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ל' ניסן תשע"ד - 130/04/2014



 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 יבער. 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 
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 85הקבועה בתקנה 
 

 הודעות: 
 

ניתן להגיש , 15.19.2119המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  929כינוי מקור מס' 
 .2119..15.1התנגדות לרישומו 

 

 תיקוני טעויות:
 

עקב  בלבד. 21-ו 13בסוגים  12/19קובלה ופורסמה ביומן  293129בקשה מס'  -
זה  ת בשנית ביומןמתפרסמהבקשה . לפיכך 29סוג  טעות הלשכה הושמט

עד ליום  21-ו 13. ניתן להתנגד לסוגים 29טובין בסוג להתנגדויות רק בנוגע ל

2..5.19.  

 
 

 
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 

ל' ניסן תשע"ד - 230/04/2014



 
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. 

 

Notices: 

Application of origin no. 924 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 06/04/2014, opposition to registration can be filled until 06/07/2014 

 
Corrigenda  
 

- Application no. 248129 was published in 02/14 journal in class 18 and 

20. Due to a Trademark Office error class 24 was omitted. Therefore, 

the application is published again in this journal for opposition only with 

respect to class 24. The opposition period for classes 18 and 20 is until 

27.5.14. 

 

ל' ניסן תשע"ד - 330/04/2014



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

Trade Mark No. 211653 מספר סימן

Application Date 20/05/2008 תאריך הגשה

 Owners

Name: Discovery Holdings Limited

Address: 155 West Street, Sandton, Gauteng, Republic 
of South Africa

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: 36 סוג: 36

Insurance; healthcare financing; health insurance 
services and products, medical savings accounts, 
issuing of tokens of value in relation to customer 
loyalty schemes and programmes related exclusively 
to life insurance or healthcare/medical insurance; 
providing information in connection with any of the 
foregoing including information for health plan 
members to inform them of health issues, incentives 
and other information relevant to healthcare; included 
in class 36.

ביטוח; מימון בריאות (care health); שירותי ומוצרי ביטוח 
בריאות; חשבונות חיסכון רפואיים, הנפקת אותות בעלי ערך 
בהקשר לתוכניות ולשיטות נאמנות צרכנים הקשורות באופן 
בלעדי לביטוח חיים או ביטוח בריאות (health care)/ביטוח 
רפואי; אספקת מידע בהקשר לכל אחד מהנזכרים לעיל כולל 
מידע לחברי תכנית בריאות על-מנת ליידע אותם בנושאי 

 ;(health care) בריאות, תמריצים ומידע אחר הקשור לבריאות
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    

                            

ל' ניסן תשע"ד - 430/04/2014



Trade Mark No. 238214 מספר סימן

Application Date 13/06/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Verdin Trading 1986 Ltd שם: ורדין למסחר 1986 בע"מ

Address: 13 Hamercava St, Industrial Area, Holon, Israel כתובת : רח' המרכבה 13, א.ת., חולון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Cohlenberg, Adv 

Address: 3 Besser Tower, 5 Kinneret Street, Bnei Brak, 
Israel

שם: רון קולנברג, עו"ד 

כתובת : מגדל ב.ס.ר 3, רח' כנרת 5, בני ברק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Manual work tools and instruments (hand operated), 
namely, manual tools and instruments for vehicles; 
wrenches, allen wrenches, pliers and screwdrivers; 
all included in class 8.

כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים (המופעלים ידנית), דהיינו, 
כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים לטיפול בכלי רכב; מפתחות 
לברגים; מפתחות אלן; פליירים ומברגים;הנכללים כולם בסוג 8. 

                  

Class: 21 סוג: 21

Brushes (except paint brushes); articles for cleaning 
purposes; steelwool; all included in class 21.

מברשות (פרט למכחולים); פריטים לצורכי ניקוי, צמר 
פלדה;הנכללים כולם בסוג 21.                                             

        

ל' ניסן תשע"ד - 530/04/2014



Trade Mark No. 239012 מספר סימן

Application Date 05/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081367 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products used for the production of 
cosmetic and pharmaceutical products.

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated products for skin cleansing, care and 
treatment; personal hygiene products; cosmetic 
products; soaps; dentifrices.

Class: 5 סוג: 5

House mark for a full line of vaccines, pharmaceutical 
preparations both prescription and over-the-counter, 
for both human and animal use.

Class: 9 סוג: 9

Contact lenses; spectacles; software in the field of 
health; audio and video cassettes, CD ROMs in the 
field of health, medical imaging software.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely, inhalers for therapeutic use 
sold empty and parts and fittings therefore; ultrasonic 
medical diagnostic apparatus; aerosol dispensers for 
medical use; devices for the injection of medicines, 
namely, pens for injection, hypodermic needles, 
hypodermic and medical syringes and urethral 
catheters; imaging apparatus, namely, computer 
sotware for medical imaging and X-ray apparatus for 
medical use.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; printed matter, newspapers, 
magazines, journals, periodicals, pamphlets, books, 
posters, in connection with the field of health.

ל' ניסן תשע"ד - 630/04/2014



Class: 35 סוג: 35

Business management services, in running or 
managing enterprises and business development in 
the field of health, consulting services in marketing 
strategy in the field of health, distribution services for 
promotional material and products in the field of 
health, arranging of consulting programs in 
connection with sales promotion in the field of health.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, namely wire and wireless 
communications, telecommunications by mobile 
phones, providing email, satellite trunsmission, 
Internet telephone, communication services for the 
electronic transmission of data, communication by 
computer terminals, communications by television for 
meeting, transmisssion and reccption (transmission) 
of database information via the telecommunication 
network, teleconferencing sercies, transmission of 
information via national and international networks, 
transmission of news, providing access to databases, 
broadcasting of Internet, cable television, television, 
radio and wireless for information or training in the 
field of health..

Class: 39 סוג: 39

Storage of products in the medical, diagnostics, 
veterinary fields.

Class: 40 סוג: 40

Treatment and processing of products in the medical, 
diagnostics, veterinary fields.

Class: 41 סוג: 41

Education and providing of training in the field of 
health; arranging of seminars, conferences and 
congresses in the field of health; publishing of 
journals, books and manuals and broadcasting of all 
kinds of digital media for information or training in the 
field of health.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely 
chemical research, biological and pharmaceutical 
research, design and development of software for 
databases, all in the field of health, clinical studies.

Class: 44 סוג: 44

Medical services and veterinary services, namely, 
consulting in the field of pharmacy and human and 
animal health; awareness and information programs 
in the field of human and animal health; disease 
management programs concerning healthcare.

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, 24/03/2011, No. 11/3817262 צרפת, 24/03/2011, מספר 11/3817262

Class: 1 סוג: 1

ל' ניסן תשע"ד - 730/04/2014



 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue La Boetie, F-75008 Pais, 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

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ל' ניסן תשע"ד - 830/04/2014



Trade Mark No. 239202 מספר סימן

Application Date 21/04/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0975808 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Dymovskoe kolbasnoe 
proizvodstvo"

Address: d. 37, ul. Krylatskaya, RU-121614 Moskva, 
Russian Federation

(Russia Limited Liability 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: 29 סוג: 29

Meat,  poultry and game; meat extracts;  blood 
sausage (black pudding), charcuterie (sausages) .

ל' ניסן תשע"ד - 930/04/2014



MALCO

Trade Mark No. 239438 מספר סימן

Application Date 24/07/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Malco Products, Inc.

Address: 361 Fairview Avenue, Barberton, OH, U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical additives for radiators, vehicle cooling 
system and transmission leak sealants, and coolants 
for internal combustion engines; all related to 
automotive appearance, detailing, shop service, and 
reconditioning products; all incuded in class 1.

תוספות כימיות למצננים, מערכת קירור רכב דליפה איטום 
הילוכים, וצינון עבור מנועי בעירה פנימית; כולם קשורים 
למראה, מפרט, שירותי מוסף ומוצרים לשיפוץ של רכבים; 

הנכללים כולם בסוג 1.                                                       
                                                                                    

              

Class: 3 סוג: 3

Soaps, cleaners, polishes and waxes for vehicles; all 
related to automotive appearance, detailing, shop 
service, and reconditioning products; all included in 
class 3.

סבונים, מנקים, חומר הברקה ווקס לרכבים; כולם קשורים 
למראה, מפרט, שירותי מוסף ומוצרים לשיפוץ של רכבים; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                    

ל' ניסן תשע"ד - 1030/04/2014



Trade Mark No. 240839 מספר סימן

Application Date 01/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0928640 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHATEAU RAUZAN-SEGLA

Address: Château Rauzan-Segla, F-33460 MARGAUX, 
France

(société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, spirits and liqueurs.

ל' ניסן תשע"ד - 1130/04/2014



Trade Mark No. 241403 מספר סימן

Application Date 23/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0887834 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2956412 ארה"ב מספר: 2956412

Dated 31/05/2005 (Section 16) מיום 31/05/2005 (סעיף 16) 

 Owners

Name: INTEGRATIVE NUTRITION, INC.

Address: 12th Floor, 3 East 28th Street, New York, NY 
10016, U.S.A.

(New York, United States 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: 41 סוג: 41

Educational services, namely conducting classes, 
seminars, conferences, and workshops, in the field of 
health and nutrition; educational services in the 
nature of courses at the primary, secondary, college, 
and graduate level in the field of health and nutrition.

ל' ניסן תשע"ד - 1230/04/2014



TO BE BEAUTIFUL IS THE BIRTHRIGHT OF EVERY WOMAN

Trade Mark No. 241677 מספר סימן

Application Date 28/10/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1456386 אוסטרליה מספר: 1456386

Dated 28/10/2011 (Section 16) מיום 28/10/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: FD MANAGEMENT , INC.

Address: Stamford, CT, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations; non-
medicated lip care preparations; non-medicated sun 
care preparations; soaps; fragrances and perfumery, 
essential oils, cosmetics, non-medicated bath 
preparations; hair lotions; dentifrices; all goods 
included in class 3.

תכשירים לא רפואיים להגנה על העור; תכשירים לא רפואיים 
להגנה על השפתיים; תכשירים לא רפואיים להגנה מפני 

השמש; סבונים; מבשמים ובשמים; תמציות שמנים; קוסמטיקה; 
תכשירי אמבט לא רפואיים; תחליבי שיער; משחות שיניים; 

הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                    

ל' ניסן תשע"ד - 1330/04/2014



Trade Mark No. 242073 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved fruits and vegetables, preserved and/or 
frozen and/or cooked and/or dried fruit and 
vegetables; all included in class 29.

שימורי פירות וירקות, פירות וירקות מיובשים ו/או משומרים ו/או 
מבושלים ו/או קפואים; הנכללים כולם בסוג 29.                     

                                      

Class: 30 סוג: 30

Sauces, ketchup; all included in class 30. רטבים, קטשופ; הנכללים כולם בסוג 30.               

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; all included in class 31. פירות וירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31.                         
  

Class: 32 סוג: 32

Drinks, juices, nectar, concentrate, basis, syrup and 
other product to make drinks from fruit and 
vegetables; all included in class 32.

משקאות, נקטרים, מיצים, עסיסים, רכזים, סירופים, תרכיזים, 
בסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות מפירות וירקות; 

הנכללים כולם בסוג 32.                 

ל' ניסן תשע"ד - 1430/04/2014



ל' ניסן תשע"ד - 1530/04/2014



Ownersבעלים

Name: MILOS (1989) LTD. שם: מילוז (1989) בע"מ

Address: כתובת : ד.נ. גליל מערבי, 22821, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lior Dagan, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Beit America, Tel 
Aviv, Israel

שם: ליאור דגן, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב, 61181, 
ישראל

ל' ניסן תשע"ד - 1630/04/2014



Trade Mark No. 242075 מספר סימן

Application Date 08/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved fruits and vegetables, preserved and/or 
frozen and/or cooked and/or dried fruit and 
vegetables; all included in class 29.

שימורי פירות וירקות, פירות וירקות מיובשים ו/או מיובשים ו/או 
משומרים ו/או מבושלים ו/או קפואים; הנכללים כולם בסוג 29.   

                              

Class: 30 סוג: 30

Sauces, ketchup; all included in class 30. רטבים, קטשופ; הנכללים כולם בסוג 30.               

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables; all included in class 31. פירות וירקות טריים; הנכללים כולם בסוג 31.                         
  

Class: 32 סוג: 32

Drinks, juices, nectar, concentrate, basis, syrup and 
other product to make drinks from fruit and 
vegetables; all included in class 32.

משקאות, נקטרים, מיצים, עסיסים, רכזים, סירופים, תרכיזים, 
בסיסים ותכשירים אחרים להכנת משקאות מפירות וירקות; 

הנכללים כולם בסוג 32.                 

