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 70531/03/2014



Trade Mark No. 252109 מספר סימן

Application Date 18/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1140915 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dunlop International Limited

Address: Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
haversacks, backpacks, rucksacks, knapsacks; 
panniers; cases, bags, portfolios; wallets, purses, 
pouches; card holders; leather shoulder belts; 
umbrellas, umbrella seats, parasols, walking sticks, 
canes; whips, harness, saddlery, horse tack and 
equestrian articles; baby and child carriers; straps for 
skates; parts and fittings for all the aforesaid goods.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 70631/03/2014



Trade Mark No. 252131 מספר סימן

Application Date 09/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1141212 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zalando GmbH

Address: Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlin, Germany

(Germany Limited partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather goods, namely, 
bands of leather, valises, suitcases, handbags, credit 
card cases and holders, business card cases, name 
card cases, sling bags for carrying infants, garment 
bags for travel; trunks and traveling bags; rucksacks; 
umbrellas, parasols, and walking sticks. 

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, sports gear.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services, namely mail order 
services (including online) with leather and imitations 
of leather and goods made from these materials, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, bags, 
rucksacks, umbrellas, parasols, and walking sticks, 
whips, harness and saddlery, clothing, footwear, 
headgear, sports gear.

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

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

Germany, 18/01/2012, No. 30 2012 009 870.3/09 גרמניה, 18/01/2012, מספר 870.3/09 009 2012 30

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 70731/03/2014



Trade Mark No. 252276 מספר סימן

Application Date 25/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1141905 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; non-electric cables 
and wires of common metal; ironmongery, small 
items of metal hardware; pipes and tubes of metal; 
goods of common metal, not included in other 
classes.

Class: 7 סוג: 7

Machines for the automobile industry and machine 
tools; motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles).

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking, supervision, life-saving and 
teaching apparatus and instruments namely, vehicle 
breakdown warning triangles, car navigation 
computers, remote control starters for vehicles; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, electrical controllers, electrical 
switches, electrical transformers, electric 
accumulators, electrical door openers, thermostats, 
speedometers and odometers; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; blank magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; data processing equipment, fire-
extinguishing apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, 
namely lamps, lamp bulbs, heating installations, 
refrigerating and cooling appliances and installations, 
steam generators; ventilating fans; dryers, water 
pumps.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, automobiles and structural parts 
therefore; apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely, automobiles, airplanes and boats.

Class: 17 סוג: 17

Machines for the automobile industry and machine 
tools; motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 70831/03/2014



 Owners

Name: Hans Pries GmbH & Co. KG

Address: Bergedorfer Strasse, 27777 Ganderkesee, 
Germany

(Germany Limited Partnership with a limited liability 
company as general partner)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

Germany, 14/05/2012, No. 30 2012 030 064.2/12 גרמניה, 14/05/2012, מספר 064.2/12 030 2012 30

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 17 סוג: 17

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 70931/03/2014



Trade Mark No. 252281 מספר סימן

Application Date 09/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1141948 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely software for the 
transmission, recording, reproduction, display, 
organization, management, manipulation and review 
of messages, text, images, files, audio, video and 
audio-visual content and other data for the facilitation 
of communications between two or multiple users via 
computer networks, communication networks and the 
global information network; computer software 
development tools; computer software for use as an 
application programming interface (API); wireless, 
short-range wireless enabled and universal serial bus 
(USB) devices for communications, namely 
telephones, handsets, headsets, speakers, 
microphones, earphones, webcams and video 
cameras.

Class: 35 סוג: 35

Advertising and information distribution services, 
namely, providing advertising space via the global 
computer network; promoting the goods and services 
of others over the internet.

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, providing a virtual 
currency for use by members of an online community 
via computer and communication networks; financial 
transaction services, namely, clearing and reconciling 
financial transactions via computer and 
communication networks, and providing secure 
commercial transactions and payment options; 
electronic processing and transmission of payment 
data for users of computer and communication 
networks.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 71031/03/2014



Class: 38 סוג: 38

Communication services, namely transmitting and 
receiving text, images, files, audio, video and audio-
visual content and other data for the facilitation of 
communications between two or multiple users via 
computer networks, communication networks and the 
global information network; text and instant 
messaging services; voice over IP services; audio 
and video teleconferencing; automated screening 
services for communications; providing user access 
to third party web sites hosted on computer servers 
accessible via a global information network; 
telecommunications services, namely, providing 
prepaid minutes for use on cell phones abroad; 
providing customer access to their wireless 
communication account usage data, account usage 
pattern, for purposes of account business 
management, financial reporting, accounting features 
and related reference information through an on-line 
portal.

Class: 42 סוג: 42

Computer services featuring software for enabling 
and managing simultaneous, multiple modes of 
communication via computer networks, 
communication networks and the global information 
network via instant messaging, voice over internet 
protocol (VOIP), video conferencing, audio 
conferencing, computer desktop sharing, file transfer, 
sensing and providing user presence information, 
and telephony and accessing remotely stored data 
for such applications; providing temporary use of on-
line non-downloadable software and applications for 
instant messaging, enabling and managing 
simultaneous, multiple modes of communication over 
local area networks and the internet via instant 
messaging, voice over internet protocol (VOIP), video 
conferencing, audio conferencing, computer desktop 
sharing, file transfer, sensing and providing user 
presence information, and telephony; providing 
technical information in the field of computer 
software.

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

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

U.S.A., 09/03/2012, No. 85565782 ארה"ב, 09/03/2012, מספר 85565782

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 71131/03/2014



 Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-
6399, U.S.A.

(Washington, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 71231/03/2014



Trade Mark No. 252309 מספר סימן

Application Date 15/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142251 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARKEMA FRANCE

Address: 420 rue d'Estienne d'Orves, F-92700 
COLOMBES, France

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; unprocessed artificial resins; 
unprocessed plastics; soil fertilizers; fire 
extinguishing compositions; metal tempering and 
soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
for industrial purposes.

Class: 17 סוג: 17

Plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating material. 

Class: 42 סוג: 42

Research and development of new products; 
chemical research; bacteriological research; 
biological research; chemical analysis.

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

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

France, 19/04/2012, No. 12 3 914 568 צרפת, 19/04/2012, מספר 568 914 3 12

Class: 1 סוג: 1

Class: 17 סוג: 17

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 71331/03/2014



Trade Mark No. 252537 מספר סימן

Application Date 28/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0785130 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: De Bortoli Wines Pty Limited

Address: De Bortoli Road, BILBUL NSW 2680, Australia

(A company incorporated under the laws of Australia)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages in this class including wines, 
table wines, liqueurs, spirits and alcoholic mixed 
beverages.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 71431/03/2014



Trade Mark No. 252539 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0793111 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
or coated with these materials not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 71531/03/2014



Trade Mark No. 252545 מספר סימן

Application Date 25/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0813550 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZINDACAL, S.L.

Address: Guillermo Marconi, 5 (Parque Industrial), E-
03203 Elche Alicante, Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 71631/03/2014



Trade Mark No. 252546 מספר סימן

Application Date 08/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0817375 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Avon Products, Inc.

Address: World Headquarters,,777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, U.S.A.

(United States of America, New York Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 71731/03/2014



Trade Mark No. 252664 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1144029 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry and science, namely cell 
culture media, namely biological tissue cultures 
except for medical or veterinary use. 

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
cell culture media, namely biological tissue cultures 
adapted for medical use. 

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

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

Germany, 30/05/2012, No. 30 2012 032 601.3/01 גרמניה, 30/05/2012, מספר 601.3/01 032 2012 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 71831/03/2014



Trade Mark No. 252884 מספר סימן

Application Date 29/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145251 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Address: 6-10, Koishikawa 4-chome,,Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8088, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. 

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

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

Japan, 13/11/2012, No. 2012-091855 יפן, 13/11/2012, מספר 2012-091855

Class: 5 סוג: 5

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 71931/03/2014



Trade Mark No. 253028 מספר סימן

Application Date 19/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145480 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Creative Nail Design, Inc.

Address: 1125 Joshua Way, Vista CA 92083-7800, 
U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Ultraviolet ray lamps not for medical purposes.

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

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

European Community Trade Mark, 13/08/2012, No. 
11116878

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/08/2012, מספר 
11116878

Class: 11 סוג: 11

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 72031/03/2014



Trade Mark No. 253030 מספר סימן

Application Date 03/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145496 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The mark 
consists of a letter "D" and the words "DRIVE 
ALLIANCE" in white against a green square 
background. as shown in the  mark.

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

 Owners

Name: Enterprise Holdings, Inc.

Address: 600 Corporate Park Drive, St. Louis MO 63105, 
U.S.A.

(Missouri, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or 
advertising purposes.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 72131/03/2014



Trade Mark No. 253034 מספר סימן

Application Date 15/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145508 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The color(s) 
white, blue and gray are claimed as a feature of the 
mark. as shown in the  mark.

 Owners

Name: FLAVITPURE, INC.

Address: 2710 Thomes Avenue, Suite 303, Cheyenne 
WY 82001, U.S.A.

(Wyoming, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing and promotional services, 
namely, promoting and marketing goods and 
services in the field of cosmetics, food, food 
supplements, pet food, nutrition and natural 
medicine; business administration and management 
in the field of cosmetics, food, food supplements, pet 
food, nutrition and natural medicine.

Class: 36 סוג: 36

Fiscal assessment and evaluation in the field of 
cosmetics, food, food supplements, pet food, nutrition 
and natural medicine; financial services in the field of 
cosmetics, food, food supplements, pet food, nutrition 
and natural medicine, namely, providing financial 
advice financial services in the field of cosmetics, 
food, food supplements, pet food, nutrition and 
natural medicine, namely, preparation of financial 
statements.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 72231/03/2014



Trade Mark No. 253039 מספר סימן

Application Date 08/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145639 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Cherry flavoured vodka.

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

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

European Community Trade Mark, 08/05/2012, No. 
010866929

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/05/2012, מספר 
010866929

Class: 33 סוג: 33

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 72331/03/2014



Trade Mark No. 253043 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145668 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Finenz Investment Management AG

Address: Seestrasse 1, CH-6330 Cham, Switzerland

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs.

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

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

Switzerland, 02/07/2012, No. 631560 שוויץ, 02/07/2012, מספר 631560

Class: 36 סוג: 36

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 72431/03/2014



Trade Mark No. 253045 מספר סימן

Application Date 30/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145679 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TZ Tischlerzentrum GesmbH

Address: Neugasse 36, A-2244 Spannberg, Austria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 72531/03/2014



Trade Mark No. 253047 מספר סימן

Application Date 23/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145695 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SEDAL, S.L.

Address: Avenida Barcelona, 264, E-08750 MOLINS DE 
REI (Barcelona), Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
refrigerating, drying, ventilating and water 
distribution; sanitary apparatus and installations; 
sauna bath installations; air-conditioning installations; 
sanitary fittings for installations for water distribution, 
hot water conditioning, bath, shower, washbasin, 
cistern, bidet and toilet installations; mixer taps for 
water pipes; filters (parts of household or industrial 
installations); stop valves and control valves; pipes 
(parts of sanitary installations); shower cubicles; 
bathtubs; toilets [water-closets]; toilet seats; showers; 
shower columns; water fountains; water sterilizers; 
hydrants; boilers; water, waste water and gas 
purification installations; hand-drying apparatus for 
washrooms.

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

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

Spain, 31/05/2012, No. 3.033.142 ספרד, 31/05/2012, מספר 3.033.142

Class: 11 סוג: 11

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 72631/03/2014



Trade Mark No. 253050 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145729 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Quanzhou Hengang Industry and Trade Co., 
Ltd.

Address: Lukou Village, Tuling Town, Quangang District, 
Quanzhou City, Fujian Province, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Benches [furniture]; bassinettes; bedsteads of wood; 
office furniture; furniture; easy chairs; head-rests 
[furniture]; mattresses; divans; furniture of metal.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 72731/03/2014



Trade Mark No. 253051 מספר סימן

Application Date 18/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145749 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SEÇİL ETEK GİYİM SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Ehlibeyt Mahallesi 6. Sokak No:31, Balgat-
Ankara, Turkey

(TURKEY LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, namely, leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, clothing, 
footwear, headgear, belts, pants suspenders, garters, 
buttons for clothes, hooks and eyes, hoops and 
zippers, buckles and clasps for shoes and belts, 
rivets, expanding bands for holding sleeves, laces for 
edgings, numerals and letters for making linen and 
competitors' numbers, (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods from wholesale outlets, 
retail outlets and from a general merchandise 
catalogue by mail order or by means of 
telecommunications.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 72831/03/2014



Trade Mark No. 253052 מספר סימן

Application Date 26/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145774 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: METALLIQ S.r.l.

Address: Via Galileo Galilei, 10/B, I-39100 Bolzano (BZ), 
Italy

(ITALY Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Friction lighters for igniting gas; gas lighters; lighters 
for igniting gas; alcohol burners; gas burners; heating 
boilers; feeding apparatus for heating boilers; kilns; 
acetylene burners; incandescent burners; burners for 
lamps; burners; boiler pipes [tubes] for heating 
installations; heat accumulators; heat regenerators; 
heating apparatus; heating installations; domestic 
fireplaces and parts and accessories thereof; 
domestic fireplaces for solid liquid or gaseous fuels; 
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; 
chimney blowers; dampers [heating]; flues for heating 
boilers; hearths; stoves; furnace ash boxes; furnace 
grates; air conditioning apparatus and instruments; 
regulating and safety accessories for gas pipes; 
cooking apparatus and installations; petrol burners.

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

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

Italy, 26/09/2012, No. MO2012C000666 MO2012C000666 איטליה, 26/09/2012, מספר

Class: 11 סוג: 11

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 72931/03/2014



Trade Mark No. 253054 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145780 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ANDRETTA PIERGIORGIO

Address: 12500 Steele Creek Rd., Charlotte, North 
Carolina, U.S.A.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Cyclists' clothing; cyclists' jerseys; cyclists' shorts; 
cyclists' pants; athletic uniforms; bicycle gloves; furs 
(clothing); overcoats; coats; anoraks; raincoats; 
robes; neck warmers; arm warmers; leg warmers; 
knee warmers; gaiters; socks; stockings; tights; 
brassieres; singlets; corsets; petticoats; suspenders; 
leggings (leg warmers); nightgowns; pyjamas; 
dressing gowns; pullovers; bath robes; bathing suits; 
bathing caps; gloves (clothing); muffs (clothing); 
cardigans; jerseys; neckties; neckerchiefs; scarves; 
sweaters; skirts; jackets; jerkins; shirts; blouses; 
waistcoats; vests; jumpers; track suits; jeans; 
trousers; pants; panties; underpants; undershirts; T-
shirts; polo shirts; knickers; sweatshirts; suits; 
dresses; pareus; babies' pants (clothing); dance 
costumes; balaclavas; headbands (clothing); ear 
bands (clothing); ear muffs (clothing); belts for 
clothing; sashes (clothing); money belts (clothing); 
overshoes; soles for footwear; cycling shoes; shoes; 
sport shoes; shoe covers; gymnastic shoes; ski 
boots; boots; sandals; slippers; hoods (clothing); 
hats; caps.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 73031/03/2014



Trade Mark No. 253055 מספר סימן

Application Date 23/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145802 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARMARE di Stefano Finco

Address: Via Antonio Meucci, 3, I-33058 S. Giorgio di 
Nogaro (Udine), Italy

(Italy Individual company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 73131/03/2014



Trade Mark No. 253056 מספר סימן

Application Date 12/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145807 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Intellectual Property Group SA

Address: 278, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, 
Luxembourg

(Luxembourg SA (Société Anonyme))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers, computer hardware, software, 
components and peripherals, computer internal and 
external accessories including batteries, netbooks, 
notebooks, tablets and tablet computers, laptops, 
nettops, external hard disk drives, external optical 
disk drives, computer multimedia products, computer 
input and output devices, computer storage devices, 
computer telecommunications devices, computer 
touchscreens, mobile phones and mobile phones 
peripherals including batteries.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 73231/03/2014



Trade Mark No. 253057 מספר סימן

Application Date 23/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145845 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Riflexo JSC

Address: 4 Orphano Str., BG-1463 Sofia, Bulgaria

(Republic of Bulgaria Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services.

Class: 42 סוג: 42

Software design.

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

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

Bulgaria, 19/11/2012, No. 125 923 בולגריה, 19/11/2012, מספר 923 125

Class: 36 סוג: 36

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 73331/03/2014



Trade Mark No. 253059 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145876 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hayman Limited

Address: Eastways Park, Witham, Essex CM8 3YE, 
United Kingdom

(Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 73431/03/2014



Trade Mark No. 253061 מספר סימן

Application Date 15/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0803684 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, blue, 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Liqui-Moly Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung

Address: Jerg-Wieland-Strasse 4, 89081 Ulm, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for industrial use, particularly 
additives for lubricants, greases, industrial oils, motor 
oils, gear oils, compressor oils and hydraulic oils, all 
these additives having chemical and physical 
properties; additives with chemical and physical 
properties for gasoline particularly for gasoline and 
diesel oil; additives for liquids for engine radiators; 
antifreeze solutions for use as additives for liquids for 
engine radiators and for the water in devices for 
washing windshields; de-icing compounds; 
impregnating chemicals for motor car convertible 
tops; chemical products in the form of aerosols for 
establishing electrical contact.

Class: 4 סוג: 4

Lubricants; industrial oils and greases, including 
motor, gear, compressor oils as well as hydraulic oils; 
contact oils and greases; sliding lubricants, additives 
for industrial oils and for fuel, particularly for gasoline 
and diesel oil; non-chemical additives for industrial 
greases, for industrial oils, for motor oils, gear oils, 
compressor oils and for hydraulic oils.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 73531/03/2014



Trade Mark No. 253063 מספר סימן

Application Date 20/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0821659 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: G.H. Dijkmans Beheer B.V.

Address: Veerweg 12, NL-5145 NS Waalwijk, 
Netherlands

(NL limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, headgear.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 73631/03/2014



Trade Mark No. 253064 מספר סימן

Application Date 08/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0835733 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Continental Reifen Deutschland GmbH

Address: Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, 
Germany

(Germany joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires, complete wheels, solid tires, inner tubes for 
tires.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 73731/03/2014



Trade Mark No. 253065 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0874078 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NEOTYS

Address: 30 avenue du Château de Jouques, F-13420 
GEMENOS, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment and computers; 
computer games software; software (recorded 
programs); computer peripheral devices; smart cards 
or integrated circuit cards.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computers and software; 
research and development of new products for third 
parties; engineering project studies; design 
(development), installation, maintenance, updating or 
rental of software; computer programming.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 73831/03/2014



Trade Mark No. 253066 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0874079 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NEOTYS

Address: 30 avenue du Château de Jouques, F-13420 
GEMENOS, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment and computers; 
computer games software; software (recorded 
programs); computer peripheral devices; smart cards 
or integrated circuit cards.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computers and software; 
research and development of new products for third 
parties; engineering project studies; design 
(development), installation, maintenance, updating or 
rental of software; computer programming.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 73931/03/2014



Trade Mark No. 253067 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0974513 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014-2084, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Internet browser software; downloadable internet 
browser software.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 74031/03/2014



Trade Mark No. 253068 מספר סימן

Application Date 04/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0988616 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

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; anchovy; peas, 
preserved; mushrooms, preserved; weed extracts for 
food; frog legs; frozen fruits, vegetables, and berries; 
frozen fish; fish, not live; iced fish; iced seafood; 
frozen seafood; fish fillets; semi-finished products 
made of fish and meat; salted fish; fish, tinned; 
smoked fish; fish pastes; caviar; salted caviar; caviar, 
preserved; shrimps, not live; spiny lobsters, not live; 
salmon; mussels, not live; shellfish, not live; 
laminaria, preserved; holothuria, not live; lobsters, 
not live; crayfish, not live; oysters, not live; dates; 
crustaceans, not live; tuna fish; fishmeal for human 
consumption; foods prepared from fish; fish salads; 
charcuterie; meat, tinned; meat pastes; salted meat; 
meat and fish snacks; meat salads; sardines; 
sausages; sausages in batter; ham; bacon; liver 
pastes; butter; vegetables, cooked; vegetables, dried; 
oils, preserved; olive oil for food; piccalilli; soups; 
preparations for making soups; vegetable juices for 
cooking; pickles; truffles, preserved; pistachio nuts; 
fruit preserved in alcohol; fruit, stewed; fruit salads; 
vegetable salads; crystallized fruits, berries, nuts; 
fruit chips; potato chips; potato crisps; potato flakes.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 74131/03/2014



 Owners

Name: FLAGMANTO LTD

Address: Spyrou Kyprianou 61,,SK House, CY-4003 
Limassol, Cyprus

(Cyprus Limited)

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains not included in other classes; live animals; 
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt; peanuts (fruits); 
protein for animal consumption; beans, fresh; meal 
for animals; grapes, fresh; bran; algae for human or 
animal consumption; mushrooms, fresh; nuts (fruits); 
hazelnuts; garden herbs, fresh; additives to fodder, 
not for medical purposes; grains for animal 
consumption; grains (cereals); fish spawn; marrows; 
squashes; potatoes, fresh; cola nuts; roots for food; 
forage; cattle food; fodder; pet food; shrimps, live; 
prawns, live; crabs, live; spiny lobsters, live; almonds, 
fruits; sea-cucumbers, live; mussels, live; laminaria, 
live; beverages for pets; plant seeds; lobsters, live; 
olives, fresh; fruit, fresh; crayfish, live; fish, live; 
fishmeal for animal consumption; lettuce; oysters, 
live; citrus fruit; shellfish, live; berries, fresh fruits.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 74231/03/2014



Trade Mark No. 253069 מספר סימן

Application Date 26/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0997056 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ 
MAHDUMLARİ AHMET RIZA KURUKAHVECI VE 
ORTAKLARI ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ

Address: Tahmis Sokak No. 66,Eminönü, Istanbul, 
Turkey

(TURKEY commandite partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cacao, coffee or cocoa-based beverages, 
chocolate-based beverages, pasta, noodles, ravioli, 
pastry, bakery products (included in this class), 
desserts (included in this class), honey, propolis, 
royal jelly for human consumption, flavoring and 
essences for food, yeast, baking powder, 
preparations for preserving and delaying rancidity of 
farinaceous food flour, semolina, starch sugar, 
powder sugar, tea, ice tea, confectionery, chocolate, 
biscuits, crackers, waffles, chewing gum, ice cream, 
edible ice, salt, cereals and cereal products.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 74331/03/2014



Trade Mark No. 253071 מספר סימן

Application Date 16/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1024157 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COTTIN SAS

Address: 60 quai des Orfèvres, F-75001 PARIS, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmitting, reproducing or 
processing sound or images; data processing 
equipment and computers; computer game 
programs; computer software, recorded; computer 
peripheral devices.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 74431/03/2014



Trade Mark No. 253072 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1046548 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANG ZHOU SHI WIE KANG TONG XIN JI 
SHU YOU XIAN GONG SI

Address: Room 201, Bldg. D of Youke Business Center, 
510665 Guangzhou, Guangdong Province, Longchuantou 
Industrial Zone, Kexin Road, Tangxia, Tianhe District, 
People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; aerials; cabinets for 
loudspeakers; cables, electric; wires, electric; 
connections, electric; junction sleeves for electric 
cables; contacts, electric; network communication 
equipments; plugs, sockets and other contacts 
(electric, connections).

Class: 35 סוג: 35

Bill-posting; outdoor advertising; dissemination of 
advertising matter; publication of publicity texts; 
advertising; publicity; television advertising; layout 
services for advertising purposes; import-export 
agencies; sales promotion for others.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 74531/03/2014



Trade Mark No. 253074 מספר סימן

Application Date 27/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102054 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Select GmbH Unternehmen für Zeitarbeit

Address: Am Mantel 1, 76646 Bruchsal, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 74631/03/2014



Trade Mark No. 253075 מספר סימן

Application Date 15/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102663 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siena Black Limited

Address: 12th floor, York House,,Empire Way, Wembley, 
Middlesex HA9 0PA, United Kingdom

(UNITED KINGDOM Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Casual fashion footwear for everyday use and not 
including footwear designed or adapted for the 
primary purpose of playing sports.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 74731/03/2014



Trade Mark No. 253076 מספר סימן

Application Date 29/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102833 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Ceterix Orthopaedics Inc.

Address: 959 Hamilton Avenue,Ceterix Orthopedics, Inc., 
Menlo Park CA 94025, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatus and instruments for use in 
orthopedic surgery.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 74831/03/2014



Trade Mark No. 253080 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1118906 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BioMarin Manufacturing Ireland Limited

Address: Shanbally, Ringaskiddy, Co. Cork, Ireland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genetic diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for use in enzyme therapy.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 74931/03/2014



Trade Mark No. 253081 מספר סימן

Application Date 20/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1119253 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Skullhead Luxembourg

Address: 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Luxembourg

(Luxembourg société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; demonstration of goods; distribution 
of samples; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; retail sale of 
cosmetics, optical goods, clothing, footwear, jewelry, 
bags, luggage and leather goods, fashion 
accessories; sale, distribution, import and export of 
cosmetics, optical goods, clothing and footwear, 
jewelry, bags, luggage and leather goods, fashion 
accessories.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 75031/03/2014



Trade Mark No. 253085 מספר סימן

Application Date 11/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1123253 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(GERMANY AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair lotions, preparations for caring, cleaning, tinting, 
coloring, bleaching, fixing hair.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 75131/03/2014



Trade Mark No. 253087 מספר סימן

Application Date 26/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127623 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The mark 
consists of the word "Rita's" appearing in white on a 
green banner, with the wording "Ice Custard 
Happiness" in white, appearing beneath; all over a 
circle outline in blue with white and red vertical 
stripes. as shown in the  mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "CUSTARD" AND "ICE". 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Rita's Water Ice Franchise Company, LLC

Address: 1210 Northbrook Drive,,Suite 310, Trevose PA 
19053, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Frozen confections; flavored water ices; frozen 
custards.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services featuring Italian ice, frozen 
custard and other frozen confections, for 
consumption on and off the premises; restaurant 
franchising, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of 
restaurants.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 75231/03/2014



Trade Mark No. 253088 מספר סימן

Application Date 12/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127684 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Baxter International Inc.

Address: One Baxter Parkway, Deerfield (IL 60015-4634), 
U.S.A.

(Delaware, USA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances, 
namely solutions for use in dialysis, hemodialysis or 
peritoneal dialysis.

Class: 10 סוג: 10

Medical blood treatment apparatus, namely dialysis 
machines; parts and fittings for the aforementioned 
goods, namely tubing sets, tubing, containers and 
disposables for use in dialysis machines, included in 
this class.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 75331/03/2014



Trade Mark No. 253090 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131259 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BASF SE

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

(Germany Societas Europaea)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics, namely acrylic copolymers 
being raw materials for adhesives, all the 
aforementioned goods for further industrial 
processing and not for use as lubricants.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 75431/03/2014



Trade Mark No. 253091 מספר סימן

Application Date 07/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131938 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Principle Business Enterprises, Inc.