ל' ניסן תשע"ד - 1730/04/2014



ל' ניסן תשע"ד - 1830/04/2014



Ownersבעלים

Name: MILOS (1989) LTD. שם: מילוז (1989) בע"מ

Address: Mobile fost western Galil, 22821, Israel כתובת : ד.נ. גליל מערבי, 22821, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lior Dagan, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., Beit America, Tel 
Aviv, Israel

שם: ליאור דגן, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב, 61181, 
ישראל
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Trade Mark No. 242078 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus and  Instruments; 
communications and telecommunications apparatus 
and  Instruments; electrical and electronic apparatus 
and instruments all for processing,  logging, storing, 
transmission, retrieve or reception of data; apparatus 
and  instruments for recording, transmission, 
amplifying or reproduction of sound,  images, 
information or encoded data; cameras; photographic 
apparatus,  instruments and equipment; image 
processing apparatus, instruments and
 equipment; television and radio apparatus and 
instruments; telecommunication,  radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; apparatus 
for access  to broadcast or transmitted programs; 
holograms; computers; peripheral  equipment for 
computers; programmed-data-carrying electronic 
circuits;  computer programs; computers software; 
discs, tapes in wires all being magnetic; data carriers; 
blank and pre recorded magnetic cards; data cards; 
memory cards; smart cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuits cards; electronic  
identification cards; telephone cards; telephone credit 
cards; credit cards; debit  cards; cards for electronic 
games designed for use with telephones; CD ROMS;
 magnetic, digital and optical data carriers; magnetic 
digital and optical data  recording and storage media 
(blank and pre-recorded); computer software  
supplied from the internet; electronic publications ( 
downloadable) provided on- line from computer 
database or the internet; computer software and  
telecommunications apparatus (including modems) to 
enable connection to  databases, local area networks 
and the Internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and video phone 
services; computer software to enable searching and 
retrieval  of data; computer software for accessing 
databases, telecommunications services, computer 
networks and electronic bulletin boards; computer 
game software; digital music (downloadable) 
provided from a computer database or the Internet; 
digital music (downloadable) provided from MP3 
internet websites; devices for playing music received 

מכשירי תקשורת חשמליים ואלקטרוניים והתקני ומכשירי 
תקשורת; מכשירים והתקנים הקשורים לתקשורת 

וטלקומוניקציה; מכשירים והתקנים חשמליים ואלקטרונים 
המיועדים כולם לעיבוד ,רישום, איחסון,שידור , אחזור או קבלה 

של נתונים; מכשירים והתקנים לרישום שידור ,הגברה או 
שיעתוק של צליל , דמויות , מידע או נתונים מקודדים; מצלמות; 
התקנים צילומיים, מכשירים והתקנים; התקנים וציוד לעיבוד 
תמונות, מכשירי והתקני טלוויזיה ורדיו; טלקומוניקציה, משדרי 
ומקלטי טלקומוניקציה; טלביזיה ורדיו; התקן לגישה לתוכניות 
משודרות או מועברות; הולוגרמות; מחשבים; ציוד פריפריאלי 
למחשבים; מעגלים אלקטרוניים המתוכנתים לנשיאת נתונים; 
תוכניות מחשב; תוכנת מחשב; דיסקים קלטות וחוטים שכולם 
נושאי נתונים מגנטיים ; כרטיסים מגנטיים ריקים ומוקלטים 
מראש; כרטיסי נתונים; כרטיסי זיכרון; כרטיסים חכמים; 

כרטיסים המכילים מיקרו-מאמנים; כרטיסי מעגלים משולבים; 
כרטיסי זיהוי אלקטרוני; כרטיסי טלפון כרטיסי אשראי לטלפון; 

כרטיסי אשראי ; כרטיס חיוב ישיר; כרטיסים למשחקים 
 ; CD ROMS ;אלקטרונים המתוכננים לשימוש עם טלפונים

נשאי נתונים מגנטיים, דיגיטליים ואופטיים; מדיית רישום ואחסון 
נתונים מגנטיים דיגיטליים ואופטיים (ריקים ומוקלטים מראש) ; 
תוכנת מחשב המסופקת מהאינטרנט; פרסומים אלקטרונים 
(ניתנים להורדה) המסופקים באופן מקוון ממאגרי נתונים 
ממוחשבים או מהאינטרנט; תוכנת מחשב המסופקת 

מהאינטרנט; הוצאה לאור אלקטרונית (ניתנת להורדה) הניתנת 
און-ליין מהמחשב או מהאינטרנט; תוכנת מחשב מכשירי 
טלקומוניקציה (ובכללם מודמים) המאפשרת חיבור לבסיסי 
נתונים, רשתות מקומיות והאינטרנט;  תוכנת מחשב לאפשור 
שיחות וועידה טלפוניות,  שיחות וועידה בווידאו ושירותי טלפון 
ווידאו; תוכנת מחשב המאפשרת חיפוש אחזור של נתונים; 
תוכנת מחשב לגישה לבסיסי נתונים ,שירותי טלקומוניקציה, 
רשתות מחשב ולוחות מודעות אלקטרוניים;  תוכנת משחקי 

מחשב; מוסיקה דיגיטלית (הניתנת להורדה ) המסופקת באופן 
מקוון מבסיס נתונים ממוחשב או מהאינטרנט; מוסיקה 

דיגיטלית (הניתנת להורדה) המסופקת מאתרי אינטרנט של 
MP3; התקנים לניגון מוסיקה המתקבלת מהאינטרנט; נגני 

MP3 ; צילומים, תמונות, גרפיקה, מקצבי צליל , סרטים , ווידאו 
ותוכניות אודיו ויזואליות (הניתנות להורדה) המסופקות באופן 
מקוון או מבסיסי נתונים ממוחשבים או מהאינטרנט או מאתרי 
אינטרנט;  מכשירי והתקני מעקב מרוחקים; תוכנת מחשב 
לשימוש במעקב מרוחק; משדרים ומקלטים לווייניים; לווייני 

טלקומוניקציה והפקה; אותות טלפון רדיו ואנטנות טלפון; חוטים 
וכבלים אלקטרוניים; כבלים אופטיים; חוטי התנגדות ; 

אלקטרודות ; מערכות ומתקני טלקומוניקציה; מסופים לרשתות 
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from the internet; MP3 players; photographs, 
pictures, graphics, sound bytes ,films, videos and 
audio-visual programs (downloadable) provided on-
line or from computer databases or the internet or 
internet websites; remote monitoring apparatus and 
instruments; computer software for use in remote 
monitoring; satellite transmitters and receivers; 
telecommunications and broadcasting satellites; 
radio telephone beacons and telephone masts; 
electric wires and cables ; optical cables; resistance 
wires; electrodes; telecommunications systems and 
installations; terminals for telephone networks; 
telephone switchboards; telecommunications signal 
input, storage, conversion and processing apparatus; 
telephone equipment; equipment for fixed, 
transportable, mobile, hands-free or voice-activated 
telephones; multimedia terminals; interactive 
terminals for displaying and ordering goods and 
services; paging, radio paging and radio telephone 
apparatus and instruments; telephones, mobile 
telephones and telephone handsets; facsimile 
machines; personal digital assistants (PDAs); 
electronic notepads; electronic notebooks; electronic 
tablets; electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data and 
messages; mobile electronic devices that enable the 
user to keep track of or manage personal 
information; 
 accessories for telephones and telephone handsets; 
adaptors for used with telephones; battery chargers 
for use with telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone 
handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; bags and cases specially adapted 
for holding and carrying portable telephones and 
telephone equipments and accessories; 
computerized personal organizers; aerials; batteries; 
microprocessors; keyboards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning 
systems; electronic navigational, tracking and 
positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; 
electrical control, testing(other than in-vivo testing) , 
signaling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; video films ; 
audio-visual apparatus and equipment; electronic 
games equipment and apparatus ; electrical and 
electronic accessories and peripheral equipment 
designed and adapted for use with computers, audio-
visual apparatus and electronic games equipment 
and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 9.

טלפון; מרכזיות טלפון; מכשיר לקלט, אחסון, המרה, עיבוד , 
אותות טלקומוניקציה; ציוד טלפון; ציוד לטלפונים כבויים, ניידים, 
ללא מגע-יד או מופעלים באמצעות קול; מסופי מולטימדיה; 
מסופים אינטראקטיביים להצגת והזמנת טובין ושירותים; 

התקנים ומכשירים לזימון רדיו ורדיו-טלפון;  טלפונים, טלפונים 
ניידים ושפופרות טלפון; מכונות פקס; עוזרת אישית דיגיטלית 

;(PDAs) דפדפות אלקטרוניות; מחברות אלקטרוניות; 
טאבלטים אלקטרוניים; יחידות ניידות אלקטרוניות לקבלה, 
אחסון, ו/או שידור אלחוטי של מידע והודעות; התקנים ניידים 
אלקטרוניים המאפשרים למשתמש לעקוב או לנהל מידע אישי; 
אביזרי טלפון ושפופרות טלפון; מתאמים לשימוש עם טלפונים; 
מטעני בטריות לשימוש עם טלפונים; יחידות מורכבות על שולחן 

עבודה או מכונית המכילות רמקול המאפשר לשימוש ללא 
הידיים בשפופרת טלפון; עריסות שפופרת טלפון במכונית; 
תיקים ומארזים המותאמים באופן מיוחד להחזקת או נשיאת 

טלפונים ניידים וציוד טלפון ואביזרים; ארגוניות אישיות 
ממוחשבות; משושות ; בטריות ;  מיקרו מעבדים; מקלדות; 

מודמים; מחשבונים; צגים; מערכות מיקום גלובליות 
אלקטרוניות; מכשירים והתקנים אלקטרוניים לניווט איתור 
ומיקום; מכשירי והתקני מעקב (לא כולל מעקב בשידור חי); 
מכשירי והתקני רדיו; מכשירים והתקנים לבקרה חשמלית, 
בחינה (חוץ מבחינה בשידור חי) , איתות, בדיקה (בחינה) 

והוראה; מכשירים והתקנים אופטיים ואלקטרו אופטיים ; סרטי 
ווידאו; ציוד והתקנים אודיו ויזואליים; ציוד והתקני משחקים 
אלקטרוניים; אביזרים חשמליים ואלקטרונים וציוד פריפריאלי 
המתוכננים ומותאמים לשימוש עם מחשבים, מכשירים אודיו 

ויזואליים וציוד ומכשירי משחקים אלקטרוניים; חלקים והתאמות 
לכל הטובין הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 9.                  
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Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of 
telecommunications apparatus and systems, 
telephones, mobile telephones and telephone 
handsets, paging apparatus, radio paging apparatus, 
radio telephone apparatus, computers and personal 
organizers, computer hardware, satellite transmitters 
and receivers; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforementioned provided 
on-line from a computer database or the Internet or 
provided by other means; information and advisory 
services relating to household constructions, 
maintenance and repair all provided by means of a 
telecommunications link; information and advisory 
services relating to vehicle maintenance and repair 
all provided by means of a telecommunications link; 
information services relating to repair or installation, 
provided on-line from a computer database or the 
internet; all included in class 37.

התקנה, תחזוק ותיקון מערכות והתקנים תקשורתיים, טלפונים, 
טלפונים ניידים ושפורפרות טלפון, התקנים איתוריים, התקנים 
איתוריים באמצעות רדיו, התקני רדיו וטלפון, מחשבים וארגונים 
אישיים, חומרת מחשבים, שדרני וקולטי לווין; מידע, שירותי 
ייעוץ והכוון הקשורים לכל הנזכר לעיל המסופק און ליין מבסיס 

נתונים או מהאינטרנט או המסופק ע"י אמצעים אחרים; 
שירותים מידע וייעוץ הקשורים בבניית בתים, תחזוק ותיקון 

אשר מסופק ע"י קישור תקשורתי; שירותי מידע וייעוץ הקשורים 
לתחזוק רכב ותיקון המסופק ע"י קישור תקשורתי; שירותי מידע 
הקשורים לתיקון או התקנה, המסופק און – ליין מבסיס נתונים 
מחשבי או מהאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 37.                     
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; communications 
services; telephone, mobile telephone, facsimile, 
telex, message collection and transmission, radio-
paging, call diversion, answerphone, directory 
enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, music 
and information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes and of films, teleshopping and 
webshopping programmes; videotext, teletext and 
viewdata services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video 
conferencing services; video telephone services; 
telecommunications of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to the 
Internet (service providers); provision and operation 
of electronic conferencing, discussion groups and 
chat rooms; providing access to digital music 
websites on the Internet; providing access to MP3 
websites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; 
communication by computer; news agency services; 
transmission of news and current affairs information; 
hire, leasing or rental of apparatus, instruments, 
installations or components for use in the provision of 
the aforementioned services; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned; technical advice and consultation 
services in the field of telecommunications; provision 
of access to an electronic on-line  network for 
information retrieval;  all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת; טלפונים, טלפונים 
ניידים, פקסימיליה, טלקס, איסוף ושידור הודעות, איתור-רדיו, 
הסתת שיחה, משיבון, תשאול מנחה ושירותי דואר אלקטרוני; 
שידור, שילוח וקיבול של קול, נתונים, דמויות, מוזיקה ומידע; 
שירותי העברת הודעה אלקטרונית; שירותי מידע מקוונים 
הקשורים לטלקומיוניקציות; שירותי החלפת מידע; העברת 