Address: Pine Lake Industrial Park, Dunbridge OH 
43414, U.S.A.

(Ohio, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Incontinence garments, incontinence pads, 
disposable absorbent body tissues with soft, cloth-
like texture for absorbing and managing moisture on 
and around the skin; disposable adult incontinence 
underwear and briefs.

Class: 10 סוג: 10

Gloves for medical use; incontinence bed pads.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 75531/03/2014



Trade Mark No. 253092 מספר סימן

Application Date 12/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132492 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: CLOUD B, INC.

Address: SUITE 100,,150 WEST WALNUT STREET, 
GARDENA CA 90248, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Soft sculpture toys.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 75631/03/2014



Trade Mark No. 253096 מספר סימן

Application Date 12/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133620 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cloud B, Inc.

Address: 150 WEST WALNUT STREET,SUITE 100, 
GARDENA, CA 90248, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Children's blankets.

Class: 28 סוג: 28

Plush toys.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 75731/03/2014



Trade Mark No. 253098 מספר סימן

Application Date 26/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135792 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: CLOUD B, INC.

Address: SUITE 100,,150 WEST WALNUT STREET, 
GARDENA CA 90248, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Soft sculpture toys.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 75831/03/2014



Trade Mark No. 253099 מספר סימן

Application Date 26/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1136161 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Cloud B, Inc.

Address: 150 WEST WALNUT STREET,SUITE 100, 
GARDENA, CA 90248, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Plush toys.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 75931/03/2014



Trade Mark No. 253239 מספר סימן

Application Date 08/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146154 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GALDI S.R.L.

Address: Via Cal Trevisana, 26/B, I-31044 
MONTEBELLUNA (TV), Italy

(Italy Ltd Liab. Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for packaging foodstuffs and non-
foodstuffs.

Class: 37 סוג: 37

Installation and maintenance services for packaging 
machines, and technical support therefor.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological research and 
development, computer software design, industrial 
design, industrial analysis and research services; 
design and development of computer software; all 
afore services only in relation to the design and 
manufacturing of machines for the filling of liquid and 
semi-liquid food products.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 76031/03/2014



Trade Mark No. 253240 מספר סימן

Application Date 14/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146156 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vivus, Inc.

Address: 351 East Evelyn Avenue, Mountain View, CA 
94041, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
obesity, to facilitate weight loss and weight control, to 
suppress appetite and lower the threshold for satiety.

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

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

U.S.A., 20/06/2012, No. 85656775 ארה"ב, 20/06/2012, מספר 85656775

Class: 5 סוג: 5

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 76131/03/2014



Trade Mark No. 253242 מספר סימן

Application Date 12/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146161 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Address: 45 place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE, 
France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Active ingredients as part of the composition of 
cosmetic products; active ingredients as part of the 
composition of dermatological products and 
dermocosmetic products.

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic products.

Class: 5 סוג: 5

Dermatological products; dermocosmetic products.

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

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

France, 05/04/2012, No. 12 3 910 852 צרפת, 05/04/2012, מספר 852 910 3 12

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 76231/03/2014



Trade Mark No. 253243 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146165 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: iCeutica Pty Ltd

Address: c/o Stone Ridge Ventures, Unit 2, Mumford 
Place, Balcatta, WA 6021, Australia

(Australia Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, medicinal and veterinary 
preparations, specifically, solid oral dosage forms 
such as tablets and capsules, reformulated 
therapeutics, inhalable therapeutics, intranasal 
therapeutics and injectable therapeutics, for the 
treatment of schizophrenia, bipolar disorders, 
manifestations of psychotic disorders, erectile 
dysfunction, and pulmonary arterial hypertension, 
and for the reduction of pain, fever, inflammation and 
stiffness.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 76331/03/2014



Trade Mark No. 253244 מספר סימן

Application Date 20/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146175 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CYCLES LAPIERRE, Société Par Actions 
Simplifiée

Address: Rue Edmond Voisenet, F-21000 Dijon, France

(France Société Par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Cycles, bicycles, motor bicycles, mopeds, 
motorcycles; spare parts and accessories for cycles, 
bicycles, motor bicycles, mopeds, motorcycles, 
namely anti-theft devices, kickstands, frames, chains, 
brakes, mudguards, handlebars, direction indicators, 
wheel rims, pedals, luggage racks, air pumps, 
saddles and saddle covers, tubular tires, inner tubes, 
pneumatic tires, bells, safety seats for children, 
wheels, spokes, gearshift mechanisms specially 
adapted for cycles, repair outfits for inner tubes.

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

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

France, 22/05/2012, No. 12 3 921 552 צרפת, 22/05/2012, מספר 552 921 3 12

Class: 12 סוג: 12

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 76431/03/2014



Trade Mark No. 253246 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146178 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Address: Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, steam generating and 
cooking, in particular stoves, baking, roasting, grilling, 
toasting, defrosting and heating devices, water 
heaters, immersion heaters, slow-cookers, 
microwave ovens, waffle irons (electric), egg-boilers, 
deep-fat fryers (electric); electrical tea and coffee 
makers, espresso coffee machines, automatic coffee 
machines (included in this class); refrigerating 
apparatus, in particular refrigerators, chest freezers, 
refrigerated cabinets, beverage-cooling apparatus, 
fridge-freezers, freezers, ice machines and 
apparatus; drying apparatus, in particular including 
tumble dryers, laundry drying machines, hand dryers, 
hair dryers; infrared lamps (other than for medical 
use); heating pads (not for medical purposes), 
electric blankets (not for medical purposes); 
ventilating apparatus, in particular fans, extractor 
hood filters, extractor hood equipment and covers for 
extractor hoods, air-conditioning apparatus and 
devices for improving air quality, air humidifiers, air 
deodorisers, fragrance dispensing apparatus (not for 
personal use); air purifying apparatus, apparatus for 
water supply and sanitary purposes, in particular 
including fittings for steam, air and water supply 
installations; water heaters, storage water heaters 
and instantaneous water heaters; kitchen sinks; heat 
pumps; parts for all the aforesaid goods, included in 
this class; mechanical taps (dispensers) for 
dispensing chilled beverages for use in combination 
with apparatus for chilling beverages (other than 
vending machines).

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

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

European Community Trade Mark, 19/06/2012, No. 
010977379

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/06/2012, מספר 
010977379

Class: 11 סוג: 11

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 76531/03/2014



Trade Mark No. 253248 מספר סימן

Application Date 08/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146208 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the words "Nouvelle new 
generation", the letters "elle" appearing surmounted 
by a curved graphic sign.

 Owners

Name: H.S.A. HAIR STYLING APPLICATION SPA

Address: Via Dalmazia, 51, I-21100 VARESE, Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; hair lotions; shampoos; cosmetic hair 
dyes; perfumery; hair dye removing preparations; 
essential oils; deodorants for personal use; liquid 
soaps.

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

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

Italy, 07/08/2012, No. VA/2012/C/000321 VA/2012/C/000321 איטליה, 07/08/2012, מספר

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 76631/03/2014



Trade Mark No. 253252 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146308 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GALDI S.R.L.

Address: Via Cal Trevisana, 26/B, I-31044 
MONTEBELLUNA (TV), Italy

(Italy Ltd Liab. Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for packaging foodstuffs and non-
foodstuffs.

Class: 37 סוג: 37

Installation and maintenance services for packaging 
machines, and technical support therefor.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological research and 
development, computer software design, industrial 
design, industrial analysis and research services; 
design and development of computer software; all 
afore services only in relation to the design and 
manufacturing of machines for the filling of liquid and 
semi-liquid food products.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 76731/03/2014



Trade Mark No. 253256 מספר סימן

Application Date 14/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146384 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a nail polish bottle facing 
upwards with liquid nail polish and nail appliques in 
various designs emanating from the nail polish bottle.

 Owners

Name: Innovative Cosmetic Concepts LLC

Address: 61 Kuller Road, Clifton NJ 07011, U.S.A.

(New Jersey, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Nail enamels, namely, enamel strips which adhere to 
fingernails and toe nails.

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

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

U.S.A., 14/06/2012, No. 85651900 ארה"ב, 14/06/2012, מספר 85651900

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 76831/03/2014



Trade Mark No. 253258 מספר סימן

Application Date 04/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146387 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Steven Beckford

Address: 121 Portland Rd, Edgbaston, Birmingham B16 
9QX, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for the transmission or reproduction of 
sound or images.

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

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

United Kingdom, 13/04/2012, No. 2617486 ממלכה מאוחדת, 13/04/2012, מספר 2617486

Class: 9 סוג: 9

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 76931/03/2014



Trade Mark No. 253259 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146395 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Chromaflo Technologies Corporation

Address: 2600 Michigan Ave., Ashtabula OH 44004, 
U.S.A.

(Ohio, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Colorants for use in the manufacture of plastic 
molding compounds, including natural and synthetic 
polymers and compounds; colorants for use in the 
manufacture of paints and coatings.

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

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

U.S.A., 05/07/2012, No. 85669542 ארה"ב, 05/07/2012, מספר 85669542

Class: 2 סוג: 2

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 77031/03/2014



Trade Mark No. 253265 מספר סימן

Application Date 20/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146425 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vafo Praha, s.r.o.

Address: Chrástany 94, CZ-252 19 Chrástany, Czech 
Republic

(Czech Republic Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitamin and mineral supplements for pets.

Class: 29 סוג: 29

Meat and meat derivatives.

Class: 31 סוג: 31

Dry, semi-moist, wet, complete and complementary 
pet food; pet treats.

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

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

European Community Trade Mark, 21/03/2012, No. 
010745222

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/03/2012, מספר 
010745222

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 31 סוג: 31

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 77131/03/2014



Trade Mark No. 253266 מספר סימן

Application Date 15/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146427 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, automobiles, trucks, cars, land 
vehicles.

Class: 35 סוג: 35

Vehicle dealership services, namely, dealerships in 
the field of automobiles, trucks, cars, land vehicles; 
vehicle fleet business management services related 
to tracking and monitoring vehicles for commercial 
purposes, and business consultation services relating 
to the management of a fleet of vehicles for 
commercial purposes.

Class: 37 סוג: 37

Vehicle repair services; vehicle fleet management 
services, namely, vehicle repair and maintenance.

Class: 39 סוג: 39

Vehicle rental and leasing services; and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles, 
namely, rental reservations for automobiles, trucks, 
cars, land vehicles.

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

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

U.S.A., 02/11/2012, No. 85770529 ארה"ב, 02/11/2012, מספר 85770529

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 77231/03/2014



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a square to the left of a 
rectangle; the letter "e" is positioned within the 
square; the letters "nterprise" are positioned within 
the rectangle.

 Owners

Name: Enterprise Holdings, Inc.

Address: 600 Corporate Park Drive, St. Louis MO 63105, 
U.S.A.

(Missouri, United States Corporation)

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 77331/03/2014



Trade Mark No. 253273 מספר סימן

Application Date 14/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146494 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARETEX, S.A.

Address: Rial de sa Clavella, 89, E-08350 ARENYS DE 
MAR (Barcelona), Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; hosiery.

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; sales promotion for others 
(business services); business management; 
procurement services for others, commercial 
intermediation, import-export and wholesale and 
retail services in stores and via the Internet in 
connection with clothing, footwear, headgear, 
hosiery; presentation of goods on all kinds of 
communication media for retail sale purposes; 
organization of fairs and exhibitions for commercial or 
advertising purposes.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 77431/03/2014



Trade Mark No. 253274 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146495 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ovejero Jimenez, Gregorio

Address: C/ del Edil Marina Olcina, 1,PLAYA SAN JUAN, 
E-03540 ALICANTE, Spain

Name: BECERRA GUIBERT, Mª LUISA CRISTINA

Address: C/ del Edil Marina Olcina, 1,PLAYA SAN JUAN, 
E-03540 ALICANTE, Spain

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 77531/03/2014



Trade Mark No. 253275 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146497 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IBERITAL DE RECAMBIOS, S.A.

Address: Riera Blanca, 49 al 55, E-08028 Barcelona, 
Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heat pumps; coffee machines, namely electric coffee 
filter machines; ice machines and apparatus; steam 
boilers; bread toasters; bakers' ovens; electric deep 
friers; coffee roasters; coffee bean roasting 
machines.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 77631/03/2014



Trade Mark No. 253278 מספר סימן

Application Date 21/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146581 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red, pink, orange, 
light orange, yellow, light yellow, green, light green, 
blue, light blue, violet and light violet. as shown in the 
mark.

 Owners

Name: Joint Stock Company "Confectionary Factory 
"Neva"

Address: pr. Engelsa, 27, lit. O, RU-194156 Saint-
Petersburg, Russian Federation

(RU Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, including fruit jellies.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 77731/03/2014



Trade Mark No. 253279 מספר סימן

Application Date 12/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146600 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Phenox GmbH

Address: Lise-Meitner-Allee 31, 44801 Bochum, 
Germany

(Germany Limited Liability Company (GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical instruments for endovascular treatment, in 
particular micro catheters and aspiration catheters.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 77831/03/2014



Trade Mark No. 253280 מספר סימן

Application Date 06/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146614 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CISCO TECHNOLOGY, INC.

Address: 170 WEST TASMAN DRIVE, SAN JOSE CA 
95134, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spread spectrum based wireless LAN products for 
transmission of voice and data; computer hardware 
that allows mobile users equipped with portable 
computing platforms to roam between access points 
without interruption to their activities; host connect, 
remote access points and end node connections; 
computer software products that provide seamless 
connection to network management systems; and 
computer software products that allow mobile users 
equipped with portable computing platforms to roam 
between access points without interruption to their 
activities.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 77931/03/2014



Trade Mark No. 253281 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146622 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pyzel Surfboards LLC

Address: P.O. Box 1116, Haleiwa HI 96712, U.S.A.

(Hawaii, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headwear, sandals, t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, swimwear, hats, caps, 
jackets.

Class: 28 סוג: 28

Surfing equipment, namely surfboards, wakeboards, 
surfboard leashes, bodyboards, skimboards, paddle 
boards and surf paddles.

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

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

U.S.A., 20/11/2012, No. 85784574 ארה"ב, 20/11/2012, מספר 85784574

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 78031/03/2014



Trade Mark No. 253282 מספר סימן

Application Date 16/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146638 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The logotype is constituted of the words LE BABE 
written in lower case letters in fancy characters, 
between the words is a stylized heart with the spike 
pointing leftward.

 Owners

Name: Ferca '81 S.r.l.

Address: Via Damiano Chiesa, 25, I-33038 San Daniele 
del Friuli (Udine), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Visiting card holders and credit card holders, 
portfolios, belt bags, suitcases, briefcases, vanity 
cases (not fitted), travelling bags and sets, rucksacks 
and small rucksacks, bags, handbags, women's 
bags; shoulder bags; pocket bags; pouches (bags); 
key holders; key cases made of leather; notecases.

Class: 25 סוג: 25

Women's footwear, including dress shoes, boots, 
half-boots, ballerina pumps (footwear), high-heel 
shoes, sandals and slippers; belts for women 
(clothing).

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 78131/03/2014



Trade Mark No. 253283 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146661 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BLANCO Serge

Address: 35 rue Chiquito de Cambo, F-64200 BIARRITZ, 
France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, namely bags of 
leather for merchandise packaging; bands of leather; 
overnight cases of leather; hat boxes of leather for 
travel; key cases of leather; leather leads for horses; 
pouches of leather for merchandise packaging; 
shoulder belts of leather; leather harness straps ; tool 
bags of leather sold empty; traveling sets of leather ; 
trimming of leather for furniture; leather sold in bulk; 
walking stick seats of leather; dog and horse blankets 
of leather; muzzles of leather; belt bags of leather; 
animal skins; trunks and suitcases; umbrellas; 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; handbags; backpacks; school bags; beach 
bags; travel bags; vanity cases (empty); traveling 
sets (leatherware); wallets; purses (coin purses); key 
cases (leather goods); cases for means of payment 
(credit cards or checkbooks); briefcases; attaché 
cases.

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

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

France, 09/08/2012, No. 12 3 939 946 צרפת, 09/08/2012, מספר 946 939 3 12

Class: 18 סוג: 18

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 78231/03/2014



Trade Mark No. 253286 מספר סימן

Application Date 15/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0800566 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GENERALE BISCUIT

Address: 3 rue Saarinen,,Bâtiment Saarinen, F-94150 
RUNGIS, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Breakfast cereals, biscuits, crackers, cookies, wafers, 
waffles, pastries, cereal or biscuit bars.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 78331/03/2014



Trade Mark No. 253287 מספר סימן

Application Date 21/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0826822 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, handbags, traveling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, 
leather document briefcases, leather key cases, 
purses, trunks, suit cases, cosmetic bags, sports 
bags included in this class, bags for athletic 
equipments, evening and shoulder bags for ladies, 
leather shopping bags, school bags, garment bags 
for travel, suit carriers for travel, shoe bags tor travel, 
beach bags, rucksacks, diaper bags, backpacks, 
Boston bags, traveling trunks, duffel bags, overnight 
bags, carry-on bags, bags for mountain-climbing, 
satchels, opera bags, vanity cases (not fitted), hides, 
cases and boxes made of leather, bags made of 
leather for packaging, leather straps, umbrellas, 
leather leashes.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 78431/03/2014



 Owners

Name: TOD'S S.p.A.

Address: Via Filippo Della Valle, 1, I-63811 Sant'Elpidio a 
Mare (FM), Italy

(Italy Corporation)

Class: 25 סוג: 25

Leather coats, leather jackets, leather trousers, 
leather skirts, leather tops, leather raincoats, leather 
long coats, leather overcoats, leather belts, leather 
braces for clothing, belts, suits, padded jackets, 
jackets, stuff jackets, jumpers, trousers, jeans, skirts, 
dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas, 
pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, 
underwear, baby-dolls being nightwear, bathrobes, 
bathing costumes, negligee, swim suits, dressing 
gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece 
dresses, evening dresses, shawls, scarves, ties, 
neckties, gentlemen suits, women's clothing, dress 
shirts, aloha shirts, sweat shirts, under shirts, polo 
shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts; shoes, 
athletic shoes, slippers, overshoes, low heel shoes, 
leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, 
wooden clog, angler shoes, basketball shoes, dress 
shoes, heels, hiking shoes, rugby shoes, boxing 
shoes, base ball shoes, vinyl shoes, beach shoes, 
inner soles, soles for footwear, footwear upper, 
heelpieces for shoes and boots, non-slipping pieces 
for shoes and boots, tips for footwear, rain shoes, 
track-racing shoes, work shoes, straw shoes, 
gymnastic shoes, boots, ski boots, half boots, arctic 
boots, football boots, laced boots, field hockey shoes, 
hand ball shoes, esparto shoes or sandals, sandals, 
bath sandals; gloves, gloves for protection against 
cold, leather gloves, mittens; hats and caps, visor 
(headgear), leather hats and caps.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 78531/03/2014



Trade Mark No. 253289 מספר סימן

Application Date 14/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0860901 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Polisport Plásticos, S.A.

Address: Lugar de Fontanheira, P-3720-024 
CARREGOSA, Portugal

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Numberplates, of metal.

Class: 9 סוג: 9

Crash helmets.

Class: 11 סוג: 11

Headlights; radiator plugs.

Class: 12 סוג: 12

Baby carriers; mudguards, mudshields, handshields, 
side protectors, brake disc protectors, fork protectors, 
frame protectors, handles; accessories (not included 
in other classes), all for two-wheeled vehicles, 
motorised or not.

Class: 21 סוג: 21

Bottles.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 78631/03/2014



Trade Mark No. 253292 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060398 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WEX Inc.

Address: 97 Darling Avenue, South Portland ME 04106, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Management information services involving the 
collection and reporting of fueling and other purchase 
data associated with fleet vehicle usage.

Class: 36 סוג: 36

Commercial fleet credit card services.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 78731/03/2014



Trade Mark No. 253296 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1121097 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of standard Latin and Cyrillic 
characters without claim to any particular font style, 
size or color, the wording of the mark is a mutual 
translation from English into Russian and backwards.

 Owners

Name: BELLOCO HOLDINGS LIMITED

Address: office 501, 5th floor, Chrysalia Court, 206, Arch., 
Makariou III, CY-3030 Limassol, Cyprus

(a Public Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) namely aperitifs; 
arrack; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; gin; 
digesters; cocktails; liqueurs; alcoholic beverages 
containing fruit; spirits; distilled beverages; mead; 
hydromel; peppermint liqueurs; bitters; rum; sake; 
hard cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit 
extracts, alcoholic; alcoholic essences.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 78831/03/2014



Trade Mark No. 253424 מספר סימן

Application Date 10/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146775 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Atlases, brochures, magazines (periodicals), 
stationery, namely folders, packaging, photographs, 
catalogues, books, books (paperbacks), tickets, 
manuals, guides, maps, maps (geographical), paper, 
goods of paper, not included in other classes, 
periodicals, periodicals (magazines), printed matter 
of the statistical nature, posters, postcards, writing 
implements, billboards, pamphlets, publications, 
stickers, advertising boards of paper or cardboard, 
printed matter.

Class: 35 סוג: 35

Promotional activities; advertising; advertising, 
advertisement, promotional and marketing activities; 
on-line advertising activity; issuing and dissemination 
of advertising materials and texts for all available 
media; issuing of advertising brochures and 
catalogues; placement of advertising labels on 
goods; outdoor advertising on billboards; advertising 
in the press, on radio and TV, on the Internet; 
updating of advertising materials; all relating to the 
certification of the quality of catering services.

Class: 39 סוג: 39

Traffic information; arranging of tours, especially 
arranging of learning and cognitive pathways for 
professional public and media.

Class: 41 סוג: 41

Education, counselling and training activities; 
participation and organization of specialized fairs 
(home and abroad), workshops; arranging and 
conducting of congresses and seminars in the field of 
culture, education and entertainment, especially for 
professional public and media; information relating to 
recreation; information about entertainment, 
distraction; information relating to training and 
education; ticket reservation and booking services for 
culture, education and sport events.

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

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

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 78931/03/2014



 Owners

Name: Česká centrála cestovního ruchu - Czech 
Tourism

Address: Vinohradská 46, CZ-120 41 Praha 2, Czech 
Republic

(Czech republic Contributory organisation of the Ministry 
for Regional Development of the Czech republic)

Czech Republic, 27/06/2012, No. 496333 הרפובליקה הצ'כית, 27/06/2012, מספר 496333

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 79031/03/2014



Trade Mark No. 253425 מספר סימן

Application Date 19/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146796 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XTI FOOTWEAR, S.L.

Address: Poligono Industrial Las Teresas, c/Miguel 
Servet, s/n E-30510 Yecla (Murcia), Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear (except orthopedic), headgear.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 79131/03/2014



Trade Mark No. 253427 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146818 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Crisps and chips; potato-based snacks; treated 
and/or processed potato products; snacks not 
included in other classes; roasted peanuts; egg-
based dishes; prepared dishes based on meat 
products; prepared dishes based on vegetable 
products and/or horticultural products; treated and/or 
processed potato products; roasted peanuts.

Class: 30 סוג: 30

Snacks and savoury biscuits based on starch 
products; flours and cereal preparations; sauces; 
snacks and savoury biscuits based on maize; Tex-
Mex food based on maize, starch, cereals and flour, 
including tortilla chips; savoury sauces; breakfast 
foods of cereals, biscuits, sponge fingers, crackers, 
pancakes and waffles; filled rolls; tortillas.

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

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

Benelux, 01/08/2012, No. 1252152 בנלוקס, 01/08/2012, מספר 1252152

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 79231/03/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red and white as 
shown in the mark.

 Owners

Name: SNACK FOOD POCO LOCO, naamloze 
vennootschap

Address: Rumbeeksegravier 157, B-8800 ROESELARE, 
Belgium

(Belgium joint stock company)

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 79331/03/2014



Trade Mark No. 253434 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146871 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CARTIER INTERNATIONAL AG

Address: Hinterbergstrasse 22,Postfach 61, CH-6312 
Steinhausen, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products; precious stones; precious 
metals and alloys thereof; pearls; cuff links; tie clips; 
rings; bracelets; earrings; necklaces; brooches; 
charms; key rings of precious metal; works of art of 
precious metal; jewelry cases [caskets]; boxes of 
precious metal; timepieces and chronometric 
instruments; watches; chronometers; movements for 
timepieces, wall clocks; small clocks; cases; watch 
straps; watch chains and springs or glasses; key 
rings [trinkets or fobs]; statues or figurines 
(statuettes) of precious metal; cases or presentation 
cases for timepieces; medals; jewelry for computers; 
jewelry for bags; coins.

Class: 35 סוג: 35

Presentation of goods on any communication media 
for retail sale of jewelry, jewelry products, timepieces, 
watches, precious stones, precious metals; public 
relations; advertising services for luxury goods, 
particularly, jewelry, jewelry products, timepieces, 
watches, precious stones, precious metals; 
Consulting for business organization and 
management in the field of luxury goods, particularly, 
jewelry, jewelry products, timepieces, watches, 
precious stones, precious metals; advice for the 
purchase and sale of jewelry, jewelry products, 
timepieces, watches, precious stones, precious 
metals.

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

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

Switzerland, 16/07/2012, No. 634525 שוויץ, 16/07/2012, מספר 634525

Class: 14 סוג: 14

Class: 35 סוג: 35

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 79431/03/2014



Trade Mark No. 253436 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146894 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Goizper, S. Coop.

Address: Antigua, 4, E-20577 Antzuola (Gipuzkoa), Spain

(España Sociedad Cooperativa)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Tanks for hand-operated sprayers for use in 
agriculture, horticulture, industry and for household 
use, expressly excluding sprayers for medical use.

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

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

Spain, 30/07/2012, No. 3.040.703/6 ספרד, 30/07/2012, מספר 3.040.703/6

Class: 8 סוג: 8

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 79531/03/2014



Trade Mark No. 253438 מספר סימן

Application Date 20/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146920 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PARFUMS CARON

Address: 99, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 
PARIS, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products, toilet water, perfumes, soaps, 
deodorants for personal use, non-medical cosmetic 
preparations for skin care, cleansing and beauty, 
shaving and after-shave products, shampoos, hair 
lotions.

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

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 06/07/2012, No. 12 3 933 103 צרפת, 06/07/2012, מספר 103 933 3 12

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 79631/03/2014



Trade Mark No. 253439 מספר סימן

Application Date 22/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146953 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sound Around Inc.

Address: 1600 63rd Street,,1180 Avenue of the 
Americas, Brooklyn NY 11204, U.S.A.

(New York, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pedometers; waterproof audio players; waterproof 
cameras.

Class: 10 סוג: 10

Heart rate monitors.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 79731/03/2014



Trade Mark No. 253440 מספר סימן

Application Date 25/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146957 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SEEGENE, INC.