מידע על ידי טלקומיוניקציות; שירותי תקשורת לוויינית; שירותי 
שידור; שידור או ממסר של תוכניות רדיו או טלוויזיה ושל 
תוכניות סרטים, קניות   טלפוניות וקניות מקוונות; שירותי 

וידיאוטקסט, טלטקסט וצפייה במידע; שידור והעברה של תוכן 
מולטימדיה על רשתות תקשורת אלקטרוניות; שירותי הודעות 

וידיאו; שירותי ועידות וידיאו; שירותי וידיאו טלפון; 
טלקומיוניקציות של מידע (כולל דפי רשת), תוכניות מחשב וכל 
מידע אחר; אספקת גישת משתמש לאינטרנט; אספקת קישורי 

טלקומוניקציות או קישוריות לאינטרנט או למאגרי מידע; 
אספקת גישת משתמש לאינטרנט (ספקי שירות); אספקה 
והפעלה של ועידות אלקטרוניות, קבוצות דיון וחדרי שיחה; 

אספקת גישה לאתרי מוזיקה דיגיטאלית באינטרנט; מתן גישה 
לאתרי MP3 באינטרנט; העברת מוזיקה דיגיטאלית דרך 

טלקומיוניקציות; אספקת גישה לתשתיות טלקומיוניקציה עבור 
מפעילים אחרים; הפעלת ואספקת מנועי חיפוש; שירותי גישה 
טלקומיוניקטיביים; שידור בעזרת סיוע מחשב של הודעות 

ודמויות; תקשורת דרך מחשב; שירותי סוכנות חדשות; שידור 
של חדשות ומידע על עניינים עכשוויים; שכירה, חכירה או 
השכרה של התקנים, כלים, התקנות או רכיבים לשימוש 

באספקה של השירותים הנזכרים לעיל;  ייעוץ טכני ושירותי יעוץ 
בתחום הטלקומוניקציה; מתן גישה לרשת אלקטרונית מקוונת 

עבור אחזור מידע; הנכללים כולם בסוג 38.
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Class: 41 סוג: 41

Education and training services; entertainment 
services; sporting and cultural activities; information 
relating to education, entertainment, sporting and 
cultural events provided on-line from a computer 
database or the Internet or provided by other means; 
electronic games services provided from a computer 
database or by means of the Internet; video and 
audio rental services; radio and television 
entertainment services; production of films, radio and 
television prgrammes and of teleshopping and web 
shopping programmes; organizing of games and 
competitions;  providing on-line electronic 
publications; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts in electronic 
format or otherwise; publishing and production 
services for sound and/or visual media; exhibition 
services; provision of on-line access to exhibitions 
and exhibition services; news programming services 
for transmission across the Internet; arranging and 
conducting of conferences, seminars, symposia, 
tutorials and workshops; courses conventions and 
exhibitions,  interactive and distance learning  or 
training courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services;  art 
gallery services provided on-line via a 
telecommunications link; gaming services; club 
services; ticket reservation and booking services for 
entertainment, sporting and cultural events; 
electronic library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of electronic texts, audio and/or video information 
and data, games and amusements; provision and 
operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital 
music (not downloadable) from MP3 Internet 
websites; providing photographs, pictures, graphics, 
sound bytes, films, videos and audio visual 
programmes (not downloadable) on-line or from 
computer databases or the internet or internet 
websites; photography services; provision of 
information and device relating to all of the aforesaid 
services; all included in class 41.

שירותי חינוך והדרכה; שירותי בידור; פעילויות ספורט ותרבות; 
מידע הקשור לחינוך, בידור, אירועי ספורט ותרבות המסופק 
בצורה מקוונת ממסד נתונים ממוחשב או מהאינטרנט או 
באמצעים אחרים; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים 
ממסד נתונים ממוחשב או באמצעות האינטרנט; שירותי 
השכרה של וידאו ואודיו; שירותי בידור של רדיו וטלוויזיה; 
הפקת סרטים, תוכניות רדיו וטלויזיה ושל תוכניות קניות 

באינטרנט ובטלפון; ארגון משחקים ותחרויות; אספקת פרסומים 
אלקטרוניים מקוונים; פרסום של ספרים וכתבי עת אלקטרוניים 
בצורה מקוונת; פרסום של טקסט בצורה אלקטרונית או אחרת; 

הוצאה לאור והפקת שירותים למדיה קולית ו/או ויזואלית; 
שירותי תערוכה; אספקה של גישה מקוונת לתערוכות ושירותי 
תערוכה; שירותי תכנות של ידיעות לשם העברה באינטרנט; 
הסדרה וניהול של ועידות, סמינרים, כנסים, שיעורים וסדנאות; 
קורסים ופגישות ללימוד אינטראקטיבי ומרחוק המסופקים 

בצורה מקוונת באמצעות קשרי טלקומוניקציה או רשת מחשבים 
או באמצעים אחרים;שירותי תרגום; שירותי גלריה לאמנות 
המסופקים בצורה מקוונת באמצעות קשר טלקומוניקציה; 
שירותי משחקים; שירותי מועדון; שירותי הזמנת כרטיסים 
ומקומות לאירועי בידור, ספורט ותרבות; שירותי ספרייה 
אלקטרונית לאספקת מידע אלקטרוני (כולל מידע ארכיוני) 

בצורת טקסט אלקטרוני, מידע ונתונים של קול ו/ או של וידאו, 
משחקים ובידור; שירותי משחקים אלקטרוניים המסופקים 

באמצעות האינטרנט; אספקה והפעלה של ועידות אלקטרוניות, 
קבוצות דיון וחדרי שיחות; אספקה של מוסיקה דיגיטלית (לא 

ניתנת להורדה) מהאינטרנט; אספקה של מוסיקה דיגיטלית (לא 
ניתנת להורדה) מאתרי MP3 באינטרנט; הספקת תמונות, 
צילומים, דמויות, ביטויים קוליים, סרטים, תוכניות וידאו ואודיו 
(לא ניתנות להורדה) באופן מקוון מבסיס נתונים מחשבי או 

מהאינטרנט או מאתרי אינטרנט; שירותי צילום; הספקת מידע 
ומכשירים הקשורים לכל הנאמר לעיל; הנכללים כולם בסוג 41
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

ל' ניסן תשע"ד - 2430/04/2014



Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; research laboratory 
services; management of research, design and 
development projects; product research, design and 
development; technical research; research, design 
and development services relating to computers, 
computer programmes, computer systems, computer 
software application solutions, data processing 
systems, data management, computerized 
information processing systems, communications 
services, communications solutions,  communication 
applications, communications systems and network 
interfaces and provision of technical consultancy, 
information and advice relating to the aforesaid; 
technical  testing; industrial testing; preparation of 
technical reports and studies; computer  services 
namely; updating and design of computer hardware; 
maintenance, updating and design of computer 
firmware, computer software and computer 
programs; computer programming services; 
preparation and provision of information in  relation to 
computers and computer network facilities; technical 
advice and consultation services in the field of 
information technology and  telecommunications, 
design and development of computer systems and of 
 telecommunications systems and equipment; 
computer management services;  operational support 
services for computer networks, telecommunications; 
 networks and data transmission networks; 
programming services given on-line; computer rental; 
design, drawing and commissioned writing, all for the 
compilation of web pages on the Internet;  virtual and 
interactive image creation services; creating, 
operating and maintaining databases, Intranets and 
web sites; hosting the web sites of others; installation 
and maintenance of computer software; leasing of 
access time to a computer database; leasing of 
access time to computer bulletin and message 
boards and to computer networks; Internet service 
provider (ISP) services; compilation, creation and 
maintenance of a register of domain names; creating, 
operating and maintaining web sites, web pages and 
portals for logging text, images and music provided 
either via computers or mobile telephones; weather 
forecasting; weather information services; interior 
design services; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services; all included in 
class 42.

שירותי מחקר מדעיים וטכנולוגיים ועיצוב הקשור אליהם; 
שירותי מעבדות מחקר; ניהול של מחקר, עיצוב ופיתוח 

פרויקטים;  מחקר, עיצוב ופיתוח מוצר; מחקר טכני; מחקר, 
שירותי עיצוב ופיתוח הקשורים למחשבים, תוכניות מחשב, 
מערכות מחשב, פתרונות אפליקציית תוכנת מחשב, מערכות 
עיבוד נתונים, ניהול נתונים, מערכות ממוחשבות לעיבוד מידע, 
שירותי תקשורת, פתרונות תקשורת,  ואספקת ייעוץ טכני, 

מידע וייעוץ המתקשרים לעיל; בחינה טכנית; בחינה תעשייתית; 
הכנת דו"חות ומחקרים טכניים; שירותי מחשב דהיינו; עדכון 
ועיצוב של חומרת מחשב; תחזוק, עדכון ועיצוב של חומרת 
מחשב, תוכנות ותוכניות מחשב; שירותי תכנות מחשב; הכנה 
ומתן מידע הקשור למתקני מחשב והתקני רשת מחשב; שירותי 
ייעוץ טכני והתייעצות בתחום של מידע טכנולוגי וטלקומוניקציה, 
עיצוב ופיתוח של מערכות מחשב ומערכות טלקומוניקציה וציוד; 

שירותי ניהול מחשב;  שירותי תמיכה תפעוליים לרשתות 
מחשב, רשתות טלקומוניקציה; רשתות תמסורת נתונים; 

שירותי תכנות הניתנים בצורה מקוונת; השכרת מחשב; עיצוב, 
ציור וכתיבה מוסמכת, הכל עבור יצירה של דפי רשת 

באינטרנט; שירותי יצירת דמויות וירטואליות ואינטראקטיביות; 
יצירה, תפעול ותחזוק מסדי נתונים, אינטראנט ואתרים; אחסון 
אתרים של אחרים; התקנה ותחזוק של תוכנת מחשב; השכרה 
של זמן כניסה למסדי נתונים במחשב; השכרה של זמן כניסה 
לעלוני מחשב ולוחות הודעות ולרשתות מחשב; שירותי ספק 
מחשב (ISP); איסוף, יצירה ותחזוק רישום של שמות דומיין; 
יצירה, תפעול ותחזוק של אתרי רשת, דפי רשת ושערי כניסה 
לרישום טקסט, דמויות ומוסיקה הניתנים באמצעות מחשבים או 
טלפונים ניידים; חיזוי מזג אוויר; שירותי מידע על מזג האוויר; 

שירותי עיצוב פנים; שירותי מידע וייעוץ הקשורים לכל 
השירותים לעיל; הנכללים כולם בסוג 42.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

ל' ניסן תשע"ד - 2530/04/2014



 Owners

Name: Orange Brand Services Limited

Address: 3 More London Riverside, London SE1 2AQ, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

ל' ניסן תשע"ד - 2630/04/2014



Trade Mark No. 242514 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097009 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 615175 שוויץ מספר: 615175

Dated 10/05/2011 (Section 16) מיום 10/05/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Abercrombie & Fitch Europe SA

Address: Via Moree, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

(Suisse Société 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

Perfumes, namely, body sprays, fragrances for 
personal use, cologne, after shave, deodorants 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, 29/04/2011, No. 615175 שוויץ, 29/04/2011, מספר 615175

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 2730/04/2014



Trade Mark No. 242640 מספר סימן

Application Date 04/12/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Giffarine Skyline Unity CO, LTD

Address: 36/1 Soi Aree Samphun 11, Rama 6 RD, 
Samsen Nai, Phayathai, Bangkok, 10400, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparation and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery; essential 
oils, cosmetics; hair lotions; dentifrices; all goods 
included in class 3.

הכנה להלבנה ותחליפים אחרים המשמשים לכביסה, ניקוי 
וצחצוח, תכשירים להברקה ושפשוף,  סבונים, בשמים, שמנים 
חיוניים קוסמטיים, קרמים לשיער, משחת שיניים; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                                                   
                                        

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
dietetic substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; all goods included in class 5.

תרופות, תכשירים וטרינריים וסניטריים; חומרים דיאטטיים 
המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות, פלסטרים, חומרי 
חבישה; חומר לעצרת שיניים, שעווה דנטלית, חומר חיטוי; 
הכנות להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; 

הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                                                                    

      

Class: 30 סוג: 30

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

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; 
קמח ומאפים העשויים מדגנים , לחם, מאפה וממתקים, 
קרחונים; דבש, מולסה; שמרים, אבקת אפייה; מלח, 

חרדל;חומץ, רטבים (תבלינים); תבלינים; קרח; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                         

                                                              

ל' ניסן תשע"ד - 2830/04/2014



EVERYTHING BUT THE DRESS

Trade Mark No. 243103 מספר סימן

Application Date 19/12/2011 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009996761

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009996761

Dated 27/10/2011 (Section 16) מיום 27/10/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Kurt Geiger Limited

Address: 75 Bermondsey Street, London, 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: 35 סוג: 35

Advertising and promotional services; sales incentive 
and loyalty schemes; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely, 
footwear, leather goods, luggage, travelling bags and 
travelling sets, umbrellas, handbags, purses, wallets, 
precious metals and their alloys; jewellery, costume 
jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, clocks and watches, key 
rings and accessories, cosmetics, perfumery, 
colognes and aftershaves; enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a 
retail shop or in a retail department store 
environment, by email order or via a global 
communications system; all included in class 35.

שרותי פרסום וקידום; תכניות של תמריצי מכירות ונאמנות; 
ההבאה יחד, לתועלתם של אחרים, של מגוון סחורות, דהיינו, 
הנעלה, סחורות מעור, מזוודות, תיקי נסיעה וסטים לנסיעה, 

מטריות, תיקי יד, ארנקי נשים, ארנקים, מתכות יקרות 
וסגסוגותיהן; תכשיטים, תכשיטים אופנתיים, אבנים יקרות; 
כלים אורולוגיים וכרונומטרים, שעונים ושעוני יד, מחזיקי 

מפתחות ואביזרים, תמרוקים, בישום, מי קולון ואפטרשייבים; 
אפשור ללקוחות לצפות ולרכוש בנוחות את הסחורות הללו 
בחנות קמעונאית או באווירת חנות כלבו קמעונאית, על ידי 

הזמנה באמצעות אימייל או על ידי מערכת תקשורות גלובלית; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 2930/04/2014



AZIVIO

Trade Mark No. 243629 מספר סימן

Application Date 10/01/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. שם: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: Jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's Disease and other central nervous 
systems disorders. 

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלת פרקינסון ובהפרעות אחרות 
של מערכת העצבים המרכזית.                                           

                              

ל' ניסן תשע"ד - 3030/04/2014



Trade Mark No. 243682 מספר סימן

Application Date 16/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102585 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pumps (machines), electric pumps (machines); 
extruding machines; gear pumps and the parts 
thereof; handling apparatus (loading and unloading) 
for gear pumps; filters; mandrels (machine parts); 
screen changers; superchargers; extrusion nozzles; 
mixing machines; machines and the parts thereof; 
machines for the manufacture and processing of 
plastics; machine accessories, namely nozzle rings, 
suction apparatus and water installations, all included 
in this class; grinders; spinning frames.

Class: 9 סוג: 9

Electric monitoring apparatus; measuring apparatus; 
pressure measuring apparatus.

Class: 40 סוג: 40

Grinding.

Class: 42 סוג: 42

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)

Switzerland, 04/07/2011, No. 620816 שוויץ, 04/07/2011, מספר 620816

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 3130/04/2014



 Owners

Name: Maag Pump Systems AG

Address: Aspstrasse 12, CH-8154 Oberglatt, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

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

ל' ניסן תשע"ד - 3230/04/2014



Trade Mark No. 243719 מספר סימן

Application Date 03/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102927 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, except insoles; clothing, hosiery, socks, 
gloves, belts, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services with maintenance 
products for shoes, cleaning agents for shoes, 
cleaning utensils for shoes, shoe trees, insoles, shoe 
laces, goods made of precious metals and their 
alloys, goods of a jeweller, jewellery, jewels, watches 
and timing devices, goods made of leather and 
leather imitations, in particular handbags, brief cases, 
key cases and wallets, cases and suitcases, 
umbrellas, footwear, pieces of clothing, socks, 
stockings, belts and headgears; customer service; 
consultation of contracting parties with regard to 
business management in the fields of organization 
and marketing, store structure, sales strategy, 
marketing and advertising; rental of store 
adjustments and store equipment, sales additives 
and store decorations; franchise services for 
wholesale and retail companies; intermediation of 
legal, financial, organizational and economical know-
how (franchising); support of the business 
management in the field of franchising.

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, 21/09/2011, No. 30 2011 049 037.6/25 גרמניה, 21/09/2011, מספר 037.6/25 049 2011 30

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ל' ניסן תשע"ד - 3330/04/2014



 Owners

Name: Salamander GmbH

Address: Zur Schlenkhecke 4, 40764 Langenfeld, 
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

ל' ניסן תשע"ד - 3430/04/2014



Trade Mark No. 244112 מספר סימן

Application Date 03/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1104453 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FVG LIMITED

Address: 22 Carsegate Road, Inverness IV3 8EX, United 
Kingdom

(United Kingdom (Scotland) 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations for the prevention and 
treatment of diseases and infections caused by 
parasites in farmed fish and livestock; disinfectants 
used in aquaculture and livestock production; 
disinfectants for apparatus used in aquaculture and 
livestock production; preparations for destroying 
vermin used in aquaculture and livestock production; 
pesticides used in aquaculture and livestock 
production.

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, 27/06/2011, No. 2585932 ממלכה מאוחדת, 27/06/2011, מספר 2585932

Class: 5 סוג: 5

ל' ניסן תשע"ד - 3530/04/2014



Trade Mark No. 244207 מספר סימן

Application Date 01/02/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 
2006 Ltd

שם: רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

Address: Hauman 15, Jerusalem, Israel כתובת : האומן 15, ירושלים, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Inbal Saidof-Barashi. Adv

Address: 15 Haoman Street, Jerusalem, 91520, Israel

שם: ענבל סיידוף-בראשי, עו"ד 

כתובת : רח' האומן 15, ירושלים, 91520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing and sale services of household products; 
all included in class 35.

שירותי מכירה וקמעונאות של מוצרי צריכה ביתיים; הנכללים 
כולם בסוג 35.                    

ל' ניסן תשע"ד - 3630/04/2014



Trade Mark No. 244208 מספר סימן

Application Date 01/02/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 
2006 Ltd

שם: רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ

Address: Hauman 15, Jerusalem, Israel כתובת : האומן 15, ירושלים, ישראל

חברה ציבורית

Name: Rami Levy Hshikma Marketing 
Communication Ltd

שם: רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ

Address: Hauman 15, P.O.B. 52149, Jerusalem, Israel כתובת : האומן 15, ת.ד. 52149, ירושלים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Inbal Saidof-Barashi. Adv

Address: 15 Haoman Street, Jerusalem, 91520, Israel

שם: ענבל סיידוף-בראשי, עו"ד 

כתובת : רח' האומן 15, ירושלים, 91520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Cellular telecommunications services; all included in 
class 38.

שירותי תקשורת סלולאריים; הנכללים כולם בסוג 38.             
                      

ל' ניסן תשע"ד - 3730/04/2014



FAST-FIX

Trade Mark No. 244513 מספר סימן

Application Date 22/02/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 001919539

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
001919539

Dated 07/08/2003 (Section 16) מיום 07/08/2003 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Smith & Nephew Inc

Address: 1450 Brooks Road , Memphis, Tennessee 
38116, U.S.A.

(Delaware 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: 10 סוג: 10

Surgical suture anchors ; all included in class 10       10 תפרים כירורגיים באמצעות עוגנים ; הנכללים כולם בסוג

ל' ניסן תשע"ד - 3830/04/2014



Trade Mark No. 244983 מספר סימן

Application Date 29/02/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Freshmarket Ltd. שם: פרשמרקט בע"מ

Address: Kibbutz Galil Yam, 46905, Israel כתובת : גליל ים, 46905, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rinat A llaluof Adv.

Address: 23 Menachem Begin Rd., Tel Aviv, Israel

שם: עו"ד רינת אללוף

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat products included in class 29. מוצרי בשר הכלולים בסוג 29.                   

ל' ניסן תשע"ד - 3930/04/2014



Trade Mark No. 245146 מספר סימן

Application Date 12/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Orpark Management and Supervision Ltd. שם: אורפרק ניהול ופיקוח בע"מ

Address: 25 Professor Shor Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' פרופסור שור 25, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street, Tel Aviv, 6789717, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5, תל אביב, 6789717, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer Hardware peripherals (printers, burners, 
scanners, screens), cards and peripherals, 
accessories to connect to the Internet, multimedia 
(games, educational software), mobile phones, 
hardware peripherals associated with cellular 
phones, key digital, hand held devices, PDA, 
accessories to PDA, professional software, digital 
cameras, consumables ie cartridges and recordable 
media; all included in class 9.

מחשבים, ציוד חומרה נלווה (מדפסות, צורבים, סורקים, 
מסכים), כרטיסים וחלקי חיבור, מוצרים לחיבור לאינטרנט, 

מולטימדיה (משחקים, לומדות), טלפונים סלולריים, ציוד חומרה 
נלווה לטלפונים סלולריים, מרכזיות דיגיטליות, מחשבי כף, יד 
ציוד חומרה נלווה למחשבי כף יד, תוכנות מקצועיות, מצלמות 
דיגיטליות, ציוד מתכלה דהיינו: ראשי דיו ומדיות לצריבה; 

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                

Class: 35 סוג: 35

Business and stores management; Retail and 
wholesale marketing (including through the internet); 
points of service; point of sale; chains of shops; 
management and operations of shops, points of 
service, point of sale and department stores and of 
chains of shops, points of service, point of sale and 
department stores, all in connection with sale of 
computers, cellular phones, handheld devices, 
electronic equipment and accessories to all of the 
above and management of service labs for the above 
products all included in class 35.

ניהול חנויות  ועסקים, שיווק קמעונאי וסיטונאי (לרבות 
באמצעות האינטרנט), עמדות שירות, עמדות מכירה, רשתות 

חנויות; ניהול והפעלה של חנויות, עמדות שירות, עמדות
מכירה וחנויות כלבו, ושל רשתות חנויות, עמדות שירות, עמדות 
מכירה וחנויות כלבו והכל למכירת מחשבים, טלפונים סלולריים, 
מחשבי כף יד, מוצרי אלקטרוניקה ומוצרים נלווים למוצרים 

כאמור וכן ניהול מעבדות שירות למוצרים כאמור; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 38 סוג: 38

Provision of cellular comunication services and 
wireless communication services; provision data 
transfer services using application; all included in 
class 38.

אספקת שירותי תקשורת סללולרי ושירותי תקשורת אלחוטית; 
אספקת שירותי העברה של נתונים באמצעות 

אפליקציות/יישומים ; הנכללים כולם בסוג 38.                         
                                

ל' ניסן תשע"ד - 4030/04/2014



SKY PRIORITY

Trade Mark No. 245160 מספר סימן

Application Date 18/03/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3948643 ארה"ב מספר: 3948643

Dated 19/04/2011 (Section 16) מיום 19/04/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Delta Air Lines, Inc.

Address: 1030 Delta Boulevard,, Atlanta, Georgia, 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: 39 סוג: 39

Air transportation services; air transportation services 
providing a program for bonus awards and incentive 
for frequent air travel, transit lounge facilities for 
passenger relaxation, a specialized priority airline 
service with reservation services, enhanced airport 
ticketing processing, expedited call waiting 
procedures, 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, enhanced personal space 
including specialized entertainment, computer 
connections, enhanced meal services and voucher 
values for elite passengers, priority baggage delivery, 
enhanced and expedited customer service responses 
for elite passengers in International Class 39.

שירותי תחבורה אווירית; שירותי תחבורה אווירית המספקים 
תוכנית לפרסי בונוס ותמריצים לנסיעה אווירית תדירה, מתקני 
טרקלין מעבר למנוחת נוסעים, שירות חברת תעופה מועדף 
ייחודי עם שירותי הזמנה, עיבוד כרטוס בנמל תעופה משופר, 
תהליכי שיחת המתנה מזורזים, עדיפות בצ'ק-אין, עדיפות 

בצ'ק-אין באולם כניסה, מרכז שירות ומסלולי מועדון מוקדשים 
לנוסעים בכירים, עיבוד אבטחה מועדף, ייחודי ומזורז, שירותי 
טיפול בשער ועליה למטוס מזורזים, סדרי הושבה משופרים, 
מרחב אישי משופר הכולל בידור מיוחד, חיבורי מחשב, שירותי 
ארוחה משופרים וערך שוברים לנוסעים בכירים, אספקת כבודה 
מועדפת, תגובות שירות לקוחות משופרות ומזורזות לנוסעים 
בכירים; הכל כלול בסוג 39.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

ל' ניסן תשע"ד - 4130/04/2014



Trade Mark No. 245222 מספר סימן

Application Date 21/03/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management services, business 
consultation services, business administration 
services and office functions in the field of electronic 
books, electronic magazines, other electronic 
publications and digital music; on-line advertising and 
marketing services; on-line sales services and on-line 
retail store services featuring digital books, digital 
magazines, other digital publications and pre-
recorded music; on-line sale services and on-line 
retail store services featuring printed books, printed 
magazines and other printed publications; providing a 
website promoting and offering for sale the goods 
and services of others; subscription services and 
subscription management services in the field of 
electronic journals, magazines and publications; 
arranging subscriptions to the online and digital 
publications of others; all included in class 35