Address: 8FL, 9FL Taewon Bldg.,,65-5 Bangyi-
dong,,Songpa-gu, Seoul 138-050, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic preparations for medical purposes; 
diagnostic reagents for medical laboratory or clinical 
test purposes; diagnostic reagents for medical use; 
chemical reagents for medical purposes; diagnostic 
reagents for medical use used for the diagnosis of 
the genetic disease and cancer; diagnostic test kits 
for medical purposes; diagnostic test kits for medical 
use used for the diagnosis of the genetic disease and 
cancer; diagnostic reagents kits for the detection of 
the infection of the virus; diagnostic reagents kits for 
the detection of the infection of the microorganism; 
diagnostic kits for the detection of the symptom of the 
infectious infection.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 79831/03/2014



Trade Mark No. 253443 מספר סימן

Application Date 30/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147002 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CRISPO S.R.L.

Address: Via Pianillo s.c., SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
(Napoli), Italy

(Italy Italian Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Comfits and confectionery products.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 79931/03/2014



Trade Mark No. 253444 מספר סימן

Application Date 29/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147003 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUZHOU F&V PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT 
CO., LTD.

Address: Third Floor, No. 71 Fuguang Road, Jin An 
District, Fuzhou 350015 Fujian, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monitors [computer hardware]; flash-bulbs 
[photography]; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; tripods for 
cameras; editing appliances for cinematographic 
films; filters [photography]; screens [photography]; 
stands for photographic apparatus; remote control 
apparatus; batteries, electric.

Class: 11 סוג: 11

Lamps; lighting apparatus and installations; projector 
lamps; luminous tubes tor lighting; lamps and 
lanterns for stage; reflector spotlights for 
photography; diving lights; street lamps; lights, 
electric, for Christmas trees; sockets for electric 
lights.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

People's Republic of China, 06/06/2012, No. 
11033402

סין, 06/06/2012, מספר 11033402

Class: 9 סוג: 9

People's Republic of China, 06/06/2012, No. 
11033774

סין, 06/06/2012, מספר 11033774

Class: 11 סוג: 11

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 80031/03/2014



Trade Mark No. 253448 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147028 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Magnesita Refractories Company

Address: 425 S. Salem Church Rd., York, PA 17408, 
U.S.A.

(Pennsylvania, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Refractory products not primarily of metal, namely, 
refractory bricks, refractory mixes for patching, lining 
or repairing high temperature apparatus and 
repairing the lining for furnaces, refractory furnace 
patching and repair mixes; and pre-cast refractory 
shapes.

Class: 37 סוג: 37

Providing information via a global computer network 
on the use of refractory products to construct, 
maintain and repair refractory apparatus, namely, 
high temperature furnaces and industrial kilns; and 
providing information via a global computer network 
on the use of mechanical equipment and computer 
models to construct, maintain and repair refractory 
installations.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 22/10/2012, No. 85760124 ארה"ב, 22/10/2012, מספר 85760124

Class: 19 סוג: 19

Class: 37 סוג: 37

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 80131/03/2014



Trade Mark No. 253449 מספר סימן

Application Date 29/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147051 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG

Address: Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Germany

(Federal Republic of Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumeries, essential oils, preparations for 
body and beauty care, hair lotions, dentifrices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 02/06/2012, No. 30 2012 032 979 9/03 גרמניה, 02/06/2012, מספר 9/03 979 032 2012 30

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 80231/03/2014



Trade Mark No. 253451 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147106 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or coated therewith included in this 
class, jewelry, precious stones, timepieces and 
chronometric instruments.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 09/07/2012, No. 632045 שוויץ, 09/07/2012, מספר 632045

Class: 14 סוג: 14

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 80331/03/2014



Trade Mark No. 253454 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147149 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shanghai Laofengxiang Co., Ltd.

Address: No.432, East Nan Jing Road, Shanghai, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies; auctioneering; sales 
promotion [for others]; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses].

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 80431/03/2014



Trade Mark No. 253455 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147156 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Continental Dack Sverige AB

Address: P.O.Box 31774, SE-400 32 Goteborg, Sweden

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle tires.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 80531/03/2014



Trade Mark No. 253456 מספר סימן

Application Date 05/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147165 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Hotel directories; printed matter; namely books, 
newspapers, magazines, catalogs and newsletters in 
the field of hospitality (namely lodging, restaurants, 
bars, coffee shops, nightclubs, event planning, theme 
parks, transportation, cruise line, tours, travel 
agencies) and related operations, business activities, 
services and commerce.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management and business 
information and enquiries, all the aforementioned 
services relevant to hospitality (namely lodging, 
restaurants, bars, coffee shops, nightclubs, event 
planning, theme parks, transportation, cruise line, 
tours, travel agencies), entertainment and 
amusement; advertising services; promotion; 
advertising and marketing services in relation to 
others with regard to hospitality industry in general; 
association services, namely promoting diversity in 
the restaurant and hotel industries on behalf of 
employees, vendors, service providers management 
and owners online business directory featuring 
restaurants, bars, coffee shops, hotel resorts, as well 
as employees, vendors and service providers within 
the hospitality industry; information and advisory 
services with regards to all the foregoing, business 
advisory services namely, search for and selection of 
the best potential suppliers for others; business 
development services including such services 
provided on-line from a computer database and/or 
the Internet, all the aforementioned in the field of 
hospitality, respective business development and 
related operations, business activities, services and 
commerce.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 80631/03/2014



Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, namely providing remote 
Internet access, electronic communication, namely 
transmission of information by electronic 
communications networks; communication of data, 
included in this class, in particular, offers and 
information via computer and electronic media, 
namely, data communication by electronic mail; 
electronic data transmission; online services, namely, 
the communication of information of all kinds, 
namely, transmission of information by electronic 
communications networks; providing access to 
websites for third parties, providing access to the 
Internet, providing access to e-commerce platforms 
to the Internet, providing access to databases.

Class: 41 סוג: 41

Amusement, namely amusement parks; organizing 
and conducting seminars, conferences, meetings, 
symposia; entertainment and entertainment 
information, namely shows, performances, providing 
information about entertainment performances held 
in hotels, bars, restaurants, coffee shops; organizing 
exhibitions in hotel venues, all the aforementioned in 
the field of hospitality (namely lodging, restaurants, 
bars, coffee shops, nightclubs, event planning, theme 
parks, transportation, cruise line, tours, travel 
agencies) and related operations, business activities, 
services and commerce (employees, vendors, 
service providers, management and owners).

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design thereto, namely in the field of integrated 
system architecture that allows for the rapid 
development of highly interactive and customizable 
learning applications; design and development of 
computer hardware and software, all the 
aforementioned in the field of hospitality (namely 
lodging, restaurants, bars, coffee shops, nightclubs, 
event planning, theme parks, transportation, cruise 
line, tours, travel agencies) and related operations, 
business activities, services and commerce 
(employees, vendors, service providers, 
management and owners).

Class: 43 סוג: 43

Organizing holiday accommodation, namely 
organizational services in this class, e.g arranging for 
temporary housing accommodation; agency services 
for the reservation and/or accommodation in a hotel, 
services for providing food and drink.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Greece, 24/09/2012, No. 218164 יון, 24/09/2012, מספר 218164

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 80731/03/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red: R: 217, 
G:0, B:0, dark grey; R:55, G:55, B:65. as shown in 
the  mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the HotelOwner.com. separately, but 
in the combination of the mark.

 Owners

Name: DAMCO ENERGY S.A.-Energy Development 
Company which provides services and equipment 
with a distinctive title DAMCO ENERGY S.A.

Address: 209 Kifissias Avenue,,Maroussi, Athens, 
Greece

(Société Anonyme)

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 43 סוג: 43

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 80831/03/2014



Trade Mark No. 253459 מספר סימן

Application Date 25/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147177 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHANG JIAN RU

Address: Room 601, No. 13, Fujin East Road, Yuexiu 
District, Guangzhou, Guangdong, People's Republic of 
China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes [clothing]; clothing for gymnastics; 
waterproof clothing; shoes; hats; hosiery; leather 
belts [clothing]; scarfs; gloves [clothing].

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 80931/03/2014



Trade Mark No. 253460 מספר סימן

Application Date 28/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147182 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Asics Corporation

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi,,Chuo-ku,,Kobe-
shi, Hyogo 650-8555, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; garters; sock suspenders; suspenders 
(braces); waistbands; belts for clothing; footwear 
(other than special footwear for sports); masquerade 
costumes; clothes for sports; special footwear for 
sports; tee-shirts; sport shirts; polo shirts; sleeveless 
shirts; long-sleeved shirts; pants; panties, shorts and 
briefs; shorts; vests; sweaters; shirts for suits; 
jackets; long overcoats; half coats; overcoats; 
topcoats; windproof jackets; waterproof jackets; 
windproof pants; waterproof pants; sweat shirts; 
sweat pants; singlets; tank tops; skirts; tights; 
underwear (underclothing); brassieres; swim wear 
(bathing suits); bathing drawers; swimming caps 
(bathing caps); socks and stockings; gloves and 
mittens (clothing); stockings; scarves (scarfs); 
mufflers; neck warmers; arm warmers; bandanas 
(neckerchiefs); ear muffs (clothing); headgear for 
wear; sneakers; sports shoes; athletic shoes; running 
shoes; jogging shoes; training shoes; fitness shoes; 
walking shoes; driving shoes; work shoes; winter 
boots; boots; casual shoes; formal shoes; sandal 
(shoes); infants' shoes and boots; insoles (for shoes 
and boots); studs for shoes for sports; cleats for 
attachment to sports shoes; athletic uniforms; sport 
stockings; wristbands; marathon shoes; footwear for 
track and field athletics; golf shoes; soccer shoes; 
futsal shoes; basketball shoes; volleyball shoes; 
baseball shoes; rugby shoes; tennis shoes; American 
football shoes; table tennis shoes; handball shoes; 
badminton shoes; fencing shoes; wrestling shoes; 
gymnastic shoes; bowling shoes; taijiquan shoes; 
tug-of-war shoes; ski boots; cheerleading shoes; 
boxing shoes; weight lifting shoes; taekwondo shoes; 
archery shoes; climbing boots (mountaineering 
boots).

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 81031/03/2014



Trade Mark No. 253461 מספר סימן

Application Date 28/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147183 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Asics Corporation

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi,,Chuo-ku,,Kobe-
shi, Hyogo 650-8555, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbag frames; purse frames; horseshoes; 
industrial packaging containers of leather; bags and 
the like; pouches and the like; bags for sports; waist 
bags; shoulder bags; tote bags; handbags; duffel 
bags; Boston bags; traveling bags; shoe bags for 
travel; knapsacks; rucksacks; attaché cases of 
leather; suitcases; trunks; bags with wheels; 
pouches; business card cases; commutation-ticket 
holders; coin purses; wallets; key cases; vanity cases 
(not fitted); umbrellas and their parts; walking sticks; 
canes; metal parts of canes and walking-sticks; 
handles for canes and walking-sticks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Japan, 11/05/2012, No. 2012-037333 יפן, 11/05/2012, מספר 2012-037333

Class: 18 סוג: 18

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 81131/03/2014



Trade Mark No. 253463 מספר סימן

Application Date 03/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147188 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Asics Corporation

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi,,Chuo-ku,,Kobe-
shi, Hyogo 650-8555, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services or wholesale services for clothing; 
retail services or wholesale services for footwear 
(other than special footwear for sports); retail 
services or wholesale services for bags and pouches; 
retail services or wholesale services for personal 
articles; retail services or wholesale services for 
printed matter; retail services or wholesale services 
for paper and stationery; retail services or wholesale 
services for sports goods; retail services or wholesale 
services for toys, dolls, game machines and 
apparatus; retail services or wholesale services for 
clothes for sports, special footwear for sports; retail 
services or wholesale services for clocks, watches 
and spectacles (eyeglasses and goggles).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Japan, 15/06/2012, No. 2012-048550 יפן, 15/06/2012, מספר 2012-048550

Class: 35 סוג: 35

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 81231/03/2014



Trade Mark No. 253464 מספר סימן

Application Date 03/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147189 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Industrial packaging containers of leather; bags and 
the like; pouches and the like; bags for sports; waist 
bags; shoulder bags; tote bags; handbags; duffel 
bags; Boston bags; traveling bags; shoe bags; 
knapsacks; rucksacks; cases of leather; suitcases; 
trunks; bags with wheels; pouches; business card 
cases; carrying cases for commutation tickets; coin 
purse; wallets; key cases; vanity cases (not fitted); 
umbrellas and their parts; walking sticks; canes; 
metal parts of canes and walking-sticks; handles for 
canes and walking-sticks; saddlery; leather and fur 
(unworked or semi-worked).

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 81331/03/2014



 Owners

Name: Asics Corporation

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi,,Chuo-ku,,Kobe-
shi, Hyogo 650-8555, Japan

Class: 35 סוג: 35

Retail services or wholesale services for clothing; 
retail services or wholesale services for footwear 
(other than special footwear for sports); retail 
services or wholesale services for bags and pouches; 
retail services or wholesale services for personal 
articles; retail services or wholesale services for 
printed matter; retail services or wholesale services 
for paper and stationery; retail services or wholesale 
services for sports goods; retail services or wholesale 
services for toys, dolls, game machines and 
apparatus; retail services or wholesale services for 
musical instruments and records; retail services or 
wholesale services for clocks, watches and 
spectacles (eyeglasses and goggles); retail services 
or wholesale services for water repellents, 
waterproofing chemical compositions and 
compressed air; retail services or wholesale services 
for shoe detergent, shoe and boot cream and shoe 
black (shoe polish); retail services or wholesale 
services for leather preserving oil and grease and 
greases for shoes and boots; retail services or 
wholesale services for deodorants, other than for 
human beings; retail services or wholesale services 
for protective helmets for sports, swimming flutter 
boards and ear plugs; retail services or wholesale 
services for key rings (trinkets or fobs); retail services 
or wholesale services for drinking flasks (for 
travellers); retail services or wholesale services for 
clothes for sports, special footwear for sports; retail 
services or wholesale services for processed 
foodstuffs comprising of carbohydrates, protein, 
minerals, vitamins or amino acids as main 
component in particulate, tablet, jelly, granulated, 
powdery, paste or liquid forms; retail services or 
wholesale services for carbonated and non-
carbonated drinks (refreshing beverages).

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 81431/03/2014



Trade Mark No. 253467 מספר סימן

Application Date 10/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147213 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sumup Payments Limited 

Address: c/o Gallenalliance Solicitors, Avanta House, 9 
Devonshire Square, London EC2M 4YF, United Kingdom

(UK (England and Wales) Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Cashless payment services via mobile telephones 
and SMS; electronic money transfer and payment 
services; registration and validation of cashless 
payments; advisory and information services relating 
to all the aforesaid services.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

United Kingdom, 27/03/2012, No. 2615679 ממלכה מאוחדת, 27/03/2012, מספר 2615679

Class: 36 סוג: 36

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 81531/03/2014



Trade Mark No. 253471 מספר סימן

Application Date 08/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147245 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KOREA CONTAINER POOL CO., LTD

Address: 6F, Samchang-Plaza, 173,,173, Dowha-dong, 
Mapo-gu,, Seoul, 129-745, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal containers for the storage or transportation of 
goods; metal pallets for the storage or transportation 
of goods; metal boxes for the storage of goods; metal 
tanks for the storage of goods.

Class: 39 סוג: 39

Rental of containers for transportation and storage of 
goods; freighting forwarding services; warehousing; 
rental of pallets for transportation and storage of 
goods.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 81631/03/2014



Trade Mark No. 253473 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147265 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DONGFENG MOTOR CO., LTD.

Address: No. 10, Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technological Development Zone, Wuhan City, Hubei 
Province, People's Republic of China

(People's Republic of China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor coaches; motor buses; trucks; caravans; 
trailers [vehicles]; tractors; waggons; cycle cars; 
electric vehicles; vans [vehicles]; water vehicles; 
sports cars; tilting-carts; cars; axles for vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; tipping 
bodies for lorries [trucks]; vehicle seats; automobile 
hoods; automobile chassis; vehicle wheels; hoods for 
vehicle engines; hoods for vehicles; windows for 
vehicles; crankcases for land vehicle components 
[other than for engines]; vehicle bumpers; motors, 
electric, for land vehicles; gear boxes for land 
vehicles; connecting rods for land vehicles, other 
than parts of motors and engines; hub caps; bands 
for wheel hubs; motors for land vehicles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; doors for vehicles; 
vehicle chassis; bodies for vehicles; steering wheels 
for vehicles; elevating tailgates (Am.) [parts of land 
vehicles]; head-rests for vehicle seats; safety belts 
for vehicle seats; vehicle running boards; upholstery 
for vehicles; security harness for vehicle seats; 
rearview mirrors; windscreens; anti-theft devices for 
vehicles; inner tubes for pneumatic tires [tyres]; tires 
for vehicle wheels; tyres for vehicle wheels; treads for 
vehicles [roller belts]; treads for vehicles [tractor 
type].

Class: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance and repair; vehicle wash; 
vehicle service stations; vehicle maintenance; vehicle 
maintenance; vehicle repair.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 81731/03/2014



Trade Mark No. 253474 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147266 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DONGFENG MOTOR CO., LTD.

Address: No. 10, Dongfeng Road, Wuhan Economic & 
Technological Development Zone, Wuhan City, Hubei 
Province, People's Republic of China

(People's Republic of China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor coaches; motor buses; trucks; caravans; 
trailers [vehicles]; tractors; waggons; cycle cars; 
electric vehicles; vans [vehicles]; water vehicles; 
sports cars; tilting-carts; cars; axles for vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; tipping 
bodies for lorries [trucks]; vehicle seats; automobile 
hoods; automobile chassis; vehicle wheels; hoods for 
vehicle engines; hoods for vehicles; windows for 
vehicles; crankcases for land vehicle components 
[other than for engines]; vehicle bumpers; motors, 
electric, for land vehicles; gear boxes for land 
vehicles; connecting rods for land vehicles, other 
than parts of motors and engines; hub caps; bands 
for wheel hubs; motors for land vehicles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; doors for vehicles; 
vehicle chassis; bodies for vehicles; steering wheels 
for vehicles; elevating tailgates (Am.) [parts of land 
vehicles]; head-rests for vehicle seats; safety belts 
for vehicle seats; vehicle running boards; upholstery 
for vehicles; security harness for vehicle seats; 
rearview mirrors; windscreens; anti-theft devices for 
vehicles; inner tubes for pneumatic tires [tyres]; tires 
for vehicle wheels; tyres for vehicle wheels; treads for 
vehicles [roller belts]; treads for vehicles [tractor 
type].

Class: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance and repair; vehicle wash; 
vehicle service stations; vehicle maintenance; vehicle 
maintenance; vehicle repair.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 81831/03/2014



Trade Mark No. 253478 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147298 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (S.A.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 02/07/2012, No. 631529 שוויץ, 02/07/2012, מספר 631529

Class: 34 סוג: 34

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 81931/03/2014



Trade Mark No. 253480 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147310 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and 
black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

Address: Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

(Suisse Société a Responsabilite Limitee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

Address: 31 Achad Ha'am, P.O.B. 2499, Tel Aviv, 65202, 
Israel

שם: ש. הורוביץ ושות'

כתובת : אחד העם 31, ת.ד. 2499, תל אביב, 65202, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-
your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, 
snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 19/10/2012, No. 635778 שוויץ, 19/10/2012, מספר 635778

Class: 34 סוג: 34

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 82031/03/2014



Trade Mark No. 253481 מספר סימן

Application Date 10/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147336 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Puradigm LLC

Address: 1957 E 1050 S, Spanish Fork UT 84660, U.S.A.

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air purifiers; water purifiers.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 82131/03/2014



Trade Mark No. 253482 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147339 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Daimler AG

Address: Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 06/06/2012, No. 302012033595.0/14 גרמניה, 06/06/2012, מספר 302012033595.0/14

Class: 14 סוג: 14

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 82231/03/2014



Trade Mark No. 253487 מספר סימן

Application Date 14/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147372 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers; adhesive fabric for 
application by heat; banners; bath linen, except 
clothing; bed blankets; bed clothes; bed covers of 
paper; bed linen; billiard cloth; bolting cloth; 
brocades; buckram; bunting; calico; printed calico 
cloth; canvas for tapestry or embroidery; cheese 
cloth; chenille fabric; cheviots (cloth); cloth; coasters 
(table linen); cotton fabrics; coverings of plastic for 
furniture; covers for cushions; crepe (fabric); crepon; 
curtain holders of textile material; curtains of textile or 
plastic; damask; diapered linen; door curtains; 
drugget; eiderdowns (down coverlets); elastic woven 
material; esparto fabric; fabric; fabric for footwear; 
fabric, impervious to gases, for aeronautical balloons; 
fabric of imitation animal skins; fabrics for textile use; 
face towels of textile; felt; fiberglass fabrics, for textile 
use; filtering materials of textile; fitted toilet lid covers 
of fabric; flags, not of paper; flannel (fabric); frieze 
(cloth); furniture coverings of textile; loose covers for 
furniture; fustian; gauze (cloth); glass cloths (towels); 
gummed cloth, other than for stationery; haircloth 
(sackcloth); handkerchiefs of textile; hat linings, of 
textile, in the piece; hemp cloth; hemp fabric; 
household linen; jersey (fabric); jute fabric; knitted 
fabric; labels of cloth; linen cloth; lingerie fabric; lining 
fabric for shoes; linings (textile); marabouts (cloth); 
textile material; mattress covers; moleskin (fabric); 
mosquito nets; napkins, of cloth, for removing make-
up; net curtains; non-woven textile fabrics; oilcloth for 
use as tablecloths; pillow shams; pillowcases; place 
mats, not of paper; plastic material (substitute for 
fabrics); printers' blankets of textile; ramie fabric; 
rayon fabric; travelling rugs (lap robes); sanitary 
flannel; sheets (textile); shower curtains of textile or 
plastic; shrouds; silk (cloth); silk fabrics for printing 
patterns; sleeping bags (sheeting); table linen, not of 
paper; table napkins of textile; table runners; 
tablecloths, not of paper; tablemats, not of paper; 
taffeta (cloth); tick (linen); ticks (mattress covers); 
towels of textile; traced cloths for embroidery; trellis 
(cloth); tulle; upholstery fabrics; velvet; wall hangings 
of textile; washing mitts; woollen fabric; zephyr 
(cloth).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 20/11/2012, No. 30 2012 059 898.6/24 גרמניה, 20/11/2012, מספר 898.6/24 059 2012 30

Class: 24 סוג: 24

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 82331/03/2014



 Owners

Name: Schiesser Marken GmbH

Address: Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited 
Liability Company))

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 82431/03/2014



Trade Mark No. 253488 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147383 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The two Chinese characters 
"Mu" and "Ye". separately, but in the combination of 
the mark.

 Owners

Name: SHANDONG XINGANG GROUP

Address: Hongjiadian Village, Nanfang Town, Lanshan 
District, Linyi City, Shandong, People's Republic of China

(CHINA LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Plywood; lumber; veneer wood; wood paneling; wood 
pulp board, for building; mouldable wood; building 
timber; worked timber; fiberboard; resin composite 
sheet.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 82531/03/2014



Trade Mark No. 253489 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147390 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ERMANIOL

Address: 4 avenue de Montespan, F-75016 PARIS, 
France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including underwear and bathing suits, 
footwear, headgear; belts (clothing).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 26/07/2012, No. 12 3 937 177 צרפת, 26/07/2012, מספר 177 937 3 12

Class: 25 סוג: 25

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 82631/03/2014



Trade Mark No. 253490 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147395 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QUANZHOU KARRACK SPORTS GOODS, 
CO.,LTD

Address: ZOKE Industrial Park, Luoyang, Huian, 
Quanzhou City, Fujian Province, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Wet suits for water-skiing; motorists' clothing; cyclists' 
clothing; bathing caps; bathing drawers; bathing 
drawers; bathing suits; clothing for gymnastics; 
clothing for judo; clothing for wrestling.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 82731/03/2014



Trade Mark No. 253491 מספר סימן

Application Date 28/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147402 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FROMAGERIES BEL

Address: 16 boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS, 
France

(FRANCE Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Eggs, milk (in all its forms), butter, cream (dairy 
products), cheese and specialty cheese products, 
yogurts, lactic proteins and whey and other dairy 
products; milk-based beverages.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 06/07/2012, No. 12/3932402 צרפת, 06/07/2012, מספר 12/3932402

Class: 29 סוג: 29

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 82831/03/2014



Trade Mark No. 253501 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIAN OUTDOORS INTERNATIONAL LTD

Address: 7/F, Wuzhou Dasha, No. 81, 817 North Road, 
Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Ropes, not of metal; packing string; network; 
tarpaulins; hammocks; awnings of textile; awnings; 
tents; sacks [bags] of textile, for packaging; bags 
made of woven nylon materials.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 82931/03/2014



Trade Mark No. 253509 מספר סימן

Application Date 20/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147544 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MESCHINI ENRICO

Address: Via O. Franchini, 128, I-57128 LIVORNO, Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee.

Class: 43 סוג: 43

Coffee houses, bar, services for providing food and 
drink.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 25/10/2012, No. FI2012C001295 FI2012C001295 איטליה, 25/10/2012, מספר

Class: 30 סוג: 30

Class: 43 סוג: 43

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 83031/03/2014



Trade Mark No. 253510 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147557 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Skechers U.S.A., Inc. II

Address: 228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 04/12/2012, No. 85794687 ארה"ב, 04/12/2012, מספר 85794687

Class: 25 סוג: 25

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 83131/03/2014



Trade Mark No. 253514 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147621 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ACCUTEK PRODUCTS CORP.

Address: 4F, No. 12-3, Min An W. RD.,,HSIN Chuang 
City, TAIPEIHSIEN TAIWAN, People's Republic of China

(People's Republic of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric fans; electric saucepans; refrigerators; 
smoke exhaust ventilators; electric furnaces; air 
conditioners; air coolers; air heaters; dehumidifiers; 
drying machines.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 83231/03/2014



Trade Mark No. 253516 מספר סימן

Application Date 03/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147645 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GIMATIC S.p.A.

Address: Via Enzo Ferrari, 2/4, I-25030 RONCADELLE 
(BS), Italy

(Italy Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pneumatic components as parts of machines used in 
the automation industry, namely grippers, actuators, 
indexing tables, slides, conveyor lines, and pick and 
place mechanisms.

Class: 9 סוג: 9

Electrical accessories for the automation industry, 
namely electrical connectors and sensors for sensing 
the presence of products on an assembly line.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 83331/03/2014



Trade Mark No. 253522 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0612537 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Montres Corum Sàrl

Address: Rue du Petit-Château 1, CH-2300 La Chaux-de-
Fonds, Switzerland

(Suisse société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces, bijouterie and gold jewellery.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 83431/03/2014



Trade Mark No. 253523 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0849995 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gebrüder Woerle Ges.m.b.H.

Address: Enzing 26, A-5302 HENNDORF, Austria

(Austria Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and dairy products, cheese.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 83531/03/2014



Trade Mark No. 253524 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0950033 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: THE HOUSE OF TERENCE PROPRIETARY 
LIMITED

Address: Level 7/486 Albert Street,, East Melbourne, VIC 
3002, Australia

(Australian Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Preparations for the skin and hair; skin and hair care 
products; essential oils; scalp oils; hair conditioner; 
hair oil; hair moisturisers; hair wax; skin moisturisers; 
hair vitalisers; hair shampoo; hair softening cream; 
scalp conditioner; hair cream; hair gel; hair lotion; 
scalp cream; skin lotion; body lotion; face cleansing 
lotion; skin cream; petroleum jelly for skin care; 
aftershave toner; face scrub; face wash; skin 
moisturising cream; skin soothers for cosmetic use; 
facial soap; body soap; hand lotion; skin care cream.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 83631/03/2014



Trade Mark No. 253526 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1021120 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Montres CORUM Sàrl

Address: 1, rue du Petit-Château, CH-2300 La Chaux-de-
Fonds, Switzerland

(Suisse société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, precious stones, timepieces and 
chronometric instruments.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 83731/03/2014



Trade Mark No. 253527 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1029340 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PAUL HARTMANN AG

Address: Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, 
Germany

(Germany Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Plasters of all kinds; quick wound dressings; sticking 
plaster; materials for dressings; swabs, tampons, 
cotton wool for medical use; dressings for wounds; 
plasters with transdermal active agents, salve 
compresses; compresses, including gel and alginate 
compresses; liniments; sets comprising the same or 
different dressing materials; bandages, in particular 
immobilising bandages, all-purpose bandages for 
dressings, compression bandages, cushioned 
bandages for dressings (included in this class), 
synthetic resin dressings; gauze for dressings.

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic bandages, plaster, fixing, support and 
padded bandages, universal bandages, pull-on 
dressings compression stockings; zinc paste 
dressings.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 83831/03/2014



Trade Mark No. 253528 מספר סימן

Application Date 26/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1062926 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: American Blossom Corporation

Address: 2671 McCone Avenue, Hayward CA 94545, 
U.S.A.

(Company organized and existing under the laws of 
California)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Gloves, caps, gowns, masks, scrub suits, and shoe 
covers for medical, surgical and dental use.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 83931/03/2014



Trade Mark No. 253530 מספר סימן

Application Date 04/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102115 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Migros-Genossenschafts-Bund

Address: Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 84031/03/2014



Trade Mark No. 253531 מספר סימן

Application Date 26/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1121233 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mexpo International, Inc.

Address: 2671 McCone Avenue, Hayward, CA 94545, 
U.S.A.

(Company organized and existing under the laws of 
California)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Latex and vinyl examination gloves for medical use.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 84131/03/2014



Trade Mark No. 253624 מספר סימן

Application Date 03/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147779 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Headphones; personal headphones for use with 
sound transmitting systems; sunglasses, eyeglasses 
and eyeglass frames; downloadable cellular phone 
ring tones; computer software for processing digital 
music files; digital photo frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; downloadable music 
and video via the Internet and wireless devices; 
downloadable MP3 or MP4 files, MP3 or MP4 
recordings and downloadable pod casts featuring 
music, audio books, video and news broadcasts; 
audio-visual recordings featuring music and news 
broadcasts; music-composition and video-
composition software; visual recordings and audio 
visual recordings featuring music; and video; 
downloadable visual recordings featuring music and 
musical based entertainment; audio equipment and 
accessories, namely, personal stereos, digital audio 
media recorders, and digital audio media players; 
electronic control devices for musical instruments, 
namely, volume control and musical instrument 
digital interfaces (midi) devices; cellular phones; 
hands-free kits consisting of devices for hands-free 
use of mobile phones, headsets, faceplates and 
cables; specialty holsters for carrying personal digital 
assistants and cellular phones; personal digital 
assistants; digital cameras; mp3 players and portable 
and handheld digital audio electronic players and 
computers for recording, organizing, transmitting, 
manipulating and reviewing audio and video files; 
personal digital assistants for use as portable 
telecommunications instant messaging devices; 
computer game software, computer game programs, 
computer game software that may be downloaded 
from global and local area computer networks and 
wireless communication networks, computer game 
cartridges to be used in computer game machines 
adapted for use with television receivers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 06/04/2012, No. 85591250 ארה"ב, 06/04/2012, מספר 85591250

Class: 9 סוג: 9

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 84231/03/2014



 Owners

Name: CE Trademark LLC

Address: 1710 Broadway, New York NY 10019, U.S.A.

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 84331/03/2014



Trade Mark No. 253626 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147825 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Home Box Office, Inc.

Address: 1100 Avenue of the Americas, New York NY 
10036, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

T-shirts, shirts, caps.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 84431/03/2014



Trade Mark No. 253627 מספר סימן

Application Date 12/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147832 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Aperitifs, non-alcoholic; lithia water; 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; 
beer; preparations for making beverages; 
preparations for making mineral water; must.

Class: 33 סוג: 33

Aperitifs; brandy; wine; piquette; whisky; vodka; gin; 
digesters (liqueurs and spirits); cocktails; liqueurs; 
alcoholic beverages, except beer; alcoholic 
beverages containing fruit; spirits (beverages); 
distilled beverages; rum; cider; fruit extracts, 
alcoholic; alcoholic essences.

Class: 35 סוג: 35

Import-export agencies; commercial information 
agencies; advertising agencies; cost price analysis; 
rental of advertising space; auditing; employment 
agencies; computerized file management; 
accounting; demonstration of goods; transcription; 
opinion polling; marketing studies; business 
information; business investigations; marketing 
research; personnel recruitment; business 
management and organization consultancy; 
professional business consultancy; business 
management of performing artists; updating of 
advertising material; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; shop window 
dressing; business appraisals; payroll preparation; 
data search in computer files for others; business 
management assistance; commercial or industrial 
management assistance; economic forecasting; 
auctioneering; sales promotion for others; publication 
of publicity texts; radio advertising; distribution of 
samples; direct mail advertising; on-line advertising 
on a computer network; advertising by mail order; 
television advertising; advertising; modelling for 
advertising or sales promotion; procurement services 
for others (purchasing goods and services for other 
businesses).

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 84531/03/2014



 Owners

Name: TSN Brands LTD

Address: Geneva Place, Waterfront Drive,,P.O. Box 
3469, Road Town, Tortola, Virgin Islands

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 84631/03/2014



Trade Mark No. 253628 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147834 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINGBO POLINATA ELECTRONICS CO., LTD.

Address: Longxing Village, Wuxiang Town, Yinzhou 
District, Ningbo, Zhejiang, People's Republic of China

(CHINA Company Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; intercommunication apparatus; 
electroacoustic assemblies; measuring instruments; 
optical apparatus and instruments; remote control 
apparatus; plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; batteries, electric.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 84731/03/2014



Trade Mark No. 253630 מספר סימן

Application Date 06/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147841 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments, in particular 
optical apparatus for the eyes; spectacles, in 
particular optical spectacles, sunglasses, sports 
glasses, protective glasses, spectacles equipped with 
decorative elements; spectacle frames, chassis and 
mountings and supports and sides for spectacles; 
spectacle frames, spectacle mountings, chassis, 
supports as well as sides for spectacles equipped 
with decorative elements; optical spectacles and 
sunglasses, the frames thereof manufactured of 
metal or of a combination of metal and plastics; 
spectacle mountings, sides for spectacles, spectacle 
supports and spectacle frames manufactured of 
metal or of a combination of metal and plastics; 
chains for spectacles, in particular chains for 
spectacles equipped with decorative elements; 
spectacle glasses; optical lenses, contact lenses; 
optical goods, optical goods of plastics; optical glass; 
containers and cases for the aforesaid goods.

Class: 21 סוג: 21

Cleaning cloth for spectacles.

Class: 42 סוג: 42

Services provided by an industrial designer; 
preparation of technical expertise and documentary 
reports, research in the field of optics, in particular in 
the field of lenses and spectacles, as well as in the 
field of material for the manufacture of optical 
equipment, apparatus and instruments, in particular 
ophthalmic instruments as well as of spectacles and 
spectacle frames.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Austria, 20/08/2012, No. AM 4185/2012 AM 4185/2012 אוסטריה, 20/08/2012, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 21 סוג: 21

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 84831/03/2014



 Owners

Name: SILHOUETTE International Schmied AG

Address: Ellbognerstraße 24, A-4020 Linz, Austria

(public limited company)

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 84931/03/2014



Trade Mark No. 253639 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147927 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Continental Däck Sverige AB

Address: P.O. Box 31174, SE-400 32 Göteborg, Sweden

(Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Apparatus for locomotion by land, air or water; tyres; 
solid rubber tyres; inner tubes for tyres; complete 
wheels.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 85031/03/2014



Trade Mark No. 253684 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148400 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Glue (sizing), adhesives and adhesive materials for 
wood, for parquet flooring and laminate floor 
coverings.

Class: 2 סוג: 2

Colors, varnishes, lacquers, paints, coatings (paints), 
surface coatings (all these goods being non 
isolating), products for treating and impregnating 
wood and especially parquet flooring, products for 
the vitrification of floors and especially parquet 
flooring, preservatives against the deterioration of 
wood, preservatives against rust, oils and waxes for 
wood preservation, bactericidal paints, mordants 
(neither for metals, nor for seeds), mastic (natural 
resin), wood pulp (natural resin), unprocessed natural 
resin with the addition of wood (synthetic wood).

Class: 3 סוג: 3

Scouring solutions; waxes, oils and soaps for 
cleaning and maintaining wood, floors and especially 
parquet flooring.

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials, namely patio strips, parquet 
strips, baseboards and skirting boards, clips, nails, 
screws, fastening cleats, ledger strips and shaped 
sections of metal.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 85131/03/2014



Class: 17 סוג: 17

Synthetic resins (semi-finished products), rubber, 
gutta-percha, gum, asbestos, mica; sealants for joints 
and insulation joints; damp-proof, waterproof and 
sealing membranes and joints; sealing rings and 
strips; insulating tape; bark coverings for sound 
insulation; water-tight packing seals; caulking and 
stopping materials; insulating felt, fiberglass fabrics 
for insulation, fiberglass for insulation; filtering 
materials (semi-processed foams or plastics); 
insulating materials against humidity in buildings; 
soundproofing materials; insulators, insulating paper, 
insulating tape, insulating fabrics, insulating varnish, 
insulating coatings, insulating paints, insulating foils 
of metal; materials for insulating buildings and 
especially floors of rubber, cork, resin, aluminum, 
semi-processed foams or plastic materials.

Class: 19 סוג: 19

Floors, not of metal; parquet flooring; building 
materials, not of metal, namely patio strips, parquet 
strips, baseboards and skirting boards, battens, wood 
furring for wainscoting, level threshold bars and joint 
threshold bars, clips, fastening cleats, furring strips, 
moldings and sections, not of metal, for building and 
decoration; laths, rafters and battens, not of metal; 
slabs, not of metal, paving blocks and panels, not of 
metal, tiles for building use, not of metal, floor tiles, 
not of metal; wainscoting; lumber; manufactured 
timber; building glass, insulating glass (building); 
concrete; cement.

Class: 27 סוג: 27

Floor coverings, not of metal; carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and other materials for covering 
existing floors not of metal (except metal tile flooring 
and paints), non-textile wall hangings; carpets; 
wallpaper; Artificial turf.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 85231/03/2014



Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods; promotion of goods for 
others; retail sales, mail-order sales and sales using 
telecommunications means of the following goods, 
namely glue (sizing), adhesives and adhesive 
materials for wood, for parquet and laminate floor 
coverings, colors, varnishes, lacquers, paints, 
coatings (paints), surface coatings (all these goods 
being non isolating), products for treating and 
impregnating wood and especially parquet flooring, 
products for the vitrification of floors and especially 
parquet flooring, preservatives against the 
deterioration of wood, preservatives against rust, oils 
and waxes for wood preservation, bactericidal paints, 
mordants (neither for metals, nor for seeds), mastic 
(natural resin), wood pulp (natural resin), 
unprocessed natural resin with the addition of wood 
(synthetic wood), scouring solutions, waxes, oils and 
soaps for cleaning and maintaining wood, floors and 
especially parquet flooring, metallic and non-metallic 
building materials, namely clips, nails, screws, button 
fasteners, patio strips, parquet strips, baseboards 
and skirting boards, battens, wood furring for 
wainscoting, threshold level bars and joint threshold 
bars, furring strips, moldings and sections not of 
metal for building and decoration, synthetic resins 
(semi-finished products), rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica, joint sealants and insulation joints, 
waterproofing and sealing membranes and joints, 
waterproofing and sealing, rings and draft exclusion 
strips, insulating tape, bark for sound insulation, 
waterproof packing, caulking and stopping materials, 
insulating felt, fiberglass fabrics for insulation, 
fiberglass for insulation, filtering materials (semi-
processed foams or plastic materials), substances for 
insulating buildings against moisture, soundproofing 
materials, insulators, insulating paper, insulating 
tape, insulating fabrics, insulating varnish, insulating 
plasters, insulating paints, metal foil for insulation, 
substances for insulating buildings and in particular 
of floors of rubber, cork, resin, aluminum, semi-
processed foams or plastic materials, floors not of 
metal, parquet flooring, laths, rafters and battens not 
of metal, non-metallic slabs, paving blocks and 
panels, not of metal, tiles, not of metal, for building, 
floor tiles, not of metal, wainscoting, building timber, 
manufactured timber, building glass, insulating glass 
(construction), concrete, cement, non-metallic floor 
coverings, carpets, rugs, mats and matting, linoleum 
and other floor coverings not of metal, non-textile wall 
hangings, rugs, wallpaper, artificial turf.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 18/07/2012, No. 12/3935203 צרפת, 18/07/2012, מספר 12/3935203

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 85331/03/2014



 Owners

Name: DECOPLUS

Address: 46 rue du Faubourg du Temple, F-75011 
PARIS, France

(France Société par Actions Simplifiée à Associé Unique)

Class: 6 סוג: 6

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 27 סוג: 27

Class: 35 סוג: 35

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 85431/03/2014



Trade Mark No. 253711 מספר סימן

Application Date 26/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148672 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; milk and milk 
products; hazelnut spread cream, milk based and 
preparations for making milk based beverages; 
cream cheese, butter cream. 

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely cereal bars, 
muffins, crepes; bread, pastry and confectionery, 
namely candy, cocoa spread creams, frozen 
confectionery, fondants; edible ices; honey, treacle; 
preparations for edible ices, namely Italian ice, frozen 
yogurt, gelato, ice cream mixes, frappes; pastry 
preparations, namely assorted pastries, pies; 
desserts preparations, namely cakes, puddings, 
dessert mousse, croissants, cookies, tarts, brownies, 
cheesecakes, raspberry and cherry sauce fillings, 
toppings for cakes and bars, parfaits, chocolate 
fondant, hot chocolate, ice cream and sweet pastes 
for spreading.

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and carbonated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 27/04/2012, No. 1246708 בנלוקס, 27/04/2012, מספר 1246708

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 85531/03/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Brown and 
gold. as shown in the  mark.

 Owners

Name: SOREMARTEC S.A.

Address: Findel Business Center Complexe B, Rue de 
Treves, L-2632 Findel, Luxembourg

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Class: 32 סוג: 32

Class: 43 סוג: 43

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 85631/03/2014



Trade Mark No. 253715 מספר סימן

Application Date 10/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148738 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; cars; electric vehicles; anti-theft devices 
for vehicles; upholstery for vehicles; motorcycles; 
bicycle stands; tires for vehicle wheels; aeroplanes; 
boats; yachts.

Class: 14 סוג: 14

Ornaments [jewelry] of silver; bracelets [jewellery; 
jewelry (AM.)]; pearls [jewellery; jewelry (AM.)]; 
jewellery; rings [jewellery; jewelry (AM.)]; earrings; 
key rings [trinkets or fobs]; clocks; watches; charms 
[jewellery; jewelry (AM.)].

Class: 18 סוג: 18

Purses; school satchels; valises; travelling bags; 
wallets; briefcases; handbags; umbrellas; leather 
straps; canes; garment bags for travel.

Class: 25 סוג: 25

Suits; shirts; casual wear; sportswear; sports jerseys; 
football shoes; sports shoes; hats; neckties; scarfs.

Class: 28 סוג: 28

Sports balls; rackets; equipment for exercise; toys; 
equipment for sports activities; gloves for games; 
fishing apparatus; golf equipment; climbing 
harnesses.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 85731/03/2014



 Owners

Name: Valiant Eagle Industrial Co., Ltd. Shenzhen. 
China

Address: 25M, Wantuo Bldg.,,Jingtian Road, Shenzhen, 
People's Republic of China

(China Limited Company)

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 85831/03/2014



Trade Mark No. 253717 מספר סימן

Application Date 18/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148772 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetics, deodorants for personal use, 
soaps, shampoos, hair lotions, after-shave lotions, 
sun-tanning preparations (cosmetics), essential oils.

Class: 9 סוג: 9

Spectacles (optics), sunglasses, spectacle frames, 
spectacle cases.

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, horological instruments, watch bands.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials (included in this class); trunks and 
travelling bags, umbrellas and parasols.

Class: 24 סוג: 24

Materials, woven materials and textiles, knitted fabric 
(included in this class); bed blankets, bed linen and 
bed clothes; covers for cushions; table cloths, table 
runners and table linen (not of paper); sleeping bags 
(sheets which are sewn together so as to form bags); 
curtains of textiles or plastics; curtains; linings; home 
textiles; furniture covers or covers of plastic or 
textiles; protective coverings for furniture; place 
settings, not of paper; quilts, bed covers, travelling 
rugs (lap robes); towels of textile, napkins of textile, 
handkerchiefs of textile.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; belts (clothing); gloves 
(clothing).

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 85931/03/2014



 Owners

Name: Gerry Weber International AG

Address: Neulehenstrasse 8, 33790 Halle, Germany

(Germany AG)

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services, in particular via 
teleshopping programmes as well as online services 
and mail order catalogue services for the following 
goods: perfumery goods, cosmetics, deodorants for 
personal use, soaps, shampoos, hair lotions, after-
shave lotions, sun-tanning preparations (cosmetics), 
essential oils, spectacles (optics), sunglasses, 
spectacle frames and spectacle cases, jewellery, 
horological instruments, watch bands, leather and 
imitations of leather and goods made of these 
materials, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, materials, woven materials and textiles, 
knitted fabric, bed blankets, bed linen and bed 
clothes, covers for cushions, table cloths, table 
runners and table linen (not of paper), sleeping bags 
(sheets which are sewn together so as to form bags), 
curtains of textiles or plastics, curtains, linings, home 
textiles, furniture covers or covers of plastic or 
textiles, protective coverings for furniture, place 
settings, not of paper, quilts, bed covers, travelling 
rugs (lap robes), towels of textile, napkins of textile, 
handkerchiefs of textile, clothing, footwear, headgear, 
belts (clothing), gloves (clothing); commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; advertising including promotion of 
products and services of third parties through 
sponsoring arrangements and licence agreements, 
organising and running of fashion shows for 
advertising and/or sales purposes, organising and 
running of exhibitions and trade fairs (including in-
house exhibitions and trade fairs) for commercial and 
advertising purposes.

Class: 45 סוג: 45

Granting of licenses for franchising concepts; 
licensing of computer software; licensing of 
intellectual property and copyrights, in particular of 
trademark rights; film, television and video licensing; 
copyright management; rental of clothing and 
costumes.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 86031/03/2014



Trade Mark No. 253840 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148897 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of two Chinese characters; 
the first Chinese character "" means EXCEED in 
English; the second Chinese character "" means 
PEAK in English; these two Chinese characters "" put 
together have no meaning.

 Owners

Name: Zhejiang Tugong Instrument Co., Ltd

Address: Daoxu Industrial Park,,Shangyu, Zhejiang, 
People's Republic of China

(CHINA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Gauges; measuring instruments; material testing 
instruments and machines; apparatus and 
instruments for physics; furnaces for laboratory use; 
precision measuring apparatus; geological survey 
analytical instrument; teaching apparatus; furnaces 
for laboratory use; measuring apparatus and 
instruments for physical and chemical testing and 
composition analysis.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 86131/03/2014



Trade Mark No. 253844 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148932 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHONGSHAN SINSEADER ELECTRONIC, 
CO.LTD

Address: Floor 2-3, No.2 Fengxiang Xia Street, Tanzhou 
Town, Zhongshan City, Guangdong, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wires, electric; cables, electric; connections for 
electric lines; wire connectors [electricity]; plugs, 
sockets and other contacts [electric connections]; 
connections, electric; coaxial cables; video line; audio 
line.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 86231/03/2014



Trade Mark No. 253846 מספר סימן

Application Date 04/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148949 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VEYX-Pharma GmbH

Address: Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Germany

(Germany Private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplement for animals, based on proteins, 
amino acids, fatty acids, carbohydrates, vitamins, 
minerals and/or trace elements.

Class: 31 סוג: 31

Animal feed and non-medicated admixtures for 
animal feed.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 05/01/2012, No. 
010542868

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/01/2012, מספר 
010542868

Class: 5 סוג: 5

Class: 31 סוג: 31

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 86331/03/2014



Trade Mark No. 253848 מספר סימן

Application Date 10/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148957 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red, green, pink, 
blue, orange, purple, beige, brown and white. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: 2.Organize Sanayi Bolgesi, 83221 Nolu Cad. 
No: 28 Sehitkamil, Gaziantep, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, cakes, chocolates, chocolate creams, cakes 
with cocoa milk and chocolate cream.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Turkey, 05/07/2012, No. 2012/60650 טורקיה, 05/07/2012, מספר 2012/60650

Class: 30 סוג: 30

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 86431/03/2014



Trade Mark No. 253850 מספר סימן

Application Date 30/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148986 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 Ludwigshafen 
am Rhein, Germany

(Germany Societas europaea (SE))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Insulating materials, plastic substances, semi-
processed.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (not of metal).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 21/08/2012, No. 302012045375.9/17 גרמניה, 21/08/2012, מספר 302012045375.9/17

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 86531/03/2014



Trade Mark No. 253851 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149006 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave creams; bath oils; beauty creams; beauty 
lotions; beauty and body care cosmetics; body 
creams; body lotions; body oils; body scrub; 
refreshing waters for the body; body spray used as a 
deodorant and perfume; body sprays; eaux de 
Cologne, deodorants and antiperspirants for personal 
use; face scrubs; fragrances for personal use; hair 
care preparations; hair care preparations; hand 
creams; hand lotions; lip balm; lip glosses; make-up; 
bath products, not medicated; perfume; shaving 
preparations; soaps for personal use.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 21/06/2012, No. 633605 שוויץ, 21/06/2012, מספר 633605

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 86631/03/2014



Trade Mark No. 253852 מספר סימן

Application Date 25/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149024 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGDONG HOLATZ PLUMBING FITTINGS 
INDUSTRY CO., LTD

Address: No. 18 Tangliang Road,the 3rd Industrial Zone, 
Shuikou Town, Kaiping, 529321 Guangdong, People's 
Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Taps [faucets]; faucets for pipes (am.); pressure 
water tanks; floor drains; hot air bath fittings; bath 
tubs for sitz baths; water closets; toilet bowls; sauna 
bath installations.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 86731/03/2014



Trade Mark No. 253853 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149039 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Widex A/S

Address: Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark

(Denmark Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Hearing aids for people suffering from tinnitus.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Denmark, 05/07/2012, No. VA 2012 01801 VA 2012 01801 דנמרק, 05/07/2012, מספר

Class: 10 סוג: 10

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 86831/03/2014



Trade Mark No. 253854 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149055 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu 
"LIKERO-HORILCHANYI ZAVOD "PRAIM"

Address: vul. Olimpiiska, 1, smt. Malynivka, Chuhuivskyi 
r-n, Kharkivska obl. 63525, Ukraine

(Ukraine Limited Liability Company)

Name: Tovaristvo z obmegenoyu vidpovidalnistyu 
"OLIMP"

Address: prosp. Miru, bud. 13, UA-83015 m. Donetsk, 
Ukraine

(Ukraine Limited Liability Company)

Name: Klymez Pavlo Anatoliyovych

Address: vul. Kropyvnyzkogo, 10, kv. 21, Kyiv 01004, 
Ukraine

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 86931/03/2014



Trade Mark No. 253856 מספר סימן

Application Date 10/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149062 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVACOLOR srl

Address: Via Spallicci, 16, I-47121 Forli, Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; varnishes; lacquers; enamels [varnishes]; 
enamels for painting; glazes (paints, lacquers); 
paints.

Class: 17 סוג: 17

Insulating paint; insulating varnish.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 87031/03/2014



Trade Mark No. 253857 מספר סימן

Application Date 28/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149097 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu 
"Simcord"

Address: vul. Otakara Yarosha, 18, Kharkiv 61045, 
Ukraine

(Ukraine Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Brokerage; capital investments; clearing, financial; 
electronic funds transfer; exchanging money; 
financial analysis; financial consultancy; financial 
information; financial management; stock exchange 
quotations.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer software 
consultancy; computer software design; computer 
system analysis; computer system design; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; 
maintenance of computer software; rental of 
computer software; updating of computer software.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 87131/03/2014



Trade Mark No. 253858 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149115 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coloplast A/S

Address: Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, Denmark

(Denmark corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical irrigation system for surgical urology 
procedures.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 30/08/2012, No. 
011151561

איחוד האירופי לסימני מסחר, 30/08/2012, מספר 
011151561

Class: 10 סוג: 10

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 87231/03/2014



Trade Mark No. 253859 מספר סימן

Application Date 23/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149122 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kaba AG

Address: Mühlebühlstrasse,,Kempten, CH-8620 
Wetzikon, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Aktiengesellschaft (Joint Stock 
Company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Locks (other than electric), keys as well as parts and 
fittings for these goods; cashboxes (of metal), safety 
cashboxes, safes, bank vaults of metal, lock boxes of 
metal, non-electric door closers, armored doors of 
metal.

Class: 9 סוג: 9

Currency exchange and money distribution 
apparatus; electrically, electronically, acoustically and 
optically controlled keys as well as locking and 
security control devices; time recording apparatus; 
data processing apparatus and their parts, including 
peripherals; data media; software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Switzerland, 25/05/2012, No. 636791 שוויץ, 25/05/2012, מספר 636791

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 87331/03/2014



Trade Mark No. 253861 מספר סימן

Application Date 25/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149169 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rauland-Borg Corporation

Address: 1802 West Central Road, Mt. Prospect, IL 
600562230, U.S.A.