שירותי ניהול עסקים, שירותי ייעוץ עסקי, שירותי מנהל עסקים 
ופעולות משרדיות בתחום של ספרים אלקטרוניים, מגזינים 
אלקטרוניים, פרסומים אלקטרוניים אחרים ומוזיקה דיגיטלית; 
שירותי פרסום ושיווק מקוונים; שירותי מכירות מקוונות ושירותי 
חנויות קמעונאיות מקוונות המציגים ספרים דיגיטליים, מגזינים 
דיגיטליים, פרסומים דיגיטליים אחרים ומוזיקה מוקלטת מראש; 
שירותי מכירות מקוונות ושירותי חנויות קמעונאיות מקוונות 
המציגים ספרים מודפסים, מגזינים מודפסים ופרסומי דפוס 
אחרים; הפעלת אתר אינטרנט לקידום ולהצעה למכירה טובין 
ושירותים של אחרים; שירותי מנוי ושירותי ניהול מנויים בתחום 
של כתבי עת, מגזינים ופרסומים אלקטרוניים; הסדרת מנויים 
לפרסומים מקוונים ודיגיטליים של אחרים ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 35
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 41 סוג: 41

On-line library services; electronic library services via 
an on-line computer network featuring electronic 
books, electronic magazines and other electronic 
publications; rental of electronic books, electronic 
magazines and other electronic publications; on-line 
journals, blogs, reviews and news relating to 
electronic and printed books, magazines and other 
publications; providing an Internet website featuring 
blogs, journals and other non-downloadable 
publications relating to Judaism, Jewish culture, 
Jewish religion and topics regarding Israel including 
news and events in Israel; providing an Internet 
portal featuring links to blogs, journals and other non-
downloadable publications relating to Judaism, 
Jewish culture, Jewish religion and topics regarding 
Israel including news and events in Israel; publishing 
of electronic books, electronic magazines and other 
electronic publications; publishing of on-line journals, 
blogs and reviews; all included in class 41

שירותי ספרייה מקוונת; שירותי ספרייה אלקטרונית באמצעות 
רשת מחשב מקוונת המציגים ספרים אלקטרוניים, מגזינים 
אלקטרוניים ופרסומים אלקטרוניים אחרים; השכרת ספרים 
אלקטרוניים, מגזינים אלקטרוניים ופרסומים אלקטרוניים 
אחרים; כתבי עת, בלוגים, סקירות וחדשות מקוונים בנוגע 
לספרים, מגזינים ופרסומים אחרים אלקטרוניים ומודפסים; 
הפעלת אתר אינטרנט המציג בלוגים, כתבי עת ופרסומים 
אחרים שאינם ניתנים להורדה הקשורים ליהדות, תרבות 

יהודית, דת יהודית ונושאים לגבי ישראל, כולל חדשות ואירועים 
בישראל; הפעלת פורטל אינטרנט המציג קישורים לבלוגים, 
כתבי עת ופרסומים אחרים שאינם ניתנים להורדה הקשורים 
ליהדות, תרבות יהודית, דת יהודית ונושאים לגבי ישראל, כולל 
חדשות ואירועים בישראל; הוצאה לאור של ספרים אלקטרוניים, 
מגזינים אלקטרוניים ופרסומים אלקטרוניים אחרים; הוצאה 
לאור של כתבי עת, בלוגים וסקירות מקוונים; הנכללים כולם 

בסוג 41                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ל' ניסן תשע"ד - 4230/04/2014



Ownersבעלים

Name: JEWISH E BOOKS LTD שם: ג'ואיש אי בוקס בע"מ

Address: 11 Beit Hadefus Street, Jerusalem, 95483, 
Israel

כתובת : רחוב בית הדפוס 11, ירושלים, 95483, ישראל

חברה פרטית (מוגבלת)

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

ל' ניסן תשע"ד - 4330/04/2014



Rio Andino

Trade Mark No. 245330 מספר סימן

Application Date 18/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Peri Hagaffen - Wine Import Company Ltd שם: פרי הגפן - חברה לייבוא יינות בע"מ

Address: דרך החורש 10, מודיעין, 73199, אזור תעשייה, ישראל כתובת : דרך החורש 10, מודיעין, 73199, אזור תעשייה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

Address: 5 Tuval Street, Tel Aviv, 6789717, Israel

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

כתובת : רחוב תובל 5, תל אביב, 6789717, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine. יין.   

ל' ניסן תשע"ד - 4430/04/2014



Trade Mark No. 245589 מספר סימן

Application Date 02/04/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ngo Chew Hong Edible Oil Pte Ltd.

Address: 231 Pandan Loop, Singapore 128418, 
Singapore

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: 29 סוג: 29

Edible oils and fats, milk and milk products, milk 
powder, whey powder, evaporated milk, condensed 
milk; tomato paste, tomato puree, meat, fish, poultry 
and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; all included in Class 29.

שמנים ושומנים אכילים, חלב ומוצרי חלב, אבקת חלב, אבקת 
מי חלב, חלב מרוכז, רכז עגבניות, רסק עגבניות, בשר, דגים, 
עופות ובשר חיות בר; מיצויי בשר; פירות וירקות משומרים, 
מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, וקומפוטים; ביצים; הכל 
כלול בסוג 29.                                                                 

                                            

ל' ניסן תשע"ד - 4530/04/2014



Trade Mark No. 245614 מספר סימן

Application Date 26/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: P.O.B. 1260, Kiryat Bialik, Israel כתובת : ת.ד. 1260, קרית ביאליק, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guttermab Goldenshtein Adv.

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

שם: גוטרמן גולדנשטיין משרד עורכי דין

כתובת : בן גוריון 63, ת.ד. 5510, קרית ביאליק, 27154, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Nets.   .רשתות

ל' ניסן תשע"ד - 4630/04/2014



JSP

Trade Mark No. 245623 מספר סימן

Application Date 03/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective clothing, footwear and headgear; 
protective suits; protective overalls, protective 
chemical clothing, high visibility clothing, clothing for 
protection against accidents; protective gloves; 
protective eyewear, protective goggles, protective 
spectacles, protective faceshields, protective masks; 
anti-glare and anti-dazzle eyewear; safety helmets, 
ear defenders, ear plugs and earmuffs; respirators 
and breathing apparatus and filters therefor; 
protective powered respirators; back supports and 
knee pads for protection against injury; welding 
masks, welding helmets, welding visors and shields; 
goggles for personal protection in the course of 
welding; welding lenses; welding safety helmet 
screen carriers; welding air respirators; electric 
welding apparatus and instruments; laser welding 
apparatus and instruments; electric welding guns and 
torches; electrical control apparatus for welding 
machines; safety restraints; fall arrest apparatus and 
equipment, mechanical and luminous traffic cones; 
safety and hazard warning lights; articles made from 
reflective materials for use on traffic; kits for treating 
spillages of oil or chemicals containing protective 
clothing, footwear and headgear, breathing 
apparatus, chemistry apparatus and instrument, 
testing reagents, chemical detectors, chemical 
diagnostic apparatus, fire extinguishers, protective 
blankets, protective booms, rolls, socks, pads, sheets 
and pillows, and safety tarpaulins; luminous signs for 
roads, being speed restrictors; reflective barriers 
(moveable); all included in class 9

דברי הלבשה, הנעלה וכיסוי ראש למטרות מגן; חליפות מגן; 
סרבלי מיגון, ביגוד מגן מפני חומרים כימיים, ביגוד המשפר את 
הנראות, ביגוד מגן מפני תאונות; כפפות מגן; משקפי מגן; 

משקפי מגן; משקפי הגנה; משקפיים; מגני פנים, מסכות מגן; 
משקפיים נגד סינוור; קסדות בטיחות, מגיני אוזניים, אטמי 
אוזניים וכיסויי אוזניים; מכשירים ומסכות נשימה ומסננים 

עבורם; מסכות מגן סינון אוויר; תומכי גב ומגיני ברכיים להגנה 
מפני פציעה; מסכות ריתוך, קסדות ריתוך, מגיני פנים ומגינים 
עבור ריתוך ; משקפי הגנה אישית במהלך ריתוך, עדשות 
ריתוך, קסדות בטיחות נושאות מסך עבור ריתןך; מסכות 

נשימה עבור ריתוך; התקנים ומכשירי חשמל לריתוך; התקנים 
ומכשירי לייזר לחיתוך; אבוקות ורובים חשמליים לריתוך, 

מכשירי בקרה חשמלי עבור מכונות ריתוך; מעצורי בטיחות; 
ציוד והתקנים למניעת נפילה; קונוסים מכאניים וזוהרים 
לתנועה; אורות אזהרה בטיחות וסיכון; מוצרים עשויים 

מחומרים מחזירי אור לשימוש בכבישים; ערכות הכוללות לבוש 
מגן, נעלי מגן וכיסוי ראש מגן, מסכות נשימה, מכשירי וכלים 
כימיים, מגיבים לבדיקות, גלאי כימיקלים, מכשירי אבחון 
כימיקלים, לטיפול הישפכות של שמן או כימיקלים; מטפים, 
שמיכות מגן, כריות ספיגה למיגון, גלילים, גרביים, פדים, 

סדינים וכריות, וברזנטים בטיחותיים; שלטי זוהרים לכבישים 
מפחיתי מהירות; מחסומים מחזירי אור (ניידים); הנכללים כולם 
בסוג 9                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 19 סוג: 19

Removable traffic control and traffic direction 
constructions being removable posts, studs, humps, 
barriers, cones and kerbs, cones, hazard warning 
barriers, delineators, bollards, posts, traffic signs, and 
other traffic warning and traffic direction articles; 
none of the aforesaid articles being made of metal; 
barrier systems comprising removable bases, 
connectors, collars, boards and planks (moveable); 
all included in class 19.

מבנים נשלפים לבקרת תנועה והכוונת תנועה דהיינו עמודים 
נשלפים, נעצים, פסי האטה, מחסומים, קונוסים ושפת מדרכה, 
קונוסים, מחסומי אזהרת סיכון, סימוני דרך קבועים, עמודי 

נגיפה, עמודים, תמרורים, וחפצים להכוונת תנועה; כל החפצים 
הנ"ל אינם עשויים ממתכת; מערכת מחסומים המכילים בסיסים 
נשלפים, מקשרים, קולרים, לוחות וקרשים (ניידים); הנכללים 
כולם בסוג 19.                                                                 
                                                                                    

                                          

ל' ניסן תשע"ד - 4730/04/2014



 Owners

Name: JSP Limited

Address: Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford, OX29 
0TA, United Kingdom

UK 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

ל' ניסן תשע"ד - 4830/04/2014



Trade Mark No. 245898 מספר סימן

Application Date 16/04/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Taiho Kogyo Kabushiki Kaisha (TAIHO 
KOGYO CO., LTD.)

Address: 3-65, Midorigaoka, Toyota-shi, Aichi-Ken, Japan

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: 12 סוג: 12

Bearings for automobile engines; all included in class 
12.

מיסבים למנועי מכוניות; הכל כלול בסוג 12.                          
                    

ל' ניסן תשע"ד - 4930/04/2014



Trade Mark No. 245900 מספר סימן

Application Date 16/04/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Taiho Kogyo Kabushiki Kaisha (TAIHO 
KOGYO CO., LTD.)

Address: 3-65, Midorigaoka, Toyota-shi, Aichi-Ken, Japan

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: 12 סוג: 12

Bearings for automobile engines; all included in class 
12.

מיסבים למנועי מכוניות; הכל כלול בסוג 12.                          
            

ל' ניסן תשע"ד - 5030/04/2014



HERBALIFE

Trade Mark No. 245935 מספר סימן

Application Date 18/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

dietary supplements in powder, capsule, or tablet 
form made from processed oils, fats and nuts; all 
included in class 5. 

תוספים תזונתיים בצורת אבקה, קפסולה או טבליה העשויים 
משמנים, שומנים ואגוזים מעובדים; הנכללים כולם בסוג 5.       

                          

Class: 29 סוג: 29

Foods and snacks made from processed oils, fats, 
and nuts; protein-based snack bars and savory soy 
snacks, 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 על בסיס חלבון וחטיפי סויה טעימים, 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: 30 סוג: 30

Coffee, chocolate and tea based beverages; teas, 
coffee, chocolate, cocoa; snack food made primarily 
of protein; culinary herbs; herb tea for food purposes; 
all included in Class 30.                                               
                                                                    

משקאות מבוססים על קפה, קקאו ותה; תה, קפה, שוקולד, 
קקאו; מאכלי חטיפים העשויים בעיקר מחלבונים ; אבקה 
להכנת משקאות מבוססים על תה או קקאו; אבקה להכנת 
משקאות מאכל צמחי; תה צמחים וחליטות צמחים; צמחי 
בישול; תה צמחים למטרות מאכל; הכל כלול בסוג 30.

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, fruit drinks and fruit juices and other 
preparations for making beverages; ready-to drink, 
concentrated, or powdered non-alcoholic beverages; 
powdered beverage mixes; beverages and non-
alcoholic drinks; all included in Class 32.
 

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות קלים אחרים, משקאות 
פרי ומיצי פרי ותכשירים אחרים להכנת משקאות; משקאות 
קלים מוכנים לשתיה, מרוכזים או מאובקים; אבקות תערובות 
משקאות; משקאות ומשקאות קלים; הכל כלול בסוג 32.           
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 35 סוג: 35

Direct sales of foods, food supplements and 
cosmetics; 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.

מכירות ישירות של מזון, תוספי מזון וקוסמטיקה ; 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.                                             
                                                                                    

                                                                            

ל' ניסן תשע"ד - 5130/04/2014



 Owners

Name: HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.

Address: 800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, 
California, 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

ל' ניסן תשע"ד - 5230/04/2014



הרבלייף
Trade Mark No. 245938 מספר סימן

Application Date 18/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, hair care products; dentifrices; shampoos, 
conditioners, hair styling sprays, gels, and pomades; 
facial creams, lotions, gels, milks, masks, exfoliants, 
toners, and sprays; hand lotions, creams, gels, and 
scrubs; body creams, lotions, washes, gels, 
exfoliants, and sprays; shaving toiletries for men; 
fragrances; abrasive or exfoliant cloths; skin 
whitening products; skin care products; all included in 
Class 3. 

סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תמרוקים, תחליבי שיער, 
מוצרי טיפול בשיער; משחות שיניים; שמפוים, מרככי שיער, 
משפריצים, ג'לים ומשחות לעיצוב שיער; קרמים, תחליבים, 
ג'לים, חלבים, מסכות, מקלפי עור, מעניקי גוון ומשפריצים 
לפנים; תחליבים, קרמים, ג'לים ומשפשפים לידיים; קרמים, 
תחליבים, רחיצות, ג'לים, מקלפי עור ומשפריצים לגוף; מוצרי 
טיפוח לגילוח לגברים; ניחוחות; מטליות משפשפות או מקלפות 
עור; מוצרי הלבנת עור; מוצרי טיפול בעור; הכל כלול בסוג 3.   
                                                                                

Class: 5 סוג: 5

Healthcare products, health food supplements made 
principally of vitamins, health food supplement made 
principally of minerals, food supplements, nutritional 
supplements for healthcare and dietary purposes; 
nutritional and dietary supplements; dietary 
supplements in powder, capsule, or tablet form made 
from processed oils, fats and nuts ; all included in 
Class 5.

מוצרי בריאות, תוספי מזון בריאות העשויים בעיקר מוויטמינים, 
תוספי מזון בריאות העשויים בעיקר ממינרלים, תוספי מזון, 
תוספים תזונתיים למטרות בריאותיות ותזונתיות; תוספים 

תזונתיים ותוספי מזו; תוספים תזונתיים בצורת אבקה, קפסולה 
או טבליה העשויים משמנים, שומנים ואגוזים מעובדים; הכל 

כלול בסוג 5.

                                                                                     
                                                                      

Class: 29 סוג: 29

Foods and snacks made from processed oils, fats, 
and nuts; protein bars and savory protein-based 
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; 
חטיפי חלבון וחטיפים טעימים מבוססים על חלבון, 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: 30 סוג: 30

Coffee, chocolate and tea based beverages; teas, 
coffee, chocolate, cocoa; snack food made primarily 
of protein; culinary herbs; herb tea for food purposes; 
all included in Class 30.
.                                                                                   
                            

משקאות מבוססים על קפה, קקאו ותה; תה, קפה, שוקולד, 
קקאו; מאכלי חטיפים העשויים בעיקר מחלבונים ; אבקה 
להכנת משקאות מבוססים על תה או קקאו; אבקה להכנת 
משקאות מאכל צמחי; תה צמחים וחליטות צמחים; צמחי 
בישול; תה צמחים למטרות מאכל; הכל כלול בסוג 30..

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, fruit drinks and fruit juices and other 
preparations for making beverages; ready-to drink, 
concentrated, or powdered non-alcoholic beverages; 
powdered beverage mixes; beverages and non-
alcoholic drinks; all included in Class 32.

מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות קלים אחרים, משקאות 
פרי ומיצי פרי ותכשירים אחרים להכנת משקאות; משקאות 
קלים מוכנים לשתיה, מרוכזים או מאובקים; אבקות תערובות 
משקאות; משקאות ומשקאות קלים; הכל כלול בסוג 32.           
                                                                                    
                                                                              

ל' ניסן תשע"ד - 5330/04/2014



 Owners

Name: HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.

Address: 800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, 
California, 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

Class: 35 סוג: 35

Direct sales of foods, food supplements and 
cosmetics; 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.

מכירות ישירות של מזון, תוספי מזון וקוסמטיקה;  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.                                             
                                                                                    

                                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 5430/04/2014



Trade Mark No. 246025 מספר סימן

Application Date 05/04/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meggido Business Agricultural Cooperative 
Society Ltd

שם: מגידו עסקים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Meggido Kibbutz, 19230, Israel כתובת : מגדו, 19230, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hagai Shabtay, Shapiro, Adv.

Address: St. Leonardo da Vinci 13, Tel Aviv, 61400, 
Israel

שם: חגי שבתאי, שפירא, עו"ד

כתובת : ליאונרדו דה וינצי 13, תל אביב, 61400, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil produced from  region  Megiddo; all included 
in class 29.

שמן זית המופק באזור מגידו; הנכללים כולם בסוג 29.             
                          

ל' ניסן תשע"ד - 5530/04/2014



Trade Mark No. 246507 מספר סימן

Application Date 10/05/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shenzhen Suntak Circuit Technology Co., Ltd.

Address: 3/f block 3, xinyu rd, henggang industry dist, 
xinqaio, shajing street, bao'an Shenzhen, Guangdong, 
People's Republic of China

People's Republic of China 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; satellite navigational 
apparatus; television apparatus; intercommunication 
apparatus; printed circuits; integrated circuits; chips 
(integrated circuits); wafers (silicon slices); all goods 
included in class 9.

מחשב ציוד היקפי, מנגנון ניווט לווייני, מכשיר טלוויזיה,מערכת 
תקשורת הדדית, מעגלים מודפסים, מעגלים מודפסים, שבבים 
(מעגלים משולבים), שבבים (פרוסות סיליקון); הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           

                                                      

ל' ניסן תשע"ד - 5630/04/2014



Trade Mark No. 246535 מספר סימן

Application Date 13/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in 
class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, 
תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                                   

                

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
plasters;  disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; all included in class 5.

תכשירי רוקחות ווטרינריים; תכשירים סניטריים לשימוש רפואי; 
חומרים דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי, מזון לתינוקות; 
אספלניות;   חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים; הנכללים כולם בסוג 5.                       
                                                                                    

    

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles; suture materials; all included in 
class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים 
ולריפוי וטרינרי; איברים, עיניים ושיניים, כולם מלאכותיים; 

פריטים אורתופדיים; חומרי תפירה; הנכללים כולם בסוג 10.    

Class: 16 סוג: 16

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

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי 

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומניים; 
מכחולים; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); חומרי 
לימוד והוראה (למעט התקנים); חומרים פלסטיים לאריזה 
(שאינם נכללים בסוגים אחרים); אותיות דפוס; גלופות; 

הנכללים כולם בסוג 16.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 41 סוג: 41

Education; training; seminars; all included in class 
41.

חינוך; הענקת אימונים; סמינרים; הנכללים כולם בסוג 41.       
  

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for human beings; all included in class 
44.

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולים היגייניים 
וטיפולי יופי לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 44.                   

ל' ניסן תשע"ד - 5730/04/2014



 Owners

Name: Fresenius Kabi AG

Address: Else-Kroener-Str. 1, Bad Homburg, 61352, 
Germany

a German 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

ל' ניסן תשע"ד - 5830/04/2014



Trade Mark No. 246727 מספר סימן

Application Date 21/05/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd.

Address: 288 Ekachai Road, Bangbon Sub-District, 
Bangbon District, Bangkok 10150, Thailand

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: 29 סוג: 29

Processed seeds coated with a mixture of meat 
extracts; edible processed sunflower seeds; roasted 
sunflower kernel; roasted sunflower kernel coated 
with anchovy and spice; roasted sunflower kernel 
coated peanut; sunflower oil for food; dried and 
cooked fruits and vegetables; meat extracts; edible 
oils and fats; all included in class 29.

זרעים מעובדים מצופים בתערובת של תמציות בשר; זרעי 
חמנייה מעובדים אכילים; גרעיני חמנייה קלויים; גרעיני חמנייה 

קלויים ומצופים באנשובי ותבלינים; גרעיני חמנייה קלויים 
ומצופים בבוטנים; שמן חמניות למאכל; פירות וירקות מיובשים 
ומבושלים; תמציות בשר; שמנים ושומנים למאכל; הנכללים 

כולם בסוג 29.                                                                 
                                                

Class: 30 סוג: 30

Processed cereals for human consumption; cereal 
preparations; cereal based foodstuffs for human 
consumption; roasted cereal based foodstuffs for 
human consumption; processed cereal;  all included 
in class 30.

דגנים מעובדים לצריכה על-ידי בני-אדם; מוצרים מדגנים; 
מזונות מבוססי דגנים לצריכה על-ידי בני-אדם; מזונות מבוססי 

דגנים קלויים לצריכה על-ידי בני-אדם; דגנים מעובדים;  
הנכללים כולם בסוג 30.                                                     

ל' ניסן תשע"ד - 5930/04/2014



Trade Mark No. 246985 מספר סימן

Application Date 27/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1084128 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours green, light brown 
and dark brown, as shown in the mark.

The three-dimensional image of the package per-se 
does not constitute a part of the mark in the 
registration.

הדמות התלת-מימדית של האריזה כשלעצמה אינה מהווה חלק 
מן הסימן הרשום הזה.

 Owners

Name: REPUBLIC TECHNOLOGIES 
(INTERNATIONAL)

Address: 3750 avenue Julien Panchot, F-66000 
PERPIGNAN, France

(Société par Actions Simplifiée)

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: 34 סוג: 34

Tobacco, especially smoking tobacco, cigarettes, 
smokers' articles including cigarette paper in booklets 
or tubes, automatic boxes for rolling cigarettes, 
rollers, tube-filling machines, filter tips, cases of metal 
for smokers' articles.

ל' ניסן תשע"ד - 6030/04/2014



HMC

Trade Mark No. 247021 מספר סימן

Application Date 29/05/2012 תאריך הגשה

 בעלים

שם: הרצליה מדיקל סנטר בע"מ

כתובת : רחוב רמות ים 7, הרצליה, ישראל

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: 44 סוג: 44

Medical services, namely, specialist clinics, operating 
rooms, laboratory services and diagnostic and 
imaging centers, general surgery services, plastic 
surgery, oncological surgery, heart and chest 
surgery, catheterizations, orthopedic treatment and 
surgery, fertilization and gynecology treatments, 
gastroenterology, back and spine treatments and 
surgery, neurosurgery, eye treatments and surgery;  
all included in class 44.

שירותים רפואיים, דהיינו, מרפאות מומחים, חדרי ניתוח, 
שירותי מעבדה ומכוני אבחון והדמייה, שירותי כירורגיה כללית, 
כירורגיה פלסטית, כירורגיה אונקולוגית, כירורגיית לב ובית 

חזה, צינתורים, טיפולים ו- כירורגיה אורטופדית, טיפולי הפרייה 
וגניקולוגיה; גאסטרולוגיה, טיפולים וכירורגיית גב ועמוד שדרה, 
נוירוכירורגיה, טיפולים וניתוחי עיניים, כל השירותים הרפואיים 
נכללים בסוג 44.                                                               

                                                                    

ל' ניסן תשע"ד - 6130/04/2014



Delta

Trade Mark No. 247198 מספר סימן

Application Date 10/06/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: BIOLASE, Inc.

Address: 4 Cromwell,, Irvine, CA 92618, U.S.A.

A Delaware Corporation

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

Dental instruments for use in oral and joint 
therapeutic treatment of skin, nerve and muscle 
tissues; dental instruments, namely, oral irrigators, 
dental devices for root canal procedures in the nature 
of root canal therapy instruments used to shave the 
inside of a root canal and dental root files used in 
root canal dental procedures, dental handpieces, 
electromagnetic energy emitting devices for dental 
and medical use in the nature of lasers for dental and 
medical use and structural component parts therefor; 
electronic aesthetic skin treatment devices using light 
emitting diodes, namely, infrared, red, orange, 
yellow, green, and blue wavelengths for generating 
light rays; electronic light therapy apparatus for the 
skin; electronic stimulator for oral and joint treatment 
of skin, nerve and muscle tissues; lasers for medical 
purposes; lasers for medical use; lasers for surgical 
and medical use; lasers for the cosmetic treatment of 
the face and skin; light emitting devices, namely, 
lamps and LED devices for treatment of a variety of 
skin conditions; light emitting diode (LED) apparatus 
for lighting, incorporated into medical instruments; 
medical and surgical laparoscopes; medical 
apparatus and instruments for use in surgery; all 
included in class 10.