(Illinois, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic equipment, namely, nurse-
patient signaling and communication systems; voice 
amplification units; voice paging units; private 
administrative telephone communication units; audio 
amplifiers; re-amplifiers; computerized 
communication control and information retrieval units 
for use in schools, health care facilities, hospitals and 
other institutional applications; two way 
communication units with one or more channels for 
use in schools and other institutional environments; 
telephones; multipurpose communications unit 
having nurse-patient communication, signaling and 
paging functions for use in health care facilities and 
hospitals; computer hardware and software and 
telecommunications equipment for providing mass 
notification within a school district or geographic area 
by live paging, pre-recorded message distribution by 
text and voice, bell and tone scheduling; sound 
reinforcement systems for sound field reinforcement 
for both voice and program audio; computerized 
control system and computer software applications 
for use in communications and retrieval of 
information relative to individual patients in hospitals 
and other health care facilities; computer software 
application that enables an open interface for the 
purpose of managing staff assignments for devices 
and systems in a hospital or other healthcare facility.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 03/09/2012, No. 85719253 ארה"ב, 03/09/2012, מספר 85719253

Class: 9 סוג: 9

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 87431/03/2014



Trade Mark No. 253863 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149213 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALTERFIL NÄHFADEN GMBH

Address: 33, Bahnhofstrasse,, 09569 OEDERAN, 
Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Yarns (single or twisted) and threads made of natural 
and/or synthetic materials (substances), dyed or not 
dyed; monofilaments, wool, thread kits; sewing 
threads packed for the retail.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 87531/03/2014



Trade Mark No. 253864 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149229 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14 rue Royale, F-75008 PARIS, France

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Creams, lotions, milks, gels, oils, scrubs and 
powders for legs and feet.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 05/09/2012, No. 
011163251

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/09/2012, מספר 
011163251

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 87631/03/2014



Trade Mark No. 253865 מספר סימן

Application Date 11/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149233 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Betterpower Battery Co., Ltd.

Address: 1F, Bldg. 11, Tongfu Village, Shiao, Dalang, 
Longhua Town, Baoan District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Accumulators, electric, for vehicles; batteries, 
electric, for vehicles; batteries for lighting; lighting 
(batteries for); battery chargers; galvanic cells; 
chargers for electric batteries; batteries for pocket 
lamps; batteries, electric; accumulators, electric.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 87731/03/2014



Trade Mark No. 253866 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149268 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Orange and black. 
as shown in the mark.

 Owners

Name: LATVIJAS FINIERIS, A/S

Address: Bauskas iela 59, LV-1004 Rīga, Latvia

(Latvia Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Plywood.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Latvia, 04/12/2012, No. M-12-1474 M-12-1474 לטביה, 04/12/2012, מספר

Class: 19 סוג: 19

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 87831/03/2014



Trade Mark No. 253868 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149271 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROYAL-VOSTOK INVESTMENTS LIMITED

Address: 8 Kalypsous street, CY-3101 Limassol, Cyprus

(Cyprus Limited Liability company by shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages containing fruit; alcoholic 
beverages, except beer; alcoholic essences, 
alcoholic extracts; anise [liqueur]; anisette [liqueur]; 
aperitifs; arrack [arak]; bitters; brandy; cider; 
cocktails; curacao; digesters [liqueurs and spirits]; 
distilled beverages; fruit extracts, alcoholic; gin; 
kirsch; liqueurs; mead [hydromel]; peppermint 
liqueurs; perry; piquette; pre-mixed alcoholic 
beverages, other than beer-based; rice alcohol; rum; 
sake; spirits [beverages]; vodka; whisky; wine.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Cyprus, 15/10/2012, No. 80973 קפריסין, 15/10/2012, מספר 80973

Class: 33 סוג: 33

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 87931/03/2014



Trade Mark No. 253869 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149287 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGZHOU NEAR MAP TRADING CO., LTD.

Address: No. 23 Store, 1st FL., No. 47, Dongguanzhuang 
Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province, 
People's Republic of China

(China Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Ice nails [climbing irons]; crampons [climbing irons]; 
bolts of metal; plugs of metal; pulleys of metal [other 
than for machines]; pitons of metal [mountaineering 
equipment].

Class: 8 סוג: 8

Sharpening instruments; garden tools, hand-
operated; harpoons; razors, electric or non-electric; 
hand tools, hand-operated; metal band stretchers 
[hand tools]; glaziers's diamonds [parts of hand 
tools]; knives; side arms; table cutlery [knives, forks 
and spoons].

Class: 18 סוג: 18

Furniture coverings of leather; backpacks; valises; 
bags for sports; leather straps; handbags; leather, 
unworked or semi-worked; travelling sets 
[leatherware]; alpenstocks; umbrellas; leather 
leashes; gut for making sausages; harness straps.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 88031/03/2014



Trade Mark No. 253870 מספר סימן

Application Date 08/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149291 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coverity, Inc.

Address: 185 Berry Street, Suite 6500, San Francisco CA 
94107, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for design and development of 
computer systems and software applications; 
computer software for analysis and production of 
programming code in the field of software 
development; computer software development tools; 
computer software for visualization of software and 
design of computer systems.

Class: 42 סוג: 42

Consultation services in the field of development and 
testing of computer software.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

U.S.A., 09/07/2012, No. 85672206 ארה"ב, 09/07/2012, מספר 85672206

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 88131/03/2014



Trade Mark No. 253873 מספר סימן

Application Date 10/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149328 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red, green, pink, 
blue, orange, purple, beige, brown and beige. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: 2.Organize Sanayi Bolgesi, 83221 Nolu Cad. 
No: 28 Sehitkamil, Gaziantep, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, cakes, chocolates, chocolate creams, cakes 
with cocoa milk and chocolate cream.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Turkey, 05/07/2012, No. 2012/60656 טורקיה, 05/07/2012, מספר 2012/60656

Class: 30 סוג: 30

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 88231/03/2014



Trade Mark No. 253875 מספר סימן

Application Date 02/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149385 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KORES HOLDING ZUG AG

Address: Baaerstrasse 112, CH-6302 Zug, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
material, not included in other classes; carbon paper; 
binders and folders of cardboard and/or plastic; 
stationery, in particular markers, colored pencils, felt-
tip pens and ballpoint pens; adhesives for stationery 
or household purposes; adhesive tapes and self-stick 
items, in particular adhesive notes, adherable flags; 
labels and adhesive labels; glue sticks and adhesive 
rollers; correcting rollers and correcting pens, 
correcting fluids; artists' materials; office requisites 
(except furniture), including inking and correction 
ribbons; stamps, stamping inks and stamp pads; 
staples and paper clips; instructional and teaching 
material (except apparatus).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Austria, 01/06/2012, No. AM 2873/2012 AM 2873/2012 אוסטריה, 01/06/2012, מספר

Class: 16 סוג: 16

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 88331/03/2014



Trade Mark No. 253877 מספר סימן

Application Date 10/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149449 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MARBET Spólka z o.o.

Address: Chocholoska 28, PL-43-346 Bielsko-Biala, 
Poland

(Poland Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Furniture coverings of leather; trimmings of leather 
for furniture.

Class: 20 סוג: 20

Furniture; mobiles (decoration); mirrors, flower-
stands (furniture); picture frames; works of art of 
wood, wax, plaster, corozo, amber or plastic; goods 
(not included in other classes) of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes 
for all these materials, or of plastics.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 88431/03/2014



Trade Mark No. 253878 מספר סימן

Application Date 08/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149450 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(GERMANY AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; ethereal oils; cosmetics; hair 
lotions; preparations for conditioning, cleaning, 
dyeing, tinting, bleaching, fixing and shaping hair; 
dentifrices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 17/07/2012, No. 
011047594

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/07/2012, מספר 
011047594

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 88531/03/2014



Trade Mark No. 253879 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149453 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstraße 67, 40191 Düsseldorf, Germany

(Germany AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, deodorants for human beings; cosmetic foam 
bath preparations and shower gels, cosmetic 
preparations for hair care and treatment; non-
medicinal toothpastes and mouth washes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 03/07/2012, No. 302012037858.7/03 גרמניה, 03/07/2012, מספר 302012037858.7/03

Class: 3 סוג: 3

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 88631/03/2014



Trade Mark No. 253915 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1030212 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: S. Tous, S.L.

Address: Carretera de Vic, El Guix, 3, E-08243 
MANRESA (Barcelona), Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in these 
materials or coated therewith, not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 88731/03/2014



Trade Mark No. 254008 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149794 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sony Corporation

Address: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, 
Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cameras, lights for cameras, tripods for cameras, 
other photographic instruments and apparatus; digital 
cameras, digital still cameras, digital single-lens 
reflex cameras, digital video cameras, microphones 
for digital cameras, lights for digital cameras, tripods 
for digital cameras, microphones for digital video 
cameras, lights for digital video cameras, tripods for 
digital video cameras, speakers for digital video 
cameras, other telecommunication devices and 
apparatus.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Japan, 26/06/2012, No. 2012-51233 יפן, 26/06/2012, מספר 2012-51233

Class: 9 סוג: 9

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 88831/03/2014



Trade Mark No. 254013 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149897 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUZHOU KEYPOWER SOLUTIONS CO., LTD.

Address: Room 1505, 15/F, Tower B, Zhongmin Dasha, 
No. 11 Yangqiao Donglu, Gulou District, Fuzhou City, 
Fujian Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Generators of electricity; dynamos; starters for 
motors and engines; pumps [parts of machines, 
engines or motors]; welding apparatus, electric; 
machines and apparatus for wind power generation; 
mixing machines; hoists; derricks; diesel engines, 
other than for land vehicles; compressors [machines].

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 88931/03/2014



Trade Mark No. 254015 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149906 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

Class: 38 סוג: 38

Communication between computer terminals; 
communications, namely remote transmission of 
information concerning beverages, including alcoholic 
beverages; transmission and distribution of 
information, images, sound by data communication, 
audiovisual, telephone and electronic means, 
particularly by global telecommunications networks 
such as the Internet or by private or reserved access 
networks such as intranets; computer, electronic, 
telephone and telematic messaging services; 
providing chat forums on global telecommunication 
networks such as the Internet or telephone networks; 
provision and dissemination (provision of on-line 
access) of a data sharing portal; provision of online 
databases containing information on beverages, 
including alcoholic beverages; services for 
downloading data (information, images, sound) via a 
global computer network, networked computers, a 
computer site on communication networks and 
telephone networks; transmission and dissemination 
of (provision of access to) user-generated multimedia 
content, videos, films, images, texts and 
photographs, via the Internet and other computer and 
communications networks, including telephone 
networks; provision of (provision of access to) chat 
rooms or online community forums, including by 
telephone networks, particularly enabling users to 
post, search, watch, share, review, evaluate, 
comment and interact on the subject of information, 
data, video, photographs, pictures, recipes, reviews, 
recommendations and other multimedia content in 
particular concerning beverages, including alcoholic 
beverages.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 13/06/2012, No. 12 3 926 853 צרפת, 13/06/2012, מספר 853 926 3 12

Class: 33 סוג: 33

Class: 38 סוג: 38

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 89031/03/2014



 Owners

Name: Société Jas Hennessy & Co.

Address: Rue de la Richonne, F-16100 Cognac, France

(FRANCE Société en commandite simple)

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 89131/03/2014



Trade Mark No. 254017 מספר סימן

Application Date 06/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149913 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips N.V.

Address: High Tech Campus 5, NL-5656 AE Eindhoven, 
Netherlands

(THE NETHERLANDS LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric cooking appliances and devices for food 
preparation, for domestic purposes, including electric 
grills, toasters, sandwich makers, toasted sandwich 
makers, fryers, steamers (for cooking), rice cookers, 
ovens and microwave ovens.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 11/06/2012, No. 1249148 בנלוקס, 11/06/2012, מספר 1249148

Class: 11 סוג: 11

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 89231/03/2014



Trade Mark No. 254018 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149931 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hitachi Construction Machinery Co., Ltd

Address: 5-1 Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-
8563, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Engine oils; diesel oil; fuel; gas oil; gasoline; 
lubricating grease; lubricating oil; motor oil.

Class: 35 סוג: 35

Retail services or wholesale services for vehicle 
engine oils, fuel and lubricating grease.

Class: 37 סוג: 37

Oil change for vehicle; vehicle lubrication [greasing].

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Japan, 13/07/2012, No. 2012-56866 יפן, 13/07/2012, מספר 2012-56866

Class: 4 סוג: 4

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 89331/03/2014



Trade Mark No. 254019 מספר סימן

Application Date 15/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149932 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Application software for mobile telephones and the 
Internet for matching, dating and social networking 
services on line; software used as an application 
programming interface (API) for software enabling 
on-line social networking services and the 
development of social networking applications; 
downloadable software in the form of applications for 
mobile telephones for displaying and sharing a user's 
geographical location as well as for searching for and 
locating other users and places and interacting with 
them.

Class: 38 סוג: 38

Providing access to a global computer network; 
providing access to databases; communication via 
Internet networks; providing access to electronic, 
computer and online databases, telecommunication 
services, namely electronic data, message and 
information transmission; providing online 
communication forums on topics of general interest; 
providing access to the Internet sites of others via the 
Internet; provision of electronic display panels and 
online discussion forums on issues of general 
interest; providing network services online for data 
transfer by telecommunication means enabling users 
to transfer personal identity data and share personal 
identity data with and on several Internet sites; 
providing access to computer databases in the fields 
of social networking.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

European Community Trade Mark, 16/07/2012, No. 
011044534

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/07/2012, מספר 
011044534

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 89431/03/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Pink and white. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: INTERVOG

Address: 2 rue Edouard Quenu, F-75005 PARIS, France

(France Société à responsabilité limitée)

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 89531/03/2014



Trade Mark No. 254020 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149950 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording ESPRESSGO 
reproduced in original characters in lowercase letters, 
in thick full line, excepting letter G, which is 
reproduced in thick halftone line; inside letter O, 
appears an halftone circle print.

 Owners

Name: Luigi Lavazza S.p.A.

Address: Corso Novara, 59, I-10154 Torino (TO), Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Coffee machines, electric coffee percolators.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 07/09/2012, No. TO2012C002610 TO2012C002610 איטליה, 07/09/2012, מספר

Class: 11 סוג: 11

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 89631/03/2014



Trade Mark No. 254021 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149960 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LOTUS BAKERIES, naamloze vennootschap

Address: Gentstraat 52, B-9971 Lembeke, Belgium

(BE Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Biscuits, bakery and confectionery products, 
industrial pastries, candy, gingerbread, speculoos, 
waffles, biscuits, spreads based on cookies, 
speculoos or chocolate.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Benelux, 06/12/2012, No. 1259369 בנלוקס, 06/12/2012, מספר 1259369

Class: 30 סוג: 30

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 89731/03/2014



Trade Mark No. 254030 מספר סימן

Application Date 28/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150072 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Colorgems Jewellery Co.,Ltd.

Address: Unit 308, Floor 3, Annex of Xinxing square,, No. 
5002 Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen, 
Guangdong, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Gold, unwrought or beaten; jewellery cases 
(caskets); jewellery; ornaments [jewellery, jewelry 
(Am.)]; precious stones; works of art of precious 
metal; jade/emerald; jewelry of horn, bone, teeth and 
works of art; clocks; wristwatches.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

People's Republic of China, 06/07/2012, No. 
11177522

סין, 06/07/2012, מספר 11177522

Class: 14 סוג: 14

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 89831/03/2014



Trade Mark No. 254031 מספר סימן

Application Date 10/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150095 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TANNERIES HAAS (Société par Actions 
Simplifiée)

Address: F-67140 Eichhoffen, France

(FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Prepared leathers and skins and, more generally, 
leathers and skins; imitation leather; trunks and 
suitcases; goods of leather or imitation leather 
(excluding cases adapted to the products for which 
they are intended, gloves and belts).

Class: 25 סוג: 25

Gloves, belts; clothing; footwear (except orthopedic 
footwear); headgear.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 89931/03/2014



Trade Mark No. 254033 מספר סימן

Application Date 29/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150176 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NEWCOM GROUP CO.,LTD

Address: Xindai Town,,Pinghu City, 314211 Zhejiang 
Province, People's Republic of China

(China Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Pocket wallets; school satchels; backpacks; shopping 
bags; umbrellas; handbags; briefcases; valises; 
travelling sets [leatherware]; coverings of skins [furs].

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 90031/03/2014



Trade Mark No. 254034 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150186 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SITMA S.p.A.

Address: Via Vignolese, 1910, I-41057 SPILAMBERTO 
(MO), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for wrapping, bundling and packaging 
various goods by the use of heat-shrinkable and non-
heat shrinkable plastic films, as well as machines for 
heat-shrinking plastic films; packaging machines with 
paper and envelope-inserting machines.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Italy, 29/11/2012, No. MI2012C011231 MI2012C011231 איטליה, 29/11/2012, מספר

Class: 7 סוג: 7

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 90131/03/2014



Trade Mark No. 254209 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150719 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, photographic, cinematographic, optical and 
teaching apparatus and instruments; interactive 
entertainment software, namely computer game 
software; interactive multimedia game programs; 
downloadable computer software for use with 
computers and computer games; game software, 
video game programs, all for use with computers, 
communication devices and mobile telephones; 
educational game software.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard; notebooks, albums, document 
folders, printed matter, books, newspapers, 
periodicals and journals; bookbinding articles, 
photographs, stationery products; adhesives for 
stationery or household purposes; paper or 
cardboard stands for photographs; letter paper and 
envelopes; artists' materials, paintbrushes, 
paintboxes, drawing kits; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional or teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging, namely bags, small bags, pouches, films 
(stretchable, extensible) of plastic for palletization; 
printing type, printing blocks; pens, folders for 
conferences, notepads, writing pads, business cards, 
checkbooks, postcards, stickers (stationery); posters; 
lithographic works of art; atlases; comic books; flags 
and pennants of paper; modeling materials; plastic 
materials for modeling and sculpting, blueprints, 
modeling pastes; fun and educational worksheets, for 
use in schools.

Class: 28 סוג: 28

Games, toys, educational games; ornaments for 
Christmas trees (except illumination articles and 
confectionery); automatic and electronic games other 
than coin-operated and those designed to be used 
only with a television set; playing cards; figurines and 
accessories for figurines, namely toy weapons, 
clothing, footwear, caps and hats for figurines; 
puppets; scale model vehicles; building games; 
building blocks; model kits (toys); animal figures 
(toys); balls and balloons; electronic games; 
audiovisual games, namely apparatus for games 
designed for use only with a television set.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 90231/03/2014



 Owners

Name: EDITIONS PLAY BAC

Address: 33 rue du Petit Musc, F-75004 PARIS, France

(Société par Actions Simplifiée)

Class: 41 סוג: 41

Education, training, entertainment; leisure services; 
interactive or non-interactive competition and game 
services; radio or television entertainment; cultural 
activities; teaching and training services; editing and 
publication of texts (other than advertising texts), 
illustrations, books, journals, newspapers, 
periodicals, magazines, publications of all types and 
in all forms, including electronic and digital 
publications, audio and/or visual media, multimedia 
data carriers (interactive disks, digital-audio read-
only-memory compact disks), multimedia programs; 
initial and advanced teaching and education in all 
general subjects; organization of seminars, 
internships and courses (training); organization of 
conferences, forums, congresses and colloquiums; 
production of radio and television programs, 
audiovisual and multimedia programs, for interactive 
or non-interactive use; organization of competitions in 
education or entertainment, games and information 
campaigns of an educational or entertainment nature, 
organization of professional or other events for 
cultural or educational purposes; production of 
informative programs, recreational radio and 
television programs, audiovisual and multimedia 
programs, for interactive or non-interactive use; 
organization of shows; production and rental of films 
and cassettes including video cassettes, and more 
generally all sound and/or visual media, and 
multimedia data carriers (interactive disks, digital-
audio read-only-memory compact disks); lending of 
books and other publications; toy lending library 
services; club services (entertainment or education); 
practical training (demonstration); organization and 
conducting of training workshops.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

France, 03/12/2012, No. 123965450 צרפת, 03/12/2012, מספר 123965450

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 90331/03/2014



Trade Mark No. 254249 מספר סימן

Application Date 12/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151166 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Maroon, white as 
shown in the mark.

 Owners

Name: COMARTH RENTING, S.L.

Address: Camino de los Pinos, 148, E-30570 San Jose 
de la Vega, Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles, exclusively.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; especially in 
connection with a vehicle-producing company; 
import-export services relating to land vehicles.

Class: 37 סוג: 37

Repair; assembly and maintenance of land vehicles.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 90431/03/2014



Trade Mark No. 254497 מספר סימן

Application Date 13/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152521 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, namely, processed meats, preserved meats, 
canned meats; fish and fishery products, poultry and 
game; meat extracts;preserved beans, soups 
concentrates, preparations for making bouillon, 
preserved olives  milk and milk products, preserved 
butter, edible oils and fats;   frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; prepared  nuts, prepared, 
peanut butter, tahini (sesame seed paste), eggs and 
powdered eggs, protein for use as a food additive, 
potato chips.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, coffee substitutes, coffee or cocoa 
based beverages, chocolate based beverages, 
macaroni, ravioli, vermicelli, pastry and bakery 
products, desserts, honey, royal jelly, propolis (bee 
gum), condiments for foodstuff, yeasts, baking 
powder, natural substances for improving shape and 
color of bread and retarding its period of getting stale, 
all kinds of flour, semolina, corn starch, crystal sugar, 
cubed sugar, powdered sugar, tea, ice tea, 
confectionery, chocolates, biscuits, crackers, waffles, 
chewing gums, ice creams, edible ice, salt, grain 
(cereals) and products made from cereal, treacle.

Class: 31 סוג: 31

Agricultural products, namely, unprocessed grains, 
wheat, barley, oats, corn, maize, rye;  horticultural 
products, namely, fresh fruit and fresh vegetables;    
grains (seeds), natural plants and flowers; animal 
foodstuffs; malt; turf, natural; crustaceans, live; 
fishing bait, live; cereal seeds, unprocessed; shrubs; 
plants; seedlings; citrus fruit;  plants, dried, for 
decoration; fodder.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Turkey, 28/03/2012, No. 2012/29607 טורקיה, 28/03/2012, מספר 2012/29607

Class: 29 סוג: 29

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 90531/03/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, white 
and grey. as shown in the  mark.

 Owners

Name: KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Eski Beyşehir Yolu Üzeri No: 19 Meram, 
KONYA, Turkey

(TURKEY JOINT STOCK COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Address: The Beck Science Bldg., 8 Hartom St., Har 
Hotzvim, P.O.B. 45087, Jerusalem, 9777401, Israel

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

כתובת : מרכז בק למדע, רח' הרטום 8, הר חוצבים, ת.ד. 45087
, ירושלים, 9777401, ישראל

Class: 30 סוג: 30

Class: 31 סוג: 31

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 90631/03/2014



THE W

Trade Mark No. 255169 מספר סימן

Application Date 25/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.

Address: One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, 
U.S.A.

(Maryland, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate services, namely, real estate brokerage, 
real estate acquisition, real estate equity sharing, 
namely, managing and arranging for ownership of 
real estate, condominiums, apartments; real estate 
investment, real estate management, real estate time 
sharing and leasing of real estate and real property, 
including condominiums and apartments.

שירותי נדל"ן, דהיינו, תיווך נדל"ן, רכישת נדל"ן, חלוקת הון 
נדל"ן, דהיינו, ניהול והסדרת בעלות על נדל"ן, בתים משותפים, 
דירות; השקעות נדל"ן, ניהול נדל"ן, חלוקת זמן בעלות על נדל"ן 
וחכירת נדל"ן ונכסי מקרקעין, כולל בתים משותפים ודירות.       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement, namely, travel reservation services; 
transportation of passengers and goods; agency 
services for arranging travel; arranging of excursions 
for tourists and arranging of tours; providing 
information on travel.

תחבורה, אריזה ואחסון של סחורות, ארגון נסיעות, דהיינו, 
שירותים להזמנת נסיעות; הובלת נוסעים וסחורות; שירותי 

סוכנות לארגון נסיעות; ארגון של טיולים לתיירים וארגון סיורים; 
מתן מידע על נסיעות.                                                       
                                                                                    

                                

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; providing entertainment facilities; club 
services (entertainment or education); providing 
karaoke services; discotheque services; providing 
amusement arcade services; night clubs.

בידור; אספקת מתקני בידור; שירותי מועדונים (בידור או 
חינוך); אספקת שירותי קריוקי; שירותי דיסקוטקים; אספקת 

שירותי שעשועי ארקייד; מועדוני לילה.                                 
                                                                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 90731/03/2014



Trade Mark No. 255454 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1157112 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data carriers containing recorded computer software; 
data processing software; software for controlling 
industrial processes; graphical user interface 
software; optical imaging, not for medical purposes 
(software); computer software packages; computer 
software for computer aided software engineering; 
data compression software; multimedia software 
recorded on cd-rom; training manuals in the form of a 
computer program; computer programmes for image 
processing; computer programmes relating to local 
area networks; storage apparatus for computer 
programs; interactive multimedia computer programs; 
computer programs (downloadable); computer 
programs; computer programmes stored in digital 
form; recorded computer programs; computer 
programs downloadable from the internet; computer 
software (recorded).

Class: 41 סוג: 41

Software training; providing of training in the field of 
the development of software systems; providing of 
training within the field of design of software systems; 
training in the operation of software systems; 
computer based education services; training in the 
operation of computerised systems; computer-based 
training services; computer-aided training services; 
training services relating to the use of computer-
aided engineering systems; computer assisted 
training services; providing of training for computer-
aided engineering design; providing of training in the 
field of computer-aided manufacture; providing of 
training in the field of computer-aided testing; 
computer education training services; providing of 
training in the field of computer programming; training 
relating to computer programmes; courses in the field 
of designing computer programs; conducting courses 
for handling computer programs; training in data 
processing techniques; consultancy relating to 
training requirements analysis; electronic data 
processing training; training; arranging and 
conducting of workshops (training); conducting 
workshops (instruction); organisation of workshops; 
coaching (providing of training).

Class: 42 סוג: 42

Technological analysis; computerised industrial 
analysis; materials testing and analysing; calibration 
of analysis apparatus; analysis of geological 
samples; industrial analysis and research services; 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 90831/03/2014



analysis services in relation to computers; 
development of computer programs for combustion 
process analysis inside an engine; analysis of human 
tissues for medical research; technical engineering 
analysis; analytical services relating to computer 
programs; metallurgical analysis; computer aided 
analytical services; analysis of polymer coatings; 
engineering for the analysis of machinery; conducting 
analyses of the structural behaviour of building 
materials; software design; design of audiovisual 
creative work (software); software development; 
rental of design equipment (computer hardware and 
software); updating of computer software; 
consultancy in the field of software design; computer 
hardware and software consultancy services; 
development of interactive multimedia software; 
conducting technical project studies in the field of 
computer hardware and software; software 
engineering; consultancy and advisory services in the 
field of computer hardware and software; software 
customisation services; conducting of project studies 
relating to software; computer software design; 
design of computer programs and software relating to 
aircraft; software creation; creation, maintenance and 
adaptation of software; renting out hardware and 
software; design, development and implementation of 
software; consultancy services relating to computer 
networks using mixed software environments; 
custom design of software packages; consulting 
services in the field of computer hardware and 
software; consultancy in the field of computer 
hardware and software; maintenance and repair of 
software; rental of computer hardware and computer 
software; software development services; repair 
(maintenance, updating) of software; computer and 
software consultancy services; research in the field of 
software; computer software technical support 
services; development of software for electronic data 
processing; design and development of computer 
hardware and software; making of software, 
researching and developing of integrated circuits, 
chip design; design and development of multimedia 
products (software); troubleshooting of computer 
hardware and computer software problems; 
computer software rental; custom designs of software 
packages; software design and software 
development; development of computer programs 
(software) stored on data media designed for use in 
construction and automated manufacturing 
(CAD/CAM); consultancy in the field of product 
development and quality improvement of software; 
updating computer programs; modification of 
computer programs; updating and maintenance of 
computer software and programs; providing 
information relating to computer programs; rental of 
computer programs; preparation of technical studies 
relating to computer programming; appraisal of 
computer programmes; computer programming; 
conversion of computer programs and data (other 
than physical alteration); providing information 
relating to computer programming; design relating to 
computer hardware and computer programs; 
updating of computer programs; computer 
programming and maintenance of computer 
programs; research in the field of computer 
programming; computer program consultancy; 
creating computer programs for medical applications; 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 90931/03/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red ("CMYK 
15 100 100 0"), blue ("CMYK 100 90 10 0"), black 
("CMYK 0 0 0 100"), white ("CMYK 0 0 0 0"). as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Volume Graphics GmbH

Address: Wieblinger Weg 92a, 69123 Heidelberg, 
Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

consultancy relating to computer programming; 
editing of computer programmes; providing on-line 
support services for computer program users; 
computer programming in the field of medicine; 
computer programme updating; creation of computer 
programs; diagnosis of errors in computer programs; 
duplication of computer programs; updating of 
computer programs for others; repair of damaged 
computer programs; testing of computer programs; 
research in the field of computer programs; computer 
program design; error detection in computer 
programs; copying of computer programs; 
development of computer programs; technological 
advisory services relating to computer programs; 
technical consultation relating to computer 
programming; maintenance of computer programs; 
editing of computer programs; technical consultancy 
relating to computer programming; installation and 
maintenance of computer software; development and 
preparation of computer programs for data 
processing; creation, updating and adapting of 
computer programs; providing of back-up computer 
programs and facilities; online support for computer 
program users; engineering relating to computer 
programming; installation of computer programs; 
engineering and computer-aided engineering 
services; research relating to the computerised 
automation of industrial processes; computer-aided 
diagnostic testing; computer-assisted technical data 
analysis; computer-aided design of video graphics; 
computer-aided construction planning; computer-
aided design for manufacturing processes; computer-
aided graphic design; research relating to the 
computerised automation of technical processes; 
computer aided part and mould design services; 
computer-aided design services.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 91031/03/2014



Trade Mark No. 255687 מספר סימן

Application Date 16/05/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Adhesive tapes for household or stationery use; 
adhesive strips, tabs and sheets for mounting 
purposes for household and office use; adhesive 
tape dispensers for household or stationery use; 
bookbinding tapes; paper tapes; food bag and food 
container marking tape for freezer use; drafting tape 
for use with paper drawings; hair setting tape for use 
in styling hair; adhesive for household or stationery 
use; liquid adhesive for household or stationery use; 
glue sticks for household or stationery use; adhesive 
labels; shipping labels; plastic bubble wrap for 
packing, cushioning and storage purposes; 
cardboard boxes; cardboard mailing tubes; mailing 
envelopes; wrapping paper; inflatable plastic bags for 
use in packing for cushioning and storage purposes; 
paper cutters; adhesive putty for household or 
stationery use; laminating machines for home and 
office use.

סרטים דביקים לשימוש ביתי או כמכשיר כתיבה; רצועות 
דביקות, מדבקות וגיליונות למטרות הדבקה לשימוש ביתי 
ומשרדי; מנפקי סרטים דביקים לשימוש ביתי או כמכשיר 

כתיבה; סרטים לכריכת ספרים; סרטי נייר; סרטי סימון לתיקי 
מזון ולמיכלי מזון לשימוש במקפיא; סרטי שרטוט לשימוש עם 
ציורי נייר; סרטים לסידור שיער לשימוש בעיצוב שיער; דבק 
לשימוש ביתי או כמכשיר כתיבה; דבק נוזלי לשימוש ביתי או 
כמכשיר כתיבה; מקלות דבק לשימוש ביתי או כמכשיר כתיבה; 
תוויות נדבקות; תוויות למשלוחים; עטיפת בועות מפלסטיק 
למטרות אריזה, ריפוד ואחסון; קופסאות קרטון; גלילי קרטון 
לדואר; מעטפות דואר; נייר עטיפה; שקיות פלסטיק מתנפחות 
לשימוש באריזה למטרות ריפוד ואחסון; חותכי נייר; מרק דביק 
לשימוש ביתי או כמכשיר כתיבה; מכונות למינציה לשימוש ביתי 
ומשרדי.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 17 סוג: 17

Adhesive tapes and adhesive tape dispensers for 
industrial or commercial use; duct tapes; electrical 
tapes; masking tapes; mounting tapes and adhesive 
squares for use in affixing signs, posters, pictures, 
and objects to various surfaces; strapping tapes; 
carpet seam tape; plastic and metal tapes for making 
repairs; photographic splicing and repair tape; 
reflective tapes for use in the safety and automotive 
fields; packing padding and fill of plastic for shipping 
containers; plastic film used to laminate paper; 
sealants, adhesives and adhesive films for industrial 
or commercial use; insulating tape; plastic film for 
insulating windows; packing tape, for commercial, 
industrial use.

רצועות דביקות ומנפיקי רצועות דביקות לשימוש תעשייתי או 
מסחרי; נייר דבק; רצועות דביקות לבידוד חשמלי; מסקינג טייפ; 
רצועות הדבקה וריבועים דביקים לשימוש בהצמדת שלטים, 
פוסטרים, תמונות, ואובייקטים למשטחים שונים; רצועות 

קשירה; רצועות לחיבור שטיחים; רצועות פלסטיות ומתכתיות 
לביצוע תיקונים; רצועות צילומיות לחיתוך ולתיקון; רצועות 

רפלקטיביות לשימוש בתחומי בטיחות וכלי רכב; אריזות ריפוד 
ומילוי מפלסטיק למשלוח מכולות; סרט פלסטי המשמש לליבוד 
נייר; חומרי איטום, דבקים וסרטים דביקים לשימוש תעשייתי או 
מסחרי; רצועות בידוד; סרטים פלסטיים לבידוד חלונות; רצועות 
לאריזה, לשימוש מסחרי תעשייתי.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 91131/03/2014



 Owners

Name: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota, 55144, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 91231/03/2014



Trade Mark No. 255688 מספר סימן

Application Date 16/05/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Adhesive tapes for household or stationery use; 
adhesive strips, tabs and sheets for mounting 
purposes for household and office use; adhesive 
tape dispensers for household or stationery use; 
bookbinding tapes; paper tapes; food bag and food 
container marking tape for freezer use; drafting tape 
for use with paper drawings; hair setting tape for use 
in styling hair; adhesive for household or stationery 
use; liquid adhesive for household or stationery use; 
glue sticks for household or stationery use; adhesive 
labels; shipping labels; plastic bubble wrap for 
packing, cushioning and storage purposes; 
cardboard boxes; cardboard mailing tubes; mailing 
envelopes; wrapping paper; inflatable plastic bags for 
use in packing for cushioning and storage purposes; 
paper cutters; adhesive putty for household or 
stationery use; laminating machines for home and 
office use.

סרטים דביקים לשימוש ביתי או כמכשיר כתיבה; רצועות 
דביקות, מדבקות וגיליונות למטרות הדבקה לשימוש ביתי 
ומשרדי; מנפקי סרטים דביקים לשימוש ביתי או כמכשיר 

כתיבה; סרטים לכריכת ספרים; סרטי נייר; סרטי סימון לתיקי 
מזון ולמיכלי מזון לשימוש במקפיא; סרטי שרטוט לשימוש עם 
ציורי נייר; סרטים לסידור שיער לשימוש בעיצוב שיער; דבק 
לשימוש ביתי או כמכשיר כתיבה; דבק נוזלי לשימוש ביתי או 
כמכשיר כתיבה; מקלות דבק לשימוש ביתי או כמכשיר כתיבה; 
תוויות נדבקות; תוויות למשלוחים; עטיפת בועות מפלסטיק 
למטרות אריזה, ריפוד ואחסון; קופסאות קרטון; גלילי קרטון 
לדואר; מעטפות דואר; נייר עטיפה; שקיות פלסטיק מתנפחות 
לשימוש באריזה למטרות ריפוד ואחסון; חותכי נייר; מרק דביק 
לשימוש ביתי או כמכשיר כתיבה; מכונות למינציה לשימוש ביתי 
ומשרדי.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 17 סוג: 17

Adhesive tapes and adhesive tape dispensers for 
industrial or commercial use; duct tapes; electrical 
tapes; masking tapes; mounting tapes and adhesive 
squares for use in affixing signs, posters, pictures, 
and objects to various surfaces; strapping tapes; 
carpet seam tape; plastic and metal tapes for making 
repairs; photographic splicing and repair tape; 
reflective tapes for use in the safety and automotive 
fields; packing padding and fill of plastic for shipping 
containers; plastic film used to laminate paper; 
sealants, adhesives and adhesive films for industrial 
or commercial use; insulating tape; plastic film for 
insulating windows; packing tape, for commercial, 
industrial use.

רצועות דביקות ומנפיקי רצועות דביקות לשימוש תעשייתי או 
מסחרי; נייר דבק; רצועות דביקות לבידוד חשמלי; מסקינג טייפ; 
רצועות הדבקה וריבועים דביקים לשימוש בהצמדת שלטים, 
פוסטרים, תמונות, ואובייקטים למשטחים שונים; רצועות 

קשירה; רצועות לחיבור שטיחים; רצועות פלסטיות ומתכתיות 
לביצוע תיקונים; רצועות צילומיות לחיתוך ולתיקון; רצועות 

רפלקטיביות לשימוש בתחומי בטיחות וכלי רכב; אריזות ריפוד 
ומילוי מפלסטיק למשלוח מכולות; סרט פלסטי המשמש לליבוד 
נייר; חומרי איטום, דבקים וסרטים דביקים לשימוש תעשייתי או 
מסחרי; רצועות בידוד; סרטים פלסטיים לבידוד חלונות; רצועות 
לאריזה, לשימוש מסחרי תעשייתי.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                            

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 91331/03/2014



 Owners

Name: 3M Company

Address: 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota, 55144, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 91431/03/2014



Trade Mark No. 256341 מספר סימן

Application Date 09/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JACOB JACOBI & SONS LTD. שם: יעקב יעקבי ובניו בע"מ

Address: 1 Hahashmal Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב החשמל 1, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; all included in class 2

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול 
עץ; חומר גוון, קובעי צבע; הנכללים כולם בסוג 2                     

                                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 91531/03/2014



Trade Mark No. 257327 מספר סימן

Application Date 10/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166010 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GROUPE PROSONIC (Société par actions 
simplifiée)

Address: 128 rue de la Boétie, F-75008 PARIS, France

(France Société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree, Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 
52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, optical, measuring and checking 
(supervision) apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; voltage and current sources and 
amplifiers; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; detectors; electric 
wires; electric relays; integrated circuit cards [smart 
cards]; electronic and microelectronic components; 
commutators (switches); thermocouple simulator and 
calibrator (electronic apparatus); frequency 
converters; signal amplifiers; electronic 
programmers; the aforesaid goods not in connection 
with the field of thermal and fluid mechanics.

Class: 42 סוג: 42

Evaluations, assessments and research in the fields 
of science and technology provided by engineers; 
research and development of new products for 
others; technical project studies; the aforesaid 
services not provided in the field of thermal and fluid 
mechanics.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 91631/03/2014



Trade Mark No. 257766 מספר סימן

Application Date 29/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: GUIZHOU TYRE IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Address: 21/F, 78 NORTH ZHONGHUA ROAD, 
GUIYANG, GUIZHOU, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

All kinds of tyres, included in class 12. כל סוגי הצמיגים, הנכללים בסוג 12.                 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 91731/03/2014



Trade Mark No. 257865 מספר סימן

Application Date 28/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1168495 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Services of a travel agency; providing of travel and 
flight information including flight delays, cancellations 
and changes of flights or exits; issuing of electronic 
travel tickets; transport of passengers and goods by 
airplanes and autombiles; storage of goods or 
luggage; performing, booking, reservation and 
organization of travels; organization and performing 
traffic services (transportation); performing of city 
tours; tourist guiding; rental of airplanes and 
automobiles; storage, packing and delivery of goods 
of all kinds.

Class: 41 סוג: 41

Teaching; instruction; training and teaching airline 
staff and cabin crews, airport ground personnel and 
others; interpreting; preparation of translations.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing of food and drink for guests, 
and temporary accommodation of guests; hotel 
reservations; catering.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים 
הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)

Germany, 28/11/2012, No. 30 2012 061 443.4/39 גרמניה, 28/11/2012, מספר 443.4/39 061 2012 30

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 91831/03/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blackberry 
(RAL 350 30 40) and yellow (RAL 1028). as shown in 
the  mark.

Blackberry (RAL 350 30 40) and yellow (RAL 1028).

 Owners

Name: Deutsche Lufthansa AG

Address: Von-Gablenz-Str. 2-6, 50679 Köln, Germany

(Germany AG)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

Address: 31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, 
Israel

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

כתובת : יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 91931/03/2014



Станичные байки - Stanichnie Baiki

סטניצ'ני באיקי
Trade Mark No. 260618 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ALFA MEGA FOOD LTD. שם: אלפא מגה פוד בע"מ

Address: Nazareth Illit, Israel כתובת : נצרת עילית, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Sunflower seeds, included in class 29. גרעיני חמניות, הנכללים בסוג 29.               

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 92031/03/2014



Станичные - Stanichnie

סטניצ'ני
Trade Mark No. 260620 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ALFA MEGA FOOD LTD. שם: אלפא מגה פוד בע"מ

Address: Nazareth Illit, Israel כתובת : נצרת עילית, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

Address: Technology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, 
Jerusalem, Israel

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Sunflower seeds, included in class 29. גרעיני חמניות, הנכללים בסוג 29.               

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 92131/03/2014



TRUCKFONE

Trade Mark No. 261135 מספר סימן

Application Date 05/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Accel Telecom Ltd. שם: אקסל טלקום בע''מ

Address: 34 Habarzel St., Tel Aviv, 69710, Israel כתובת : רח' הברזל 34, תל אביב, 69710, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House, 14 Shenkar Street., Herzliya 
Pituach, 46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון, רח' שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic apparatus, namely communication 
apparatus, telephones, mobiles, modems, routers 
and accessories for communication apparatus; all 
included in class 9.

מכשירים חשמליים, דהיינו ציוד תקשורת, טלפונים נייחים 
וניידים, מודמים, נתבים ואביזרים עבור ציוד תקשורת; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                   

          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, providing 
electronic telecommunication connections, namely, 
providing voice and data wireless communications 
connections to enable users to transmit, reproduce, 
receive, access, search, index and retrieve data 
namely, images, sounds, text, movies and 
animations between mobile communication devices 
and computer communication networks, the Internet, 
information services networks and data networks; 
telecommunication services, namely, 
telecommunication access services, communication 
by means of mobile phones, cellular telephone 
communication, mobile telephone services; all 
included in class 38.

שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה), דהיינו, אספקת חיבורי 
תקשורת רחק אלקטרוניים, דהיינו, אספקת חיבורי תקשורת 
אלחוטיים לקול ולמידע המאפשרים למשתמשים לשדר, 

לשחזר, לקבל, לגשת, לחפש, לערוך לפי מפתח, ולאחזר מידע, 
דהיינו, תמונות, קול, טקסט, סרטים ואנימציות בין מכשירי 
תקשורת ניידים ורשתות תקשורת ממוחשבות, האינטרנט, 
רשתות שירותי מידע ורשתות נתונים; שירותי תקשורת רחק 

(טלקומוניקציה), דהיינו, שירותי גישה לטלקומוניקציה, תקשורת 
באמצעות טלפונים ניידים, תקשורת בטלפונים סלולריים, 

שירותי טלפון ניידים; הכלולים כולם בסוג 38.                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 92231/03/2014



GYMOTION

Trade Mark No. 261735 מספר סימן

Application Date 24/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Global Marketing Enterprise (GME) Ltd. שם: גלובל מרקטינג אנטרפרייז (ג'י אמ אי) בע"מ

Address: P.O.B. 25202, Tel Aviv, Israel כתובת : ת.ד. 25202, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ronit Zango Eshel

Address: 8 Jerusalem, Netanya, 42437, Israel

שם: רונית זנגו אשל

כתובת : שד' ירושלים 8, נתניה, 42437, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles for children and infants; apparatus for 
locomotion by land including baby strollers, baby 
carriages, children's and infant's bicycles and 
tricycles, parts and accessories for all the foregoing 
goods; safety seats, portable baby seats and 
boosters (for vehicles); parts and fittings for the 
aforementioned goods; covers for children's\babies 
car seats, mirrors for vehicles, car window shades; all 
included in class 12.

כלי רכב לילדים ולפעוטות; התקנים לתנועה ביבשה הכוללים 
עגלות ילדים, עגלות תינוקות, רכבים דו גלגליים, אופניים, 

תלת-אופניים עבור ילדים ותינוקות; חלקים ואביזרים עבור כל 
הטובין לעיל; כיסאות בטיחות, סלקלים ובוסטרים (לרכבים); 

חלקים ואביזרים עבור הסחורות הנזכרות לעיל; כיסויים למושב 
ילדים/תינוקות ברכב, מראות למכוניות, מסתירי שמש לחלונות 
ברכב; הנכללים כולם בסוג 12.                                           
                                                                                    

                

Class: 16 סוג: 16

Printed publications, books, booklets, pamphlets, 
catalogues, signs, stickers, all in the field of child 
care, parenting, child raising, child development and 
child education; printed matter; photographs; 
illustrations; stationery; instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers’ 
type; printing blocks; all included in class 16.               
                  

פרסומים  מודפסים, ספרים, ספרונים, חוברות, קטלוגים, 
שלטים, מדבקות, כולם בתחום של טיפול בילדים, הורות, גידול 
ילדים, התפתחות ילדים וחינוך ילדים; דברי דפוס;  צילומים; 
איורים; צרכי כתיבה; חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 

אותיות דפוס; גלופות ; הנכללים כולם בסוג 16.                     
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings, for babies, infants and 
children; all included in class 28.

צעצועים, משחקים ודברי משחק, לתינוקות, פעוטות וילדים; 
הנכללים כולם בסוג 28.                           

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 92331/03/2014



גוצ'ה
Trade Mark No. 261757 מספר סימן

Application Date 31/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yam Shel Perot Ltd. שם: ים של פירות בע"מ

Address: P.O.B. 10141, Petach Tikva, 49001, Israel כתובת : ת.ד. 10141, פתח תקוה, 49001, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House, 14 Shenkar Street., Herzliya 
Pituach, 46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון, רח' שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar and coffee bar 
services; services for providing food and drink; 
services rendered or associated with operating 
restaurants and other establishments or facilities 
engaged in providing food and drink prepared for 
consumption; take-away services of food and drinks 
and restaurant services rendered via carry-out; 
catering services; all included in class 43.

שירותי מסעדות, בתי קפה, קפיטריות, מזנון ובר קפה; 
שירותים לאספקת מזון ומשקה; שירותים הניתנים או הקשורים 

בהפעלת מסעדות ומוסדות או מתקנים אחרים הקשורים 
באספקת מזון ומשקאות מוכנים לצריכה; שירותי משלוחים 
למזון ולמשקאות ושירותי מסעדה באמצעות לקיחה על ידי 

הלקוח; שירותי קייטרינג; הכלולים כולם בסוג 43.                   
                                                                                    
                                                                                    

                

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 92431/03/2014



Carmel

כרמל
Trade Mark No. 261925 מספר סימן

Application Date 24/10/2012 תאריך הגשה

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 250512 חולק מ 250512

Ownersבעלים

Name: Agrexco Carmel Agricutural Export Company 
Ltd.

שם: אגרקסקו כרמל חברה ליצוא חקלאי בע"מ

Address: חומה 12, ראשון לציון, 75655, ישראל כתובת : חומה 12, ראשון לציון, 75655, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Price Plinner Lawyers

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: פרייס פלינר עורכי דין

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants 
and flowers.

פירות וירקות טריים; זרעים; שתילים ופרחים חיים.                 
                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 92531/03/2014



RC Neo

Trade Mark No. 262217 מספר סימן

Application Date 19/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cott Beverages Inc.  

Address: 5519 West Idlewild Avenue, Tampa, Florida, 
33634-8019, U.S.A.

(a Georgia Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: Nolton House, 14 Shenkar Street., Herzliya 
Pituach, 46725, Israel

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת : בית נולטון, רח' שנקר 14, הרצליה פיתוח, 46725, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, and syrups, concentrates, 
and extracts for preparation. 

משקאות שאינם אלכוהוליים, וסירופים, תרכיזים ותמציות 
להכנתם.                                              

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 92631/03/2014



DAMA

דאמה
Trade Mark No. 262235 מספר סימן

Application Date 20/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. Har-Yam Ltd שם: חברת א. הר-ים בע"מ

Address: of 29 Kfar Giladi St., Tel-Aviv, Israel כתובת : רחוב כפר גלעדי 29, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: 23 Menachem Begin St., Levinstein Tower, 12 
Fl., Tel Aviv, 66183, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : רח' מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, קומה 12, תל אביב, 
66183, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; makeup; nail polish; all included in class 
3.                         

מוצרי קוסמטיקה; מוצרי איפור; מוצרים לציפורניים; הנכללים 
כולם בסוג 3.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 92731/03/2014



Trade Mark No. 262653 מספר סימן

Application Date 28/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pinhas Cohen שם: פנחס כהן

Address: Hadekel 25, Male Adumim, Israel כתובת : הדקל 25, מעלה אדמים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aviad Eliyahu Adv.

Address: Maslianski 36/8, Jerusalem, Israel

שם: עו"ד אביעד אליהו

כתובת : מסליאנסקי 36/8, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Smakers articles namly, hookah charcoal פרטי מעשנים דהיינו פחם נרגילה.                   

Class: 35 סוג: 35

Retail services or wholesale sares of tobacco and 
smoking accessories.

שירותי מכירה, קמעונאות או סיטונאיות של טבק ואביזרי עישון. 
                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 92831/03/2014



Trade Mark No. 263064 מספר סימן

Application Date 18/02/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and hardware for collecting, 
processing, analyzing, and dissemination of data 
related to public transportation; mobile application for 
collecting, processing, analyzing, and dissemination 
of data related to public transportation; computer 
software and mobile application for navigation via 
public transportation; interactive social computer 
software and mobile application enabling exchange 
of information and data related to public 
transportation.

תוכנה וחומרת מחשב לאיסוף, עיבוד, ניתוח והפצה של נתונים 
הקשורים לתחבורה ציבורית; אפליקציה למכשירים ניידים 

לאיסוף, עיבוד, ניתוח והפצה של נתונים הקשורים לתחבורה 
ציבורית; תוכנת מחשב ואפליקציה למכשירים ניידים לניווט 

בתחבורה ציבורית; תוכנת מחשב ואפליקציה למכשירים ניידים 
אינטראקטיביות חברתיות המאפשרות חילופי מידע ונתונים 

הקשורים לתחבורה ציבורית.                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 42 סוג: 42

Design, development, and provision of computer 
hardware, computer software, and mobile application 
for collecting, processing, analyzing, and 
dissemination of data related to public transportation, 
and for navigation via public transportation; 
interactive social navigation services  in the field of 
public transportation; providing and operating a 
website for collecting, processing, analyzing, and 
dissemination of data related to public transportation; 
providing and operating a mobile application for 
collecting, processing, analyzing, and dissemination 
of data related to public transportation.

עיצוב, פיתוח, ואספקת חומרת מחשב, תוכנת מחשב, 
ואפליקציה למכשירים ניידים לאיסוף, עיבוד, ניתוח והפצה של 
נתונים הקשורים לתחבורה ציבורית, ולניווט בתחבורה ציבורית; 

שירותי ניווט אינטראקטיביים חברתיים בתחום התחבורה 
ציבורית; אספקה והפעלה של אתר לאיסוף, עיבוד, ניתוח 
והפצה של נתונים הקשורים לתחבורה ציבורית; אספקה 

והפעלה של אפליקציה למכשירים ניידים לאיסוף, עיבוד, ניתוח 
והפצה של נתונים הקשורים לתחבורה ציבורית.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 92931/03/2014



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours dark purple, light 
purple as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים סגול כהה, סגול בהיר הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: OTOTO PT LTD שם: אוטוטו פט בע"מ

Address: 10 Zarhin St., Ra'anana, Israel כתובת : רח' זרחין 10, רעננה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 
13239, Tel Aviv, 61131, Israel

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 93031/03/2014



Trade Mark No. 263393 מספר סימן

Application Date 03/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Menashe Gueta שם: מנשה גואטה

Address: 4 Aminadav St., Ramat Gan, 52340, Israel כתובת : עמינדב 4, רמת גן, 52340, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Nir Amihai Adv.

Address: 7 Abba Hillel St., P.O.B. 3572, Ramat Gan, 
Israel

שם: עו"ד ניר עמיחי

כתובת : אבא הילל 7, ת.ד. 3572, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Pizzeria. פיצרייה.   

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 93131/03/2014



Trade Mark No. 263399 מספר סימן

Application Date 03/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yakubov Team Ltd. שם: יצחק יעקובוב - צוות יעקובוב בע"מ

Address: 21, TUVAL, Israel כתובת : 21, תובל, תובל, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ANAT YAKUBOV LAW OFFICE

Address: toval 21 St., Ramat Gan, Israel

שם: ענת יעקובוב, משרד עורכי דין

כתובת : תובל 21 (תיבה 261), רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Goods made of precious metal jewelery and 
imitations.

סחורות העשויות מתכת יקרה ותכשיטים וחיקוייהם.               
    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 93231/03/2014



Celebrity lcons \ Sidney Maurer

Trade Mark No. 263411 מספר סימן

Application Date 02/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Celebrity lcons

Address: Watermail, NY, P.O.B. 1344, NY, 11976, U.S.A.

NY State Suffolk County

Name: Sidney Maurer

Address: Watermail, NY, P.O.B. 1344, NY, 11976, U.S.A.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי 
מיטה; כיסויי שולחן.                     

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 93331/03/2014



Trade Mark No. 263533 מספר סימן

Application Date 27/02/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Benabou Nessim שם: בנאבו נסים

Address: Hagila 13/10 St, Natanta, 4272413, Israel כתובת : הגילה 13/10, נתניה, 4272413, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Laor, Adv.