מכשירים דנטאליים לשימוש בטיפול אוראלי וטיפול תרפיוטי 
משולב של רקמות עור, עצבים ושרירים; מכשירים דנטאליים, 
דהיינו, שוטפי פה, מכשירים דנטאליים לטיפולי תעלת השורש 
מסוג מכשירים לטיפול שורש המשמשים לגילוח פנים תעלת 
השורש ופצירות דנטאליות המשמשות בהליכי טיפולי שורש 

דנטאליים, מקדחים דנטאליים, מכשירים אלקטרומגנטיים פולטי 
אנרגיה לשימוש דנטאלי ורפואי מסוג לייזרים לטיפול דנטאלי 
ורפואי ורכיבים מבניים עבורם; התקנים אלקטרוניים לטיפולי 
עור אסתטיים המשתמשים בדיודות פולטות אור, דהיינו, גלי 
אור אינפרא אדום, אדום, כתום, צהוב, ירוק וכחול ליצירת קרני 
אור; התקני טיפול באור לעור; ממריץ אלקטרוני לטיפול אוראלי 
וטיפול משולב של רקמת עור, עצבים ושרירים; לייזרים לשימוש 
רפואי; לייזרים לשימוש כירורגי ורפואי; לייזרים לטיפול קוסמטי 
של הפנים והעור; מכשירים פולטי אור, דהיינו, מנורות והתקני 
LED לטיפול במגוון מצבים של העור; התקן דיודה פולטת אור 
(LED) לתאורה, המשולב במכשירים רפואיים; לאפראסקופים 

רפואיים וכירורגיים; התקנים ומכשירים רפואיים לשימוש 
בניתוחים; הנכללים כולם בסוג 10                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

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., 15/12/2011, No. 85/496,225 ארה"ב, 15/12/2011, מספר 85/496,225

Class: 10 סוג: 10

ל' ניסן תשע"ד - 6230/04/2014



TURBOSOUND

Trade Mark No. 247203 מספר סימן

Application Date 12/06/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: MUSIC Group IP Limited

Address: Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, 
P.O.B. 146, Tortola, British Virgin Islands

British Virgin Islands

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: 9 סוג: 9

Apparatus for creating, recording, transmission, 
processing, retrieval, manipulation and reproduction 
of sound; microphones, microphone preamplifiers, 
direct input boxes, mixing consoles, dynamic 
processors, effects and signal processors, 
equalizers, crossovers, audio controllers, audio 
interfaces, signal distribution devices, signal 
converters, headphone amplifiers, headphones, 
power amplifiers, loudspeakers, apparatus for 
controlling lighting, computer software for creating, 
recording, transmission, processing, retrieval, 
manipulation and reproduction of sound; manuals in 
electronic format; all included in class 9.

מערכת ליצירה, הקלטה, העברה, עיבוד, שליפה, תפעול 
והפקה של קול; מיקרופונים, מגברי-קדם למיקרופונים, 

קופסאות קלט; מערכות מיקסינג, מעבדים דינמיים, מעבדי 
אפקטים ואותות, איקוולייזרים, מפלגים, בקרי קול, ממשקי קול, 
התקנים להפצת אותות, ממירי אותות, מגברי אוזניות, אוזניות, 
מגברי כח, רמקולים, מערכת לבקרת תאורה, תוכנת מחשב 
ליצירה, הקלטה, העברה, עיבוד, שליפה, תפעול והפקה של 

קול; מדריכי שימוש בפורמט אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 9.  
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 6330/04/2014



AUTOMATE

Trade Mark No. 247328 מספר סימן

Application Date 19/06/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: DENTSPLY International, Inc.

Address: 221 West Philadelphia Street, York, PA 17405-
0872, Susquehanna Commerce Center, 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: 10 סוג: 10

Dental instruments, namely a dental matrix tightening 
tool; all included in class 10.

מכשירים דנטליים, דהיינו כלי דנטלי להידוק חומר מליטה; 
הנכללים כולם בסוג 10.                       

ל' ניסן תשע"ד - 6430/04/2014



DESIGN BOUTIQUE

Trade Mark No. 247340 מספר סימן

Application Date 13/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yonat Appelbaum שם: יונת אפלבאום

Address: 13 Hayahlom St, Tel Mond, Israel כתובת : היהלום 13, תל מונד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 18162, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18162, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Graphic design services, design  and constraction of 
websites, packaging design, logo design; all included 
in class 42.

שירותי עיצוב גרפי, שירותי עיצוב ובנייה של אתרי אינטרנט, 
שירותי עיצוב אריזות, עיצוב סמלילים; הנכללים כולם בסוג 42.  

           

ל' ניסן תשע"ד - 6530/04/2014



Trade Mark No. 247393 מספר סימן

Application Date 15/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1117460 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AGUS Sp. z o.o.

Address: Pl. Pilsudskiego 3, PL-00-078 Warszawa, 
Poland

(POLAND 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: 29 סוג: 29

Milk and milk products; powdered milk; beverages 
made from milk or containing milk; flavoured milk 
beverages with milk predominating, milk deserts; milk 
shakes; yoghurt based drinks, ready -made milk 
deserts, desert powder mixtures consisting of 
powdered milk, animal and/ or plant proteins; protein 
milk, condensed milk, skimmed milk, soya milk, milk 
substitues,drinks containing milk flavoring, cocktails 
made from dairy products (milk shakes).

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, cocoa bsed drinks, chocolate 
based drinks, sweets, ice cream; cocoa preperations 
for use in making beverages; drinks in powder form 
containing cocoa, coffee, tea; plant flavourings( other 
than essential oils) for beverages, powdered 
preparations containing cocoa, tea, coffee for use in 
making beverages; rice milk products also in instant 
form; cocoa, coffee, tea based products; preperations 
composed of glucose for use as substitute for milk; 
milk based gruel, for food.

Class: 32 סוג: 32

Beers; Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; Fruit drinks and fruit juices; Syrups 
and other preparations for making beverages.

ל' ניסן תשע"ד - 6630/04/2014



Trade Mark No. 247529 מספר סימן

Application Date 13/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1117743 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric kitchen machines, namely, mixers, electric 
food blenders, electric food choppers, electric coffee 
grinders, electric can openers, electric knives and 
electric knife sharpeners. 

Class: 8 סוג: 8

Hand-operated hand tools and implements for the  
kitchen, cooking and baking ; cutlery, forks and 
spoons, table cutlery.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal, or gilded, or plated); services [dishes] 
(not of precious metal); services [dishes] of glass or 
of porcelain;  unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes.

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, 02/12/2011, No. 1237391 בנלוקס, 02/12/2011, מספר 1237391

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 21 סוג: 21

ל' ניסן תשע"ד - 6730/04/2014



 Owners

Name: BERGHOFF WORLDWIDE, naamloze 
vennootschap

Address: Boterbosstraat 6-1, B-3550 Heusden-Zolder, 
Belgium

(Belgique Joint stock 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

ל' ניסן תשע"ד - 6830/04/2014



WULIANGCHUN

Trade Mark No. 247699 מספר סימן

Application Date 01/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sichuan Yibin Wuliangye Group., Ltd

Address: 150, Mainjiang West Road, Yibin Sichuan 
People's, 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: 33 סוג: 33

Alcoholic fruit extracts; arrack; distilled spirits 
beverages; cocktails; wine; spirits (beverages); 
alcoholic beverages except beers; alcoholic 
beverages containing fruit; sparkling wines; yellow 
wine; all goods included in class 33.

תמציות פירות אלכוהוליים, ערק מזוקק, קוקטיילים, יין, אלכוהול 
(משקאות), משקאות אלכוהוליים מלבד בירה, משקאות 

אלכוהוליים המכילים פירות, יין מוגז, יין צהוב, כל הסחורות 
הנכללות בסוג 33.                                                           

                                                    

ל' ניסן תשע"ד - 6930/04/2014



Trade Mark No. 247752 מספר סימן

Application Date 06/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1040390 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

electric, signaling, checking, supervision, and 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, text or images; electric 
batteries for wheelchairs; battery chargers; chips 
(integrated circuits); data processing equipment; 
computers; computer memories; computer software 
(recorded); computer programs, recorded; 
communications apparatus; communications 
equipment; computer peripheral equipment; electric 
checking (supervision), control and maneuvering 
apparatus; electronic checking (supervision), control 
and maneuvering apparatus; electronic 
communicators for the disabled; remote-control 
apparatus; remote control boxes; speed-checking 
apparatus for wheelchairs; joysticks; operating 
panels; microphones; calculators; printers; 
transmitters; computer keyboards, monitoring  
programs (computer programs); transmission 
programs (computer programs); control panels for 
wheelchairs; telephones and accessories for the 
aforesaid goods.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical and dental apparatus and 
instruments, orthopedic articles; body-training 
apparatus for medical purposes; pillows for medical 
purposes; air cushions for medical purposes; air 
pillows for medical purposes; air mattresses for 
medical purposes; invalid hoists; beds, specially 
made for medical purposes; water beds for medical 
purposes; hearing aids; aids for the disabled for voice 
reproduction; cushions for medical purposes; heating 
cushions (pads), electric, for medical purposes; 
orthopedic belts; respirators and accessories for the 
aforesaid goods; sanitary saliva protection 
mouthpiece for sip and puff control.

ל' ניסן תשע"ד - 7030/04/2014



 Owners

Name: Permobil AB

Address: Per Uddéns väg 20, SE-861 23 Timrå, Sweden

(Sweden Limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, wheelchairs, pushchairs, cars, 
automobiles, scooters; arm rests for wheelchairs; 
worktables for wheelchairs; luggage baskets for 
wheelchairs; baby carriages; automobiles; 
automotive accessories for wheelchairs; brakes for 
wheelchairs; leg rests for wheelchairs; chest supports 
for wheelchairs; body supports for wheelchairs; 
bicycles; tires for wheelchairs; spokes for 
wheelchairs; rims for wheelchair wheels; wheelchair 
wheels; electric motors for wheelchairs; electric 
handbrakes; footrests for wheelchairs; foot supports 
for wheelchairs; foot straps; hydraulic accelerators 
and brakes for motor cars; hydraulic control columns; 
knee rests for wheelchairs; thigh rests for 
wheelchairs; motors for wheelchairs; headrests for 
wheelchair seats; pushing handles for wheelchairs; 
wheelchair ramps (parts of vehicles); control 
mechanisms for vehicles, including steering spinners; 
wheelchairs; wheelchair seats; backrests for 
wheelchairs; electric wheelchairs; scooters; horns for 
wheelchairs; seats for vehicles and wheelchairs; seat 
lifts for wheelchairs; protective frames for 
wheelchairs and scooters; control devices for 
wheelchairs and scooters; shock absorbers for 
wheelchairs and scooters; shock absorber springs for 
wheelchairs and scooters; hoods for wheelchairs; 
seat covers for wheelchairs; safety belts for 
wheelchairs; safety harnesses for seats in 
wheelchairs; wagons; pivoting driver's seats; covers 
for wheelchairs and scooters; motors, electric, for 
wheelchairs; motors for scooters; headrests for 
wheelchair seats; wheelchair seats and accessories 
for the aforesaid goods.

ל' ניסן תשע"ד - 7130/04/2014



OPEN WEBOS

Trade Mark No. 247761 מספר סימן

Application Date 28/06/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zenith Electronics LLC

Address: 2000 Millbrook Drive, Lincolnshire, IL 60069, 
U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Operating systems software; all goods included in 
class 9.

מערכות הפעלה ותוכנה; 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., 14/02/2012, No. 85/542,701 ארה"ב, 14/02/2012, מספר 85/542,701

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 7230/04/2014



HISPANITAS

Trade Mark No. 247765 מספר סימן

Application Date 08/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: EMBOGA S.A.

Address: Pol. Ind. Salinetas, Avda. de la Libertad, 44, 
Petrel (Alicante), E-03610, Spain

Spanish 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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; goods made from 
leather and imitation leather, namely, bags, pouches; 
animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery ; all included in class 18.

עור וחיקויי עור; טובין העשויים מעור או מחיקויי עור, דהיינו, 
תיקים, פאוצ'ים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ ואוכפים ; 
הנכללים כולם בסוג 18.                                                     

                                

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

ל' ניסן תשע"ד - 7330/04/2014



Mandaryna Ardy ماندرینا أرضي
מנדרינה ארדי

Trade Mark No. 247837 מספר סימן

Application Date 05/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Souha Kuttab שם: כותאב סוהא

Address: 16 Rav Hachoval St., Tel Aviv Jaffa, 68175, 
Israel

כתובת : רב החובל 16, תל אביב-יפו, 68175, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Deek Maila, Adv.

Address: 2 Meor Enaim Street, P.O.B. 41163, Tel Aviv, 
68080, Israel

שם: דיק נאילה, עו"ד

כתובת : רחוב מאור עיניים 2, ת.ד. 41165, תל אביב, 68080, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral water, soda water, soft beverages, soda 
beverages, fruit juices, fruit juices concentrates, 
frozen fruit juice, ciders, nonalcoholic beverages and 
preparation for making such beverages;  all  flavored 
tangerine; all  included in class 32.