Address: 29 Harishonim St., P.O.B. 424, Beit Itzhak, 
42920, Beit Itzhak, Israel

שם: יעקב לאור, עו"ד

כתובת : הראשונים 29, ת.ד. 424, בית יצחק, 42920, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, Hosiery, Footwear, all included in class 25 הלבשה, גרביים ותחתונים, הנעלה. הנכללים כולם בסוג 25     

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 93431/03/2014



SUPERTEGO

סופרטגו
Trade Mark No. 263537 מספר סימן

Application Date 09/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Interlen Ltd. שם: אינטרלן בע"מ

Address: P.O.B. 1807, Haifa, Israel כתובת : ת.ד. 1807, חיפה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Karmon, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Rd., Tel 
Aviv, 66184, Israel

שם: עמית קרמון, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין, קומה 12 דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 
66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials not of metal, non-metallic building 
materials in the form of slabs, plywood, building 
panels not of metal, slabs not of metal for building, 
plywood board, foundry molds [moulds] not of metal, 
casting forms not of metal for concrete, all included in 
class 19.

חומרי בנייה לא ממתכת, חומרי בנין לא מתכתיים בצורת 
לוחות, לבידים, לוחות בנייה לא ממתכת, לוחות לא מתכתיים 
לבנייה, לוח עץ לבוד [דיקט], תבניות יציקה לא ממתכת, 

תבניות לא מתכתיות ליציקת בטון, הנכללים כולם בסוג 19.     
                                                                                    

                                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 93531/03/2014



ALN

Trade Mark No. 263895 מספר סימן

Application Date 23/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Alin Marketing n.m (2011) Ltd. שם: אלין שיווק נ.מ. (2011) בע"מ

Address: 6 Shimon Haborsekayi St., Bat Yam, Israel כתובת : שמעון הבורסקאי 6, בת ים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66184, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 668184, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty and care products, soaps, perfumery, 
essential oils, body lotions, cosmetics and hair lotions 
all included in class 3.     

מוצרי יופי וטיפוח לגוף ולשיער, סבונים, בשמים, שמנים 
אתריים, תחליבי לחות, תכשירי קוסמטיקה ואיפור, תרחיצים 

לשיער; הנכללים בסוג 3.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 93631/03/2014



כספתח
Trade Mark No. 263911 מספר סימן

Application Date 24/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ben Zion Rozen שם: בן ציון רוזן

Address: 2 Rabi Yehudah HaNasi, Petah Tikva, 4974227, 
Israel

כתובת : רבי יהודה הנשיא 2, פתח תקוה, 4974227, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: Gibshtein 72/2, Rishon Lezion, 75313, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : גיבשטיין 72/2, ראשון לציון, 75313, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Safes; safety deposit boxes; metal safes; metal 
storage containers for keys; all included in class 6.

כספות; כספות בטיחות; כספות ממתכת; קופסאות אחסון 
ממתכת עבור מפתחות; הנכללים כולם בסוג 6.                     

        

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 93731/03/2014



.Journal" No")("יומן" מס' 01/2011

223957

.Journal" No")("יומן" מס' 09/2011

233121

.Journal" No")("יומן" מס' 12/2011

234114

.Journal" No")("יומן" מס' 02/2012

232670

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2012

237566

.Journal" No")("יומן" מס' 06/2013

240704

233988 237132 238302 239271 239272 239273 240062 240466 
240778 240786 240876 242172 242483 242494 242544 242921 
242958 242965 242967 243237 243333 243411 243516 243720 
243739 243740 243741 243742 243743 243744 243745 243746 
243748 243750 243844 243845 243846 243847 243879 243883 
243912 244213 244247 244248 244360 244362 244367 244385 
244393 244481 244483 244511 244524 244525 244694 244712 
244741 244760 244815 244883 244890 244909 244920 244978 
244979 244980 244981 244997 245035 245056 245201 245202 
245237 245264 245275 245286 245287 245306 245349 245350 
245351 245352 245354 245357 245358 245359 245360 245361 
245362 245372 245373 245374 245375 245376 245377 245378 
245379 245380 245381 245382 245383 245384 245385 245386 
245387 245436 245466 245632 245667 245668 245670 245671 
245674 245675 245676 245698 245703 245716 245724 245751 
245759 245771 245843 245856 245885 245964 245982 245983 
246020 246035 246036 246068 246101 246156 246160 246186 
246249 246433 246448 246475 246479 246483 246488 246491 
246544 246549 246582 246625 246643 246651 246653 246658 
246687 246690 246705 246745 246757 246761 246784 246805 
246839 246854 246876 246886 246895 246906 246909 246925 
246938 246959 246974 246975 247030 247040 247053 247054 
247055 247056 247057 247058 247067 247068 247103 247104 
247115 247120 247130 247133 247160 247210 247229 247271 
247272 247304 247325 247332 247347 247382 247396 247401 
247453 247464 247513 247548 247581 247604 247612 247632 
247643 247646 247648 247679 247688 247736 247859 247860 
247861 247862 247904 247907 247909 247910 247913 247915 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 93831/03/2014



.Journal" No")("יומן" מס' 11/2013

247998 247999 248000 248001 248002 248003 248005 248006 
248007 248012 248060 248093 248096 248165 248166 248301 
248309 248439 248440 248441 248539 248554 248555 248557 
248590 248670 248673 248675 248679 248683 248684 248685 
248687 248688 248692 248695 248698 248700 248701 248702 
248703 248710 248716 248717 248726 248727 248732 248779 
248804 248807 248812 248813 248834 248835 248842 248845 
248849 248853 248854 248855 248856 248919 248935 248937 
248943 248948 248949 248951 248952 248954 248955 248961 
248962 248967 248972 248976 249120 249121 249128 249129 
249130 249131 249132 249133 249178 249230 249231 249233 
249235 249237 249238 249239 249240 249241 249242 249243 
249244 249245 249256 249258 249259 249260 249261 249262 
249265 249266 249267 249268 249269 249305 249306 249307 
249308 249309 249310 249314 249315 249316 249320 249321 
249325 249326 249327 249332 249334 249337 249338 249408 
249428 249429 249430 249432 249601 249804 249807 249808 
249810 249812 249813 249815 249817 249818 249820 249822 
249826 249827 249831 249833 249842 249845 249848 249856 
249857 249862 249863 249864 249870 249880 249884 249885 
249891 249897 249898 249900 249901 249903 249906 249908 
249909 249910 249992 250267 250268 250269 250271 250272 
250273 250274 250275 250276 250278 250279 250280 250281 
250284 250288 250376 250378 250379 250385 250386 250387 
250388 250392 250393 250394 250395 250396 250397 250398 
250402 250403 250404 250409 250411 250413 250414 250421 
250423 250424 250425 250427 250429 250430 250432 250436 
250571 250610 250611 250614 250619 250622 250623 250631 
250638 250644 250650 250661 250662 250671 250672 250676 
250679 250683 250691 250771 250773 250774 250781 250809 
250819 250820 250834 250838 250916 250921 250925 250926 
250929 250930 250932 250933 250941 250944 250946 250947 
250952 250960 250966 250967 250968 250969 250974 250978 
250982 250984 250985 250986 250987 250988 251141 251145 
251146 251147 251149 251150 251151 251152 251153 251154 
251155 251157 251158 251159 251161 251162 251163 251164 
251165 251166 251167 251170 251171 251173 251177 251179 
251181 251182 251184 251185 251187 251189 251194 251197 
251200 251201 251202 251204 251205 251206 251207 251214 
251215 251219 251222 251223 251224 251226 251227 251228 
251230 251231 251232 251238 251240 251241 251242 251244 
251323 251324 251326 251327 251328 251329 251330 251331 
251332 251333 251337 251338 251341 251343 251349 251350 
251352 251353 251356 251357 251358 251359 251361 251362 
251363 251364 251365 251367 251368 251372 251373 251378 
251379 251380 251381 251382 251383 251386 251387 251388 
251389 251390 251391 251393 251397 251400 251403 251405 
251439 251479 251480 251483 251498 251579 251725 252872 
253477 255149 256545 256547 256836 256841 257165 257178 
257471 257599 258221 258721 259568 259955 260129 260130 
260131 260176 260178 260181 260182 260279 260287 260288 
260289 260337 260465 260635 260636 260670 260673 260817

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 93931/03/2014



247382

 , 

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

I-06073 CORCIANO (PG), Italy

 , 

239908 240798

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

V&S PLYMOUTH LIMITED

Plymouth, Devon PL1 2LQ, United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

245321

 , 

Van De Velde NV

B-9260 Schellebelle, Belgium

 , 

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

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 94031/03/2014



100384

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Jubilant Draximage, Inc.

Kirkland, Quebec, Canada

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

107868 127025 127877 255883

שבלת ושות', עו"ד

מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4 ,   תל אביב

Shiboleth & Co., Adv.

DELTA GALIL INDUSTRIES LTD.

דלתא גליל תעשיות בע"מ

תל אביב, ישראל

Museum Tower, 4 Berkowitz Street , Tel Aviv

112141 130282

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Glaxo Group Limited

Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

112196 171331 190639 205010 220226 220232 224731 228894

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Double Eagle Brands B.V.

3114 GG Schiedam, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 94131/03/2014



118752 118753

אי פי פקטור, עו"פ

עמל 11 גן טכנולוגי אפק ,   ראש העין

IP Factor, Patent Attorneys

MAGIX Software GmbH

10117 Berlin, Germany

11 Amal , Rosh Ha'ayin

119277 229661 229662 229663 229664 229666 229669 229670 229671 229672 229673 
229674

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

SOFIBEL SAS ; (Societe par Actions Simplifiee)

92300 Levallois-Perret Cedex, France

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

154462 154463

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Hawk 900 Brands, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Atascadero, California, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

163375 163376

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

FMC Corporation ; (Delaware Corporation)

Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 94231/03/2014



164848

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Daltrey Funding LP ; (Delaware Limited Partnership)

New York, New York 10005, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

165785

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

3M Company ; (Delaware Corporation)

St. Paul, Minnesota, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

167210

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Avaya Inc. ; (Delaware Corporation)

Basking Ridge, New Jersey, U.S.A.

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

171516

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Bushnell Inc. ; (Delaware Corporation)

Overland Park, Kansas, U.S.A.

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 94331/03/2014



171763

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

ZINDACLIN LIMITED

Knitsford, Chshire , United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

173555

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

YAKE (CHINA) CO., LTD.

Jinjiang City, Fujian Province, People's Republic of 
China

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

174136

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Jean Patou Worldwide Limited

Watford, Herts, WD24 7JG, United Kingdom

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

18087

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

TAMBOUR LIMITED

טמבור בע"מ

עכו, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 94431/03/2014



180918 231428 231432 231433

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Industries RAD Inc.

Saint-Georges de Beauce, Québec G6A 1A1, Canada

Toyota Towers 65 Yigal Alon Street , Tel Aviv

181894

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

GAGA' MILANO - S.R.L.

Milano, Italy

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

182587 182588 182611

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

GSC Fasteners, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Clarkesville, Georgia 30523, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

183956 185173

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Double Eagle Brands 1 B.V.

3114 GG Schiedam, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 94531/03/2014



19007

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

NTN USA Corporation ; (Delaware Corporation)

Mt. Prospect, Illinois, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

191943 191944 192126 192127 195400 207951

ד. מירקין ושות', עו"ד

מגדל סונול, דרך מנחם בגין 52   ,   תל אביב

D. Mirkin & Co., Advs.

Huntleigh Technology Ltd.

Houghton Regis, Bedforshire LU5 5XF, United Kingdom

Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road , Tel 
Aviv

195905 195906

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

The ONE Campaign ; (a District of Columbia non-profit 
company)

Washington, District of Columbia, U.S.A.

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

197805 197806 197808 197809 197810 197812 197814 197815 197817

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Nullsoft, Inc. ; (Arizona Corporation)

Dulles, VA 20166, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 94631/03/2014



198245 198246 198247 200229 200230 200231

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Telefonaktiebolaget L M Ericsson

SE-164 83 Stockholm, Sweden

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

200631 201253 220139 221471 221476 234074

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Merck KGaA

D-64293 Darmstadt, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

204708

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Masai International Pte. Ltd.

349570, Singapore

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

205975

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

INTERMIX (ITM), INC.

San Francisco, California, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 94731/03/2014



209287

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

BNI Enterprises, Inc.

Upland, California 91786, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

212312 212317 212318 226383 226384

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Thales Visionix, Inc. ; (Delaware Corporation)

Clarksburg, MD 20871, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

213836

קוסטיקה , חברת עורכי דין

שד' שאול המלך 4   ,   תל אביב

Kostica,Law Firm

Yosef Asaf Kostica 

יוסף אסף קוסטיקה

תל אביב, ישראל

4 Shaul Hamelech Blvd. , Tel Aviv

213836

קוסטיקה , חברת עורכי דין

שד' שאול המלך 4   ,   תל אביב

Kostica,Law Firm

Dana Ribner Ernestina

דנה ריבנר ארנסטינה

תל אביב, ישראל

4 Shaul Hamelech Blvd. , Tel Aviv

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 94831/03/2014



220032 220059 220069 220101 221554 221555 221556 221557

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Zur Rose AG

8266 Steckborn, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

221645

ציטבר, גלאור ושות', עו"ד

בית גיבור ספורט רח' מנחם בגין 7 ,   רמת גן

Zitvar, Galor & Co., Adv.

HOTER ELECTRIC LTD.

הוטר אלקטריק בע"מ

מעלות-תרשיחא, ישראל

Gibor Sport Building 7 Begin St. , Ramat Gan

223578

דורית שם טוב, עו"פ, עו"ד

ת.ד. 7230 ,   רמת גן

Dorit Shem-Tov, Patent Attorney, Advocate

Y.M. World Technology Ltd

י.מ. עולם הטכנולוגיה בע"מ

ראשון לציון, ישראל

P.O.B. 7230 ,   Ramat Gan

229986

עדין - ליס, עו"ד

בית אמות ביטוח, דרך מנחם בגין 48 ,   תל אביב

Adin-Liss, Advs.

ICE IP S.A. ; (Luxembourg Societe Anonyme)

Rombach, Luxembourg

Amot Bituach Tower, 48 Menachem Begin 
Rd. , Tel Aviv

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 94931/03/2014



230030 230031

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Yunnan Tasly Deepure Biological Tea Group Co. Ltd.

Puer City, Yunnan Province, People's Republic of 
China

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

230035 230036 230037

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Seventh Generation Ventures, Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Vermont 05401, U.S.A.

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

233567

שולמן & מדינה, עו"ד

חיל הצנחנים 12 ,   ראשון לציון

Shulman & Medina, Adv.

Alpine Style 2012

אלפיין סטייל 2012

תל אביב, ישראל

12 Hatsanhainim St. , Rishon Lezion

234159 239138 239139 239513 240674 243695 245453 247401 249203

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SOREMARTEC S.A.

L-2632 Findel, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 95031/03/2014



234397

בשיר מוחתסב, עו"ד

ת.ד. 25073 ,   ירושלים

Bashir Muhtaseb, Adv.

Bissan Foods Products Ltd.

ביסאן מוצרי מזון בע"מ

ירושלים, ישראל

P.O.B. 25073 ,   Jerusalem

234516

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Albea Services

1 Avenue du General de Gaulle, Gennevilliers, France

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

234876 234877 234878

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Chain Stores of Izhiman Coffee Company

Ramallah, Palestinian Authority

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

235184

רונן גמליאל, עו"ד

בניין לב רחובות, רח' אחד העם 1 ,   רחובות

Ronen Gamliel, Adv.

9287-6390 Quebec Inc.

Quebec, Canada

Lev Rehovot Bldg., 1 Ahad Ha'am St. , 
Rehovot

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 95131/03/2014



236156 236173 236789 241975

SOREMARTEC S.A.

L-2632 Findel, Luxembourg

 , 

240475 240478 244010

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Google Inc. ; (Delaware Corporation)

Mountain View, CA, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

242196

Guandaxing Gufen Co. Ltd. ; (China Corporation)

362212 Fujiansheng, People's Republic of China

 , 

242563

Menelaus B.V.

NL-3439 me Nieuwegein, Netherlands

 , 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 95231/03/2014



243843

Startek Invest Limited

CY-1061 Nicosia, Cyprus

 , 

244302 244303

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

District 12, LLC ; (Connecticut Limited Liability 
Company)

Westport, Connecticut 06880, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

245064

Xylem IP Management S.ar.l.

L-1259 Senningerberg, Luxembourg

 , 

248002

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

ERAL EROSION AND MOLDS (1986) LTD.

ארל ארוזיה ותבניות (1986) בע"מ

חולון, ישראל

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street , Ramat Gan

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 95331/03/2014



248002

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

PLASTOKIT INDUSTRIES (1993) LTD.

פלסטוקיט תעשיות (1993) בע"מ

קרית מלאכי, ישראל

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street , Ramat Gan

249989 249990 249991 250386 250916

Blatchford Products Limited

Hampshire RG22 4AH, United Kingdom

 , 

251508

Tyco Fire & Security GmbH ; (Suisse Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH))

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland

 , 

251959

ALLIANCE KOZMETIK SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI

Corapcilar Sanayi Sitesi C Blok No:6, Iktelli, Turkey

 , 

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 95431/03/2014



36428

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ILLVA SARONNO S.p.A.

21047 SARONNO, Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

46796

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

ELFA INTERNATIONAL AB

59387 Vastervik, Sweden

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

48682 85488

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

IMATION CORP. ; (Delaware Corporation)

Oakdale, Minnesota, U.S.A.

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

57448 123392 123393

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

OJKAR, s.r.o.

Praha 5 - Smichov, Czech Republic

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 95531/03/2014



65852 65855

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Nisko Electricity and Electronics Ltd.

ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

82137 85632 85633

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ConAgra Foods RDM, Inc. ; (Delaware Corporation)

Omaha, Nebraska 68102, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

87355 97129 101178

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Eisai Inc. ; (Delaware Corporation)

Woodcliff Lake, New Jersey 07677, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

92196 92197 92198

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Signum International S.a.r.l. Luxembourg, Luzern 
Branch

CH-6006 Luzern, Switzerland

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 95631/03/2014



100381 100383 100384 100385

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PHARMALUCENCE, INC. ; (Delaware Corporation)

110834 110835 154230

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

B & W GROUP LTD

110933

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

KBA - Kammann GmbH

115635

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ANESTA LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

11585 11586 11587 11588 13149 14572 14573 15666 17314 
29852 86557 86558 101586

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Candy Hoover Group S.r.l.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 95731/03/2014



130884 130885

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ZixCorp Systems, Inc. ; (Delaware Corporation)

160201 186961 236218

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

AIRBUS HELICOPTERS ; (Societe par actions simplifiee)

163480 172545 175615 175616

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Mondi Services S.a.r.l.

163733 163734 163735

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Uncredit Leasing S.p.A.

164848

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Daltrey Funding LP ; (Delaware Limited Partnership)

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 95831/03/2014



167180

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Pentair Filtration, Inc. ; (Delaware Corporation)

167330 185959

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

KIMBO S.p.A.

169852 169853

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TRUPER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

170085

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Pandurata Alimentos Ltda.

170781 170782 170783 170784 170785 170786 196209 196210 
196211 196212 196213 196214 196215 196216 198561 198562 
198563 198564 198565 198566 198567 198723 198724 198725 
198726 198727 198728 198729 206103 206104 206105 206106 

206107 206108 206109

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

THE CUPRON INC. ; (Delaware Corporation)

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 95931/03/2014



171302

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

THEFACESHOP CO., LTD.

209346 209347 209348

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PRADA S.A.

216420 216421 216422

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

שוני מוצרים מעוצבים למטבח ואמבט בע"מ

SHONY DESIGNED PRODUCTS FOR KITCHEN & BATHROOM LTD.

222004

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Independent Stave  Company, LLC ; (Missouri Limited Liability Company)

229295 229296 229298

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ODU GmbH & Co. KG

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 96031/03/2014



240202

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Joint stock company "Cordiant" ; (RU corporation)

241525 241526

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BRF S.A.

242190

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MERKEZ SAAT TICARET LIMITED ŞIRKETI ; (TURKEY LIMITED COMPANY)

242586 245515

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Joint stock company "Cordiant" ; (RU corporation)

243329

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

VITATECH NUTRITIONAL SCIENCES, INC. ;  California Corporation

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 96131/03/2014



65381 65382 65383 65384 65385

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BYK Additives GmbH

68915 68916 68919 68922

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Olympus Europa  SE & CO. KG

80287

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SCHOTT JENAer GLAS GmbH

85092 85093 85113

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HOSTESS BRANDS, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

85609 88774

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ACEITERA GENERAL DEHEZA SOCIEDAD ANONIMA

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 96231/03/2014



86607

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Armando Testa S.p.A.

86709 86710 86711

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.r.l.

99487

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Mondelez Australia (Foods) Ltd

שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

199353

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Astex Pharmaceuticals, Inc. ; (Delaware Corporation)

240930

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Siemens Canada Limited

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 96331/03/2014



שינויים בפרטי לקוח בעקבות שינוי סטטוס משפטי
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE PROPRIETORS

172100

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Strategem ; (Societe par actions simplifiee)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

163480 172545 175615 175616

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7A, rue Robert Stemper   Luxembourg  , L-
2557 , Luxembourg

164848

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

48 Wall St., 27th Fl.  New York, New York 
10005 , U.S.A.

169313 169314 169315 169316 169317 169318 197997

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

12 Place des Etats Unis  Montrouge Cedex 
92127 , France

169602 169603

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Park Tertiaire Silic 44, rue de la Couture  
94150 Rungis , France

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 96431/03/2014



189581 189582 189583 189584 189585 189586 189587 189588 189589 215647 215648 
215649 215650 215651

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Peter-Muller-Str. 12  40468 Dusseldorf , 
Germany

205591

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4675 MacArthur Court, Suite 800  Newport 
Beach, CA 92660  , U.S.A.

237729 240193

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Aventurijn 300  NL-3316 LB Dordrecht, 
Netherlands

242994

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

250 Coronar Drive  Goleta, CA 93117, U.S.A.

246193

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

120 rue du Faubourg Saint Honore  F-75008 
PARIS, France

252498

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rasundavagen 18 (8th floor)  SE-171 67 
Stockholm, Sweden

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 96531/03/2014



27311 32105 47192 74378 77073 125206 125207 34096

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5-6 Place des Freres Montgolfier  78280 
Guyancourt , France

47858 47859

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Am Elmacker 9  D-36391 Sinntal-Altengronau 
, Germany

7609 7611 11448 92059 106822

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Willerby, Hull  East Yorkshire HU10 6FE , 
United Kingdom

88854

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ave. Madero 1020  Cuidad Autonoma de 
Buenos Aires , Argentina

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 96631/03/2014



חידושים
RENEWALS

11440 11448 11454 11599 11640 23642 24207 24225 24263 24264 24269 24271 
24282 24301 24302 24365 24366 24413 24417 24420 24427 24537 24567 24581 
24626 24665 47236 47600 47602 47603 47663 47698 47708 47729 47738 47771 
47805 47837 47858 47859 47906 47918 47951 47952 47960 47991 47994 47995 
47996 47997 47998 47999 48000 48001 48002 48003 48073 48129 48130 84540 
85911 85912 86607 86630 86683 86703 86711 86718 86744 86832 86833 86839 
86840 86846 86848 86854 86865 86873 86875 86886 86958 86959 87005 87006 
87024 87047 87055 87059 87072 87076 87099 87118 87147 87203 87218 87219 
87220 87238 87241 87242 87251 87268 87277 87290 87316 87318 87319 87338 
87349 87354 87355 87358 87369 87390 87391 87393 87394 87399 87422 87423 
87475 87483 87496 87502 87522 87526 87529 87554 87653 87657 87668 87669 
87678 87680 87681 87683 87685 87694 87696 87729 87737 87740 87760 87783 
87784 87785 87786 87787 87788 87789 87790 87791 87792 87793 87794 87795 

87796 167970 169011 169035 169036 169210 169214 169970 170235 170300 
170375 170509 170510 170523 170576 170610 170626 170666 170687 170688 
170689 170690 170698 170714 170740 170745 170758 170761 170788 170793 
170798 170802 170803 170804 170853 170869 170891 170893 170894 170895 
170896 170945 170951 170952 170953 170957 170958 170959 170982 171006 
171007 171020 171036 171037 171038 171041 171101 171102 171113 171114 
171115 171116 171121 171122 171137 171140 171151 171160 171177 171179 
171180 171188 171204 171205 171219 171229 171230 171254 171255 171256 
171257 171258 171259 171260 171261 171270 171271 171272 171273 171277 
171279 171290 171302 171333 171359 171374 171375 171378 171380 171383 
171384 171399 171411 171428 171452 171487 171497 171513 171521 171522 
171532 171533 171542 171543 171545 171547 171550 171555 171558 171598 
171599 171600 171601 171602 171607 171614 171621 171631 171633 171634 
171647 171648 171649 171655 171656 171673 171674 171675 171676 171677 
171678 171679 171680 171681 171683 171684 171685 171686 171703 171713 
171714 171729 171733 171765 171766 171768 171769 171770 171771 171772 
171774 171775 171776 171777 171800 171805 171838 171845 171846 171880 
171881 171885 171969 172016 172033 172070 172098 172099 172100 172104 
172106 172107 172108 172109 172124 172130 172164 172166 172167 172177 
172184 172194 172196 172218 172222 172236 172250 172251 172290 172294 
172361 172375 172379 172380 172393 172394 172403 172404 172405 172406 
172407 172409 172422 172424 172425 172441 172456 172471 172484 172545 
172560 172569 172571 172574 172576 172577 172649 172662 172697 172724 
172725 172726 172737 172751 172767 172769 172771 172773 172774 172776 
172777 172848 172853 172854 172928 172953 172966 173105 236951 239777 

243854 247269

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 96731/03/2014



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

4927 11461 24226 24228 24232 24233 24237 24251 24252 24256 24257 24265 
24266 24284 24286 24303 24319 24320 24322 47547 47548 47558 47559 47591 
47617 47647 47657 47658 86545 86554 86555 86563 86564 86565 86566 86567 
86568 86572 86586 86587 86588 86589 86592 86593 86594 86595 86601 86613 
86616 86619 86623 86625 86626 86627 86628 86631 86637 86638 86651 86652 
86655 86656 86658 86663 86677 86678 86679 86690 86691 86692 86702 86709 
86710 86712 86719 86721 86723 86730 86734 86743 86749 86751 86752 86754 
86755 86763 86764 86775 86784 86789 86790 86791 86795 86796 86828 86835 

86838 86842 86843 170600 170602 170603 170605 170606 170609 170613 
170614 170615 170616 170652 170653 170654 170655 170657 170663 170664 
170667 170671 170674 170676 170677 170678 170679 170680 170681 170682 
170684 170685 170686 170704 170705 170706 170707 170708 170709 170710 
170711 170712 170717 170718 170719 170730 170731 170732 170736 170739 
170744 170746 170747 170748 170749 170750 170751 170752 170753 170768 
170773 170777 170789 170790 170791 170792 170794 170795 170796 170799 
170800 170801 170805 170809 170810 170812 170814 170815 170829 170830 
170835 170836 170846 170847 170848 170849 170850 170851 170855 170857 
170858 170861 170867 170868 170874 170875 170876 170881 170883 170884 
170885 170886 170887 170888 170890 170898 170899 170901 170902 170903 
170904 170905 170906 170907 170908 170909 170910 170913 170916 170917 
170918 170920 170922 170923 170924 170930 170931 170932 170933 170934 
170935 170937 170938 170939 170940 170941 170942 170943 170944 170946 
170947 170948 170949 170950 170970 170975 170976 170977 170978 170979 
170980 170981 170985 170991 171000 171001 171002 171003 171004 171005 
171008 171009 171010 171011 171017 171018 171019 171024 171025 171026 
171027 171028 171029 171030 171032 171048 171049 171050 171051 171052 
171053 171081 171082 171087 171088 171089 171090 171091 171092 171093 
171094 171095 171096 171100 171103 171104 171105 171106 171109 171112 
171124 171128 171131 171132 171133 171134 171135 171136 171152 171153 
171154 171163 171164 171165 171171 171172 171176 171178 171181 171182 
171194 171195 171196 171197 171199 171200 171201 171202 171207 171208 
171209 171211 171212 171213 171214 171217 171218 171220 171221 171222 
171223 171224 171228 171232 171233 171234 171235 171236 171252 171253
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

11053 11060 23560 23561 23582 23598 23601 23606 23613 46447 46455 46459 
46460 46466 46468 46471 46473 46486 46510 46515 46517 46518 46519 46520 
46522 46552 46553 46556 46557 46567 46568 46578 46586 46590 46630 84496 
84497 84498 84499 84500 84501 84502 84503 84504 84505 84506 84507 84528 
84529 84533 84534 84535 84550 84551 84552 84558 84574 84580 84586 84600 
84601 84649 84651 84652 84653 84654 84672 84683 84684 84687 84688 84689 
84701 84702 84713 84714 84715 84720 84724 84725 84727 84734 84747 84758 
84768 84769 84770 84776 84786 84788 84789 84793 84794 84795 84796 84806 
84813 84814 84815 84821 84822 84834 164127 164128 166386 166472 166475 
166479 166480 166481 166482 166488 166493 166511 166512 166514 166519 
166520 166521 166522 166528 166534 166535 166536 166538 166543 166544 
166545 166547 166554 166555 166560 166561 166562 166563 166564 166565 
166566 166567 166568 166569 166570 166571 166572 166573 166574 166575 
166576 166577 166578 166579 166580 166581 166582 166583 166584 166585 
166586 166587 166588 166589 166590 166593 166596 166598 166599 166600 
166601 166602 166603 166604 166606 166607 166608 166609 166610 166611 
166612 166613 166614 166615 166616 166617 166618 166620 166621 166622 
166623 166624 166625 166626 166628 166629 166630 166636 166650 166651 
166652 166653 166667 166668 166669 166671 166672 166676 166680 166681 
166684 166686 166687 166688 166692 166693 166696 166701 166702 166703 
166704 166705 166711 166712 166713 166714 166715 166716 166717 166718 
166719 166720 166742 166743 166744 166745 166746 166751 166752 166757 
166759 166760 166761 166762 166763 166764 166765 166766 166767 166768 
166769 166772 166773 166774 166775 166776 166777 166778 166779 166780 
166781 166782 166783 166788 166800 166805 166806 166807 166813 166814 
166815 166817 166818 166819 166821 166824 166825 166826 166829 166832 
166835 166837 166838 166839 166840 166841 166842 166843 166845 166848 
166851 166852 166853 166860 166861 166862 166863 166864 166865 166867 
166871 166876 166881 166882 166883 166898 166900 166904 166905 166906 
166908 166909 166910 166915 166916 166917 166919 166920 166921 166922 
166923 166924 166928 166936 166943 166958 166966 166969 166970 166971 
166972 166973 166974 166977 166983 166984 166985 166986 166987 166996 
167003 167005 167007 167009 167012 167015 167016 167018 167019 167023 
167044 167045 167050 167051 167052 167053 167056 167057 167061 167062 
167063 167070 167072 167073 167074 167079 167083 167084 167086 167087 
167088 167089 167100 167101 167102 167104 167105 167110 167111 167112 
167115 167118 167125 167129 167132 167133 167134 167141 167142 167143 

167146 167159 167161 167162 167163 167164 167166
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

115997

Grupo Bimbo S.A.B de C.V.

117364

Burlington Industries LLC

227993 227994

BLUMARINES TURKIS LTD. 

בלומארינס טורקיז בע"מ 

233271

Ester Chaya Mendelsohn

אסתר חיה מנדלסון

242765

Philip Morris Brands Sàrl

243130

XI'AN KAIMI CO., LTD.

244818

Vrumona B.V.

247313

Buffalo Wild Wings, Inc 
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רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

Mondi Services S.a.r.l. 163480

.SECULIFE ISRAEL LTDסקיולייף ישראל בע"מ 163555

 HOT - Telecommunicationsהוט - מערכות תקשורת בע"מ
Systems Ltd.

165010

 HOT - Telecommunicationsהוט - מערכות תקשורת בע"מ
Systems Ltd.

165011

 HOT - Telecommunicationsהוט - מערכות תקשורת בע"מ
Systems Ltd.

165012

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

119844

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 29

Fish,  preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; edible oils 
and fats; all included in class 29.

סוג: 29

דגים, פירות וירקות משומרים ומבושלים; ריבות, מרקחות, 
רטבי פירות; שמני ושומני מאכל; כולם נכללים בסוג 29.     

                                                            
119845

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 30

Preparations made from cereals, pastry and 
confectionery, mustard, sauces (condiments); all 
included in class 30.

סוג: 30

מוצרים העשויים מדגנים, דברי מאפה וממתקים, חרדל, 
רטבים (נותני טעם); כולם נכללים בסוג 30.                     

                                
190460

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 29

Apple sauce; canned fish; canned vegetables; 
cooking oil; fish; fruit-based filling for cakes and 
pies; fruits, namely, canned, bottled; fruit 
preserves; ground nuts; jelly; non-dairy and dairy 
whipped toppings; peanut butter; potato mix; 
prepared food products made from vegetable 
ingredients; processed nuts; salad oil; tomato 
paste; vegetables, namely, canned, bottled; 
vegetable oil; all included in class 29.     

סוג: 29

רסק תפוחים; דגים בקופסות שימורים; ירקות בקופסאות 
שימורים; שמן בישול; דג; מילוי פירות לעוגה ופאי; פירות, 
דהיינו, בקופסאות שימורים או בבקבוקים; שימורים מפירות; 

אגוזים טחונים; ג'לי; ציפויים מוקצפים חלביים ושאינם 
חלביים; שמן זית; חמאת בוטנים; תכשיר להכנת תפוחי 

אדמה; מוצרי מזון מוכנים העשויים ממרכיבי ירקות; אגוזים 
מעובדים; שמן סלט; רסק עגבניות; ירקות, דהיינו 

בקופסאות שימורים ובקבוקים; שמן ירקות; הנכללים כולם 
בסוג 29.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 97131/03/2014



190461

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 30

Cakes; cereal; chocolate syrup; coating mixes; 
confections;cookies; crackers; ketchup; marindes; 
mayonnaise; mustard; pasta; pastries; puddings; 
salad dressings; sauces; seasonings; snacks; 
syrups; wafers; all included in class 30.

סוג: 30

עוגה; דגנים; סירופ שוקולד; תכשירים לציפוי; ממתקים; 
עוגיות; קרקרים; קטשופ; תחמיצים; מיונז; חרדל; פסטה; 
דברי מאפה; פודינג; רוטב סלט; רטבים; חומרי תיבול; 

חטיפים; סירופ; וופלים; הנכללים כולם בסוג 30.               
                                                          

208046

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Women's shoes, included in class 25.

סוג: 25

נעלי נשים, הנכללות בסוג 25.                   

211830

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Import of women's shoes and stores for marketing 
of women's shoes, included in class 35.

סוג: 35

יבוא נעלי נשים וחנויות לממכר נעלי נשים, הנכללים בסוג 
                                                               ..35

221820

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the immune system; all included in 
class 05.

סוג: 5

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות של מערכת החיסון; 
הנכללים כולם בסוג 05.                                               

                                
236602

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Cologne and perfume.

סוג: 3

238746

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 29

Apple sauce; canned fish; canned vegetables; 
cooking oil; fish; fruit-based filling for cakes and 
pies; fruits, namely, canned, bottled; fruit 
preserves; ground nuts; jelly; non-dairy and dairy 
whipped toppings; peanut butter; potato mix; 
prepared food products made from vegetable 
ingredients; processed nuts; salad oil; tomato 
paste; vegetables, namely, canned, bottled; 
vegetable oil; all included in class 29.     

סוג: 29

רסק תפוחים; דגים בקופסות שימורים; ירקות בקופסאות 
שימורים; שמן בישול; דג; מילוי פירות לעוגה ופאי; פירות, 
דהיינו, בקופסאות שימורים או בבקבוקים; שימורים מפירות; 

אגוזים טחונים; ג'לי; ציפויים מוקצפים חלביים ושאינם 
חלביים; שמן זית; חמאת בוטנים; תכשיר להכנת תפוחי 

אדמה; מוצרי מזון מוכנים העשויים ממרכיבי ירקות; אגוזים 
מעובדים; שמן סלט; רסק עגבניות; ירקות, דהיינו 

בקופסאות שימורים ובקבוקים; שמן ירקות; הנכללים כולם 
בסוג 29.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 97231/03/2014



238801

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 16

Printed brochures, newsletters, training manuals, 
instructional, educational and teaching materials 
in the field of equine-assisted therapeutic activities 
for disabled persons intended solely for 
professionals and volunteers working in that field.

סוג: 16

238801

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Education and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers 
in the field of equine-assisted therapeutic activities 
and therapy for disabled persons; and educational 
services, namely, developing the curriculum for, 
and testing of, instructors in equine-assisted 
activities and therapy for disabled persons.

סוג: 41

240522

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computers; tablet, netbook, notebook and laptop 
computers; portable computers; wireless devices 
used for internet connectivity featuring data and 
image transmission;computer hardware; data 
processors; programmable data processors; 
semiconductors; microprocessors; semiconductor 
devices; integrated circuits; computer software, 
namely, computer utility software and other 
computer software used to maintain and operate a 
computer system.

סוג: 9

241992

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Apparatus and instruments for managing, 
switching, connecting, transforming and 
controlling electricity, including power supply 
systems, electric transformers, electric connection 
networks included in this class; electric meters; 
measuring, signaling, controlling and inspection 
apparatus and instruments especially used in the 
electricity sector; apparatus for recharging 
electrical storage batteries; electricity terminals; 
electric enclosure; equipment for electricity 
conduits (electric wires, cables); circuit breakers; 
electricity distribution boards; apparatus for data 
processing, downloadable computer software and 
computer programs to be used for producing, 
managing, switching, connecting, transforming, 
storing and controlling electricity and energy; 
these goods used in connection with apparatus for 
locomotion by land.

סוג: 9

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 97331/03/2014



242492

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 45

Religious services; spiritual advice; spiritual 
recovery services; lifestyle counselling and 
counsultancy; advisory and consultancy services 
to all of the aforementioned services; all included 
in class 45.

סוג: 45

שירותי דת; יעוץ רוחני; שירותי הבראה רוחנית; התייעצות 
ויעץ סגנון חיים; שירותי יעוץ ויעץ לכל השירותים הנזכרים 
לעיל; הנכללים כולם בסוג 45.                                       
                                                                                

                      
245913

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Lamps for medical purposes; Irradiation lamp for 
treatment of skin irritations and skin disease; all 
included in class 10.

סוג: 10

מנורות למטרות רפואיות; מנורת הקרנה לטיפול בהפרעות 
עור ומחלות עור; הכל כלול בסוג 10.                               

                                                
246322

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computer game software; computer game 
programs; electronic game programs; interactive 
video game programs; computer software 
platforms for social networking; computer software 
to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information in the fields of 
virtual communities, electronic gaming, 
entertainment, and general interest via the 
Internet or other communications networks with 
third parties.

סוג: 9

246931

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 6

Key tags of metal; key rings of metal; all included 
in class 6.

סוג: 6

תגיות מפתח ממתכת; מחזיקי מפתחות ממתכת; הנכללים 
כולם בסוג 6.         

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 97431/03/2014



246931

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Eye glass bands; sunglasses; straps for mobile 
phone; cases for mobile phones; magnets 
[including decorative]; protective sleeves for 
laptop computers; blank USB flash drives; 
computer game software for use with personal 
computers, home video game consoles used with 
televisions and arcade-based video game 
consoles; navigation apparatus for vehicles in the 
nature of on-board computers; compact discs 
[audio-video]; computers; computer software, 
recorded; publication (electronic-), downloadable; 
anti-theft warning apparatus; batteries, electric; 
computer programs [downloadable software]; 
cameras and monitors for viewing around vehicle; 
CAD design data in relation to automobiles and 
structural parts and structural fittings therefor, 
downloadable; CD-ROM, DVD-ROMS and other 
data media recorded with CAD design data in 
relation to automobiles and structural parts and 
structural fittings therefor; electric, electronic or 
magnetic operated key systems for vehicles; all 
included in class 9.

סוג: 9

רצועות למשקפיים; משקפי שמש; סרטים לטלפון נייד; 
נרתיקים לטלפונים ניידים; מגנטים [לרבות דקורטיביים]; 
עטיפות מגן למחשבים נישאים; זיכרונות USB ניידים 

ריקים; תוכנת משחקי מחשב לשימוש עם מחשבים אישיים, 
קונסולות משחקי וידאו ביתיות המשמשות עם טלוויזיות 

וקונסולות משחקי וידאו מבוססי-ארקייד; מכשירי ניווט לכלי 
רכב מהסוג של מחשבים מובנים; דיסקים קומפקטים 

[שמע-ווידאו]; מחשבים; תוכנות מחשב, מוקלטות; פרסום 
(אלקטרוני-), שניתן להורדה; מכשירי אזהרה נגד גנבה; 
בטריות, חשמליות; תוכניות מחשב [תוכנות הניתנות 
להורדה]; מצלמות ומוניטורים לצפייה סביב רכב; נתוני 

עיצוב CAD הקשורים למכוניות ולחלקים מבניים ומתאמים 
CD-ROM , DVD- ;מבניים עבורם, ניתנים להורדה

CAD ונתוני מדיה אחרים מוקלטים עם נתוני עיצוב ROMS
 הקשורים למכוניות וחלקים מבניים ומתאמים מבניים 

עבורם; מערכות מפתח מופעלות חשמלית, אלקטרונית או 
מגנטית עבור רכבים. הנכללים כולם בסוג 9.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                    

246931

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Lanterns for lighting; LED headlamps; LED 
carabiner lights; LED flashlights; air conditioners 
for vehicles; air purifying apparatus and machines; 
anti-dazzle devices for automobiles [lamp fittings]; 
barbecues; defrosters for vehicles; headlights for 
automobiles; heaters for vehicles; lamps for 
directional signals of automobiles; lighting 
apparatus for vehicles; lights for vehicles; 
ventilation [air-conditioning] installations for 
vehicles; filters for air conditioning; all included in 
class 11.

סוג: 11

 ;LED אורות קרבינר ;LED תאי-אור לתאורה; נורות ראש
פנסי LED; מזגנים לרכבים; מכשירים ומכונות לטיהור 
אוויר; מתקנים נגד סינוור למכוניות [מתאמי מנורות]; 

מצלים; מפשירים לרכבים; פנסים קדמיים למכוניות; תנורי 
חימום לרכבים; מנורות לאיתותים כיווניים של מכוניות; 
מכשירים לתאורה לרכבים; אורות לרכבים; התקני אוורור 
[מיזוג] לרכבים; פילטרים למזגנים; הנכללים כולם בסוג 11. 
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                  

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 97531/03/2014



246931

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 28

Golf accessories set sold as a unit comprised 
primarily of a golf ball markers, divot repair tool for 
golfers; head covers for golf clubs; golf balls; 
remote control toys, namely, cars, race cars; toy 
cars for ornamental use; nylon toy bone for use in 
pet toys; flying discs; flying torpedo [toys]; toy 
mountain bicycles; plastic flying rings [toys]; dolls; 
toys; scale model vehicles; appliances for 
gymnastics; fishing tackle; toys for domestic pets; 
trading card games; all included in class 28.

סוג: 28

ערכת אביזרי גולף הנמכרת כיחידה המכילה בעיקרה סמני 
כדור גולף, כלי לתיקון גוש דשא לשחקני גולף; כיסויי ראש 
למועדוני גולף; כדורי גולף; צעצועי שליטה מרחוק, דהיינו, 
מכוניות, מכוניות מרוץ, מכוניות צעצוע לשימושי קישוט; 
עצם צעצוע מניילון לשימוש כצעצוע לחיות מחמד; צלחות 

מעופפות; טילי נפץ מעופפים [צעצועים]; אופני הרים צעצוע; 
חישוקי פלסטיק מעופפים [צעצועים; בובות; צעצועים; דגמי 
רכבים בקנה מידה מוקטן; מכשירים לספורט; גלגלת דיג; 
צעצועים לחיות בית; משחקי קלפים להחלפה. הנכללים 

כולם בסוג 28.

                           
246931

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Sales of automobiles, their structural parts and 
their structural fittings; sales of multipurpose 
engines other than for land vehicles; sales of 
current generators, including direct current 
generators and alternating current generators; 
sales of pumps; sales of engineering machinery 
and implements; automobile information services 
provided to consumers regarding pricing, 
appraisals, customer services, sale process, sale 
of automobiles, sale of automobile parts; 
advertising; all included in class 35.

סוג: 35

מכירות של מכוניות, החלקים המבניים שלהם ומתאמים 
מבניים שלהם; מכירות של מנועים רב תכליתיים למעט לכלי 
רכב יבשתיים; מכירות של מחוללי זרם, כולל מחוללי זרם 
ישר ומחוללי זרם חילופין; מכירות של משאבות; מכירות 
מיכון ומכשירי הנדסה; שירותי מידע על מכונית המסופקים 
לצרכנים בנוגע לתמחור, אומדנים, שירותי לקוחות, תהליך 
מכירה, מכירה של מכוניות, מכירה של חלקי מכוניות; 

פרסום; הנכללים כולם בסוג 35.

                                                                               
                                                                                
                                                                                

246935

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Eye glass bands; sunglasses; straps for mobile 
phone; cases for mobile phones; magnets 
[including decorative]; protective sleeves for 
laptop computers; blank USB flash drives; 
computer game software for use with personal 
computers, home video game consoles used with 
televisions and arcade-based video game 
consoles; navigation apparatus for vehicles in the 
nature of on-board computers; compact discs [ 
audio-video]; computers; computer software, 
recorded; publication (electronic-) downloadable; 
anti- theft warning apparatus; batteries, electric; 
computer programs [downloadable software]; 
cameras and monitors for viewing around vehicle; 
CAD design data in relation to automobiles and 
structural parts and structural fittings therefor, 
downloadable; CD-ROM, DVD-ROMS and other 
data media recorded with CAD design data in 
relation to automobiles and structural parts and 
structural fittings therefor, electric, electronic or 
magnetic operated key systems for vehicles; all 
included in class 9.

סוג: 9

רצועות למשקפיים; משקפי שמש; סרטים לטלפון נייד; 
נרתיקים לטלפונים ניידים; מגנטים [לרבות דקורטיביים]; 
עטיפות מגן למחשבים נישאים; זיכרונות USB ניידים 

ריקים; תוכנת משחקי מחשב לשימוש עם מחשבים אישיים, 
קונסולות משחקי וידאו ביתיות המשמשות עם טלוויזיות 

וקונסולות משחקי וידאו מבוססי-ארקייד; מכשירי ניווט לכלי 
רכב מהסוג של מחשבים מובנים; דיסקים קומפקטים [שמע- 

ווידאו]; מחשבים; תוכנות מחשב, מוקלטות; פרסום 
(אלקטרוני) שניתן להורדה; מכשירי אזהרה נגד גניבה; 
בטריות, חשמליות; תוכניות מחשב [תוכנות הניתנות 
להורדה]; מצלמות ומוניטורים לצפייה סביב רכב; נתוני 

עיצוב CAD הקשורים למכוניות ולחלקים מבניים ומתאמים 
CD-ROM, DVD-  ;מבניים עבורם, ניתנים להורדה
 CAD ונתוני מדיה אחרים מוקלטים עם נתוני ROMS
הקשורים למכוניות וחלקים מבניים ומתאמים מבניים 

עבורם; מערכות מפתח מופעלות חשמלית, אלקטרונית או 
מגנטית עבור רכבים; הנכללים כולם בסוג 9.                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                    

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 97631/03/2014



246935

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Lanterns for lighting; LED headlamps; LED 
carabiner lights; LED flashlights; air conditioners 
for vehicles; air purifying apparatus and machines; 
anti- dazzle devices for automobiles [lamp- 
fittings]; barbecues; defrosters for vehicles; 
headlights for automobiles; heaters for vehicles; 
lamps for directional signals of automobiles; 
lighting apparatus for vehicles; lights for vehicles; 
ventilation [air- conditioning] installations for 
vehicles; filters for air conditioning; all included in 
class 11.

סוג: 11

 ;LED אורות קרבינר ;LED תאי-אור לתאורה; נורות ראש
פנסי LED; מזגנים לרכבים; מכשירים ומכונות לטיהור 
אוויר; מתקנים נגד סינוור למכוניות [ מתאמי מנורות]; 

מצלים; מפשירים לרכבים; פנסים קדמיים למכוניות; תנורי 
חימום לרכבים; מנורות לאיתותים כיוונים של מכוניות; 

מכשירים לתאורה לרכבים; אורות לרכבים; התקני אוורור 
[מיזוג] לרכבים; פילטרים למזגנים; הנכללים כולם בסוג 11. 
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                        
247380

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Nail care products, namely, nail polish and nail 
care preparations.  

סוג: 3

247569

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 34

Electronic cigarettes; parts for electronic 
cigarettes, namely, cartomizers, cones and caps, 
namely, covers for cartomizers.

סוג: 34

248787

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Machines namely fiber cutting machines, 
computer aided digital craft die-cutting machine 
and plotter for cutting paper, cardstock, and fabric 
in sheet or roll form, sold as a unit.

סוג: 7

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 97731/03/2014



251146

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Quality control services for others; quality control 
services, namely, rescreening services to ensure 
items meet manufacturer's specifications; value-
added services, namely, product research and 
development; value-added services, namely, 
connecting customers to manufacturers through 
technical support in the nature of diagnosing of 
computer hardware and software problems and 
software programming; computer programming 
and software design; technical consulting in 
computer hardware and software design fields; 
specialized custom computer research and 
product development, namely, designing custom 
enterprise network systems and designing 
software packages to individual customer's needs; 
consulting services in the field of computer 
software programs, components and network 
systems.

סוג: 42

251355

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Perfumery, essential oils, deodorants and 
antiperspirants, excluding skin care preparations.  

סוג: 3

251612

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Fixed car phones and connected smart car 
phones; all included in class 9.         

סוג: 9

טלפונים קבועים לכלי רכב וטלפונים חכמים מחוברים לכלי 
רכב; הנכללים כולם בסוג 9.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 97831/03/2014



רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

90094 143928 150580 151965 153887 154346 154347 159747 179181 198968 
207447 207448 207449 211979 211980 211983 211984 221744 247478 249068

רישום עיקול
REGISTRATION OF ATTACHMENT

70873

ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

236602

Class 26 - Hair accessories, namely, barrettes, hair bands, claw clips and snap clips, hair 
bows, hair clips, hair pins and grips, hair ribbons, hair scrunchies, hair ornaments in the 
nature of hair wraps and combs.

בקשות שפורסמו להתנגדות בטעות
APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION BY MISTAKE

243645 243646 243648

252346

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Prescription and over-the-counter pharmaceutical 
preparations, namely, transdermal gel 
formulations, transdermal cream formulations, oral 
mucous formulations, transdermal patches, 
dressings and medical adhesive tapes for use in 
the treatment of cardiovascular conditions, 
allergies, central nervous system conditions, 
peripheral nervous system conditions, electrolytic 
imblance, caloric imblance obesity, vitamin 
imbalance, gastrointestinal conditions, 
inflammation, dermatological conditions, 
infectious diseases, hormonal imbalance, pain, 
cancer conditions, pulmonary conditions, 
ophthalmic conditions, musculoskeletal 
conditions, diabetic conditions, psychosis, senile 
conditions, dementia, congenital disease 
conditions, abnormal gene conditions.

סוג: 5

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 97931/03/2014



בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Appellation No. 919 מספר כינוי

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation MESKHURI 
CHECHILI.

 Owners

Name: Ministry of Agriculture of Georgia

Address: 6 Marshal Gelovani Ave., Tbilisi, Georgia

Name: National Intellectual Property Center of 
Georgia

Address: 5 Antioch Str., Mtskheta, Georgia

חברה פרטית

Name: Producers or groups of producers entitled to 
use the appellation of origin

Address: Tbilisi, Georgia

Producing areaאזור יצור The territory of the region of Samtskhe-Javakheti, Georgia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 98031/03/2014



Appellation No. 920 מספר כינוי

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation: SVANURI 
SULGUNI.

 Owners

Name: Ministry of Agriculture of Georgia

Address: 6 Marshal Gelovani Ave., Tbilisi, Georgia

Name: National Intellectual Property Center of 
Georgia

Address: 5 Antioch Str., Mtskheta, Georgia

חברה פרטית

Name: Producers or groups of producers entitled to 
use the appellation of origin

Address: Tbilisi, Georgia

Producing areaאזור יצור The municipalities of Lentekhi and Mestia, situated in the Svaneti region Georgia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 98131/03/2014



Appellation No. 921 מספר כינוי

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Transliteration of the appellation: TUSHURI GUDA.

 Owners

Name: Ministry of Agriculture of Georgia

Address: 6 Marshal Gelovani Ave., Tbilisi, Georgia

Name: National Intellectual Property Center of 
Georgia

Address: 5 Antioch Str., Mtskheta, Georgia

חברה פרטית

Name: Producers or groups of producers entitled to 
use the appellation of origin

Address: Tbilisi, Georgia

Producing areaאזור יצור The territory of Tusheti, Georgia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 98231/03/2014



TALEGGIO

Appellation No. 922 מספר כינוי

Application Date 20/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Consorzio Tutela Taleggio

Address: Via Roggio Vignola, 9 - 24047, Treviglio (BG), 
Italy

Producing areaאזור יצור Lombardia region: the entire territory of the provinces of Brescia, Bergamo, 
Como, Cremona, Milano, Pavia.

Veneto region: the entire territory of the province of Treviso.
Piemonte region: the entire territory of the province of Novara

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 98331/03/2014



QUARTIROLO LOMBARDO

Appellation No. 923 מספר כינוי

Application Date 20/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Consorzio Tutela Quartirolo Lombardo

Address: Via Rodi, 5 -25124, Brescia, Italy

Producing areaאזור יצור Lombardia region: the entire territory of the provinces of Brescia, Bergamo, 
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Varese

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

כ"ט  אדר ב תשע"ד - 98431/03/2014



כ"ט  אדר ב תשע"ד - 98531/03/2014