מים מינרליים, סודה, משקאות קלים, משקאות תוססים, מיצי 
פירות, תרכיזים של מיצי פירות, מיץ פירות קפואים, סיידרים, 
משקאות לא כוהליים ותכשירים להכנת משקאות אלה ; כולם 
בטעם מנדרינה; הנכללים כולם בסוג 32.                               

                                                                      

ל' ניסן תשע"ד - 7430/04/2014



Trade Mark No. 247927 מספר סימן

Application Date 30/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0907395 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MASERATI S.P.A.

Address: Via Ciro Menotti, 322, I-41100 MODENA, Italy

(Italy 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

 automobiles, structural and replacement parts 
therefor, components and accessories for land motor 
vehicles, all included in this class; brakes, engines, 
tyres for motor land vehicles included in this class; 
bicycles, motorcycles, vans, trucks.

Class: 28 סוג: 28

Toys and playthings, model cars (toys or playthings) 
for sale in an assembly kit form, toy model vehicles, 
toy collection models reproducing automobiles and 
other vehicles, modular structures construction toys 
and connecting links therefor, toy construction block 
kits, dolls, dolls' clothing, accessories for dolls, soft 
felt toys, toy vehicle tracks, toy real-size non 
operating replicas of automobiles for ornament, 
entertainment and exhibition purposes, game 
puzzles, hand held video games, tennis bags, golf 
bags, golf pouches, golf clubs, playing cards.

ל' ניסן תשע"ד - 7530/04/2014



HENDERSON GLOBAL INVESTORS

Trade Mark No. 248009 מספר סימן

Application Date 18/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Henderson Global Investors (Brand 
Management) Sarl

Address: 4a rue Henri Schnadt, Gasperich, L-2530, 
Luxembourg

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: 36 סוג: 36

Financial affairs; monetary affairs; financial and 
investment management; hedge fund investment 
services; mutual funds; unit trusts, equities, bonds, 
gilts and Open Ended Investment Companies 
provided to clients; financial information services 
provided by access to a computer database; portfolio 
management services; aggregated financial 
investment product services; investment property 
asset management and consultancy, property funds 
development and management of property funds; 
fund management; real estate affairs; advice and 
consulting services relating to all the aforesaid 
services.

עסקאות פיננסיות; עסקאות מוניטריות; ניהול פיננסי והשקעות; 
שירותי השקעה קרנות גידור; קרנות נאמנות; קרנות יחידה, 
מניות, אג"ח, אג"ח גילטס וחברות השקעה לא מוגבלות 

המסופקות ללקוחות; שירותי מידע פיננסיים הניתנים על ידי 
מתן גישה למסד נתונים במחשב; שירותי ניהול תיקי השקעות ; 

שירותי השקעות עבור מוצרי השקעה פיננסיים מצטברים; 
שירותי ניהול נכסים, השקעה וייעוץ, פיתוח קרנות נכסים וניהול 
קרנות נכסים; ניהול קרן; עסקאות נדל"ן; שירותי ייעוץ ומידע 
הקשורים לכל השירותים האמורים.                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ל' ניסן תשע"ד - 7630/04/2014



Trade Mark No. 248066 מספר סימן

Application Date 07/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1120422 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 627665 שוויץ מספר: 627665

Dated 29/03/2012 (Section 16) מיום 29/03/2012 (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, 19/12/2011, No. 627665 שוויץ, 19/12/2011, מספר 627665

Class: 34 סוג: 34

ל' ניסן תשע"ד - 7730/04/2014



Trade Mark No. 248119 מספר סימן

Application Date 07/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0740213 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

electric, signaling, checking, supervision, and 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound, text or images; electric 
batteries for wheelchairs; battery chargers; chips 
(integrated circuits); data processing equipment; 
computers; computer memories; computer software 
(recorded); computer programs, recorded; 
communications apparatus; communications 
equipment; computer peripheral equipment; electric 
checking (supervision), control and maneuvering 
apparatus; electronic checking (supervision), control 
and maneuvering apparatus; electronic 
communicators for the disabled; remote-control 
apparatus; remote control boxes; speed-checking 
apparatus for wheelchairs; joysticks; operating 
panels; microphones; calculators; printers; 
transmitters; computer keyboards, monitoring  
programs (computer programs); transmission 
programs (computer programs); control panels for 
wheelchairs; telephones and accessories for the 
aforesaid goods.

Class: 10 סוג: 10

medical and orthopedic items for handicapped and 
disabled people; equipment for stitching; air cushions 
for medical use; air mattresses, for medical 
purposes; air pillows for medical purposes; 
hydrostatic beds for medical purposes; beds 
specifically designed for medical needs; cushions for 
medical purposes; heating pads, electric, for medical 
purposes; hearing devices for persons who are hard 
of hearing; invalids' hoists; orthopedic belts; physical 
exercise apparatus, for medical purposes; devices for 
artificial breathing for artificial respiration.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, wheelchairs, pushchairs, cars, 
automobiles, scooters; bicycles; brakes for 
wheelchairs; wheelchairs; coverings for wheelchairs; 
pushchairs; tires for wheelchairs; spokes (wheelchair 
wheels); rims for wheelchair wheels; wheels for 
wheelchairs; steps (wheelchairs); electric engines for 
wheelchairs; engines for wheelchairs; head rests for 
seats for wheelchairs; canopy tops for wheelchairs 
pushchairs; safety belts for wheelchairs; seat covers 
for wheelchairs; safety harnesses for wheelchairs; 
wheelchairs; electric wheelchairs; steering systems 
for wheelchairs; shock absorbers for wheelchairs; 
absorbing springs for wheelchairs; seats for 
wheelchairs; control panels and/or maneuver controls 
for wheelchairs (parts of wheelchairs).

ל' ניסן תשע"ד - 7830/04/2014



 Owners

Name: Permobil AB

Address: Per Uddéns väg 20, SE-861 23 Timrå, Sweden

(Sweden Limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; updating of computer 
software; research and development (for third 
parties); consulting in the field of computer hardware; 
industrial concept and design; updating of computer 
software; design of software packages.

ל' ניסן תשע"ד - 7930/04/2014



Trade Mark No. 248129 מספר סימן

Application Date 19/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1002391 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black and 
red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Brühl & Sippold GmbH

Address: Alter Bad Stebener Weg 1,,Carlsgrün, 95138 
Bad Steben, Germany

(Germany 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: 18 סוג: 18

Leather for upholstered furniture, trimmings of leather 
for furniture.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, upholstered furniture, sofas, divans, 
armchairs, groups of upholstered furniture, 
upholstered office chairs; goods included in this class 
of wood, substitutes of wood or of plastics; edgings of 
plastic for furniture; doors for furniture; cupboards, 
tables, included in this class.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, included in this class; 
imitations of leather (textile) for upholstered furniture.

ל' ניסן תשע"ד - 8030/04/2014



Trade Mark No. 248140 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
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: 3 סוג: 3

Toothpaste; all included in class 3. משחת שיניים; הכל כלול בסוג 3.               

ל' ניסן תשע"ד - 8130/04/2014



NOBLE LEATHER

Trade Mark No. 248207 מספר סימן

Application Date 25/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: L'OREAL (UK) Limited

Address: Hammersmith Road 255, London W6 8AZ, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery products, in particular, perfumed toilet 
soaps, perfumes, eau de toilette, eau de Cologne; 
Deodorants for personal use; Essential oils for 
personal use; Perfumed bath and shower gels; 
Perfumed lotions, creams and gels for body care; all 
included in class 3.

מוצרי פרפומריה, בייחוד, סבוני רחצה מבושמים, בשמים, או 
דה טואלט, או דה קולון; דיאורדורנטים לשימוש אישי; שמנים 
אתריים לשימוש אישי; ג'לים מבושמים לאמבטיה ולמקלחת; 

קרמי גוף מבושמים, קרמים וג'לים לטיפוח הגוף; 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)

European Community Trade Mark, 12/07/2012, No. 
011035482

איחוד האירופי לסימני מסחר, 12/07/2012, מספר 
011035482

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 8230/04/2014



Trade Mark No. 248244 מספר סימן

Application Date 05/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1121180 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Columbia Sportswear Company

Address: 14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 
97229, U.S.A.

(Oregon, 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: 25 סוג: 25

Footwear, namely shoes, boots and sandals.

ל' ניסן תשע"ד - 8330/04/2014



Trade Mark No. 248253 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1121217 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Australia No. 1,504,506 אוסטרליה מספר: 1,504,506

Dated 25/04/2012 (Section 16) מיום 25/04/2012 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Flexitallic Investments, Inc.

Address: 201 Kingwood Medical Drive, Suite B200, 
Kingwood TX 77339, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Gaskets and gasket material for industrial 
applications; seals and sealing material for industrial 
applications; jointings and jointing material for 
industrial applications; pipe jointing compounds; 
packing material for forming seals; packing and 
insulating material.

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., 01/03/2012, No. 85557248 ארה"ב, 01/03/2012, מספר 85557248

Class: 17 סוג: 17

ל' ניסן תשע"ד - 8430/04/2014



Trade Mark No. 248270 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Property and Building crop. Ltd שם: חברה לנכסים ולבנין בע"מ

Address: 98 Ygal Alon St.,, Tel Aviv, 67891, Electra 
Tower, 22nd floor, Israel

כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, 67891, מגדל אלקטרה, קומה 
22, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

Address: Electra Tower, 36 Floor, 96 Ygal Alon Road, 
Tel Aviv, 67891, Israel

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 36, דרך יגאל אלון 96, תל אביב, 
67891, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; real estate management; leasing, 
sale and  managing of real estate, namely, 
commercial areas, office and logistics

עסקי נכסי דלא ניידי; ניהול נכסי דלא ניידי, השכרה מכירה 
וניהול של נכסי דלא ניידי,  דהיינו, שטחים מסחריים, משרדיים 

ולוגסטיים.                             

Class: 37 סוג: 37

Construction and maintaining of real estate 
properties, residential neighborhoods, commercial 
areas, office and logistics.

בניה, הקמה ואחזקה של נכסי דלא ניידי ושכונות מגורים, 
שטחים מסחריים, משרדיים ולוגיסטיים.

                                                                         

ל' ניסן תשע"ד - 8530/04/2014



Trade Mark No. 248282 מספר סימן

Application Date 01/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1121552 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TZFAT Spirits of Israel, LLC

Address: 2900 Thomas Ave. S.,,Suite 2114, Minneapolis 
MN 55416, U.S.A.

(Minnesota, United States LTD 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: 33 סוג: 33

Distilled spirits.

ל' ניסן תשע"ד - 8630/04/2014



Trade Mark No. 248288 מספר סימן

Application Date 26/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1121619 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated toilet preparations; toiletries; skin 
care preparations; skin moisturizers; body and beauty 
care preparations; powders, creams and lotions, all 
for the face, hands and body; cosmetic suntan 
preparations; soaps; shower and bath preparations; 
beauty masks; talcum powder; nail polish; nail polish 
remover; enamel for nails; false nails; adhesives for 
cosmetic purposes; cosmetics; eye makeup remover, 
eye shadow, eye liner, mascara, lipstick, lip liner, 
lipgloss; make-up foundation; blusher; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks for 
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; preparations for cleaning, moisturising, 
colouring and styling the hair; preparations for 
cleaning the teeth; shaving and aftershave 
preparations; perfumes, fragrance, toilet waters, eau 
de Colognes; deodorants and anti-perspirants for 
personal use; essential oils (cosmetic); all the 
aforesaid being alone, in combination and/or in gift 
sets comprised of some or all of these items.

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)

ל' ניסן תשע"ד - 8730/04/2014



 Owners

Name: Avon Products, Inc.

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

(New York, United States of America Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

New Zealand, 30/09/2011, No. 850160 ניו זילנד, 30/09/2011, מספר 850160

Class: 3 סוג: 3

Fragrances, perfumes, perfumery including Colognes, 
eau de Colognes, eau de parfums and eau de toilette, 
toilet waters; body sprays, perfumed body sprays, 
perfumed body mists, body powders, perfumed body 
powders, perfumed deodorants and antiperspirants, 
perfumed bath and shower gels and soaps; perfumed 
room and linen sprays; cosmetics; make-up including 
make-up for the face and neck, lipsticks, lip glosses, 
nail enamels, nail enamel removers; enamels for 
manicures, nail drying materials; blushers; facial 
foundations, foundations, foundations for the face and 
neck, concealers, eye make-up, including eye 
shadows, powders and powder sold in compacts, lip 
liners, eye liners, eye brow pencils, mascaras; 
creams and lotions, skincare preparations, skincare 
products including skin moisturisers, skin creams, 
skin lotions, body gels, skin cleanser gels and skin 
cleanser lotions, skin cleansing soaps, skin cleansing 
scrubs, facial treatment capsules, eye make-up 
removers, skin cleansing pads, gel washes, facial 
toners, face waters, astringents, facial masks, body 
balms, lip balms, facial line erasers, aftershave 
lotions, aftershave conditioners; body and beauty 
care preparations; toiletries, toiletry products, soaps 
and personal cleansing products in this class 
including toilet soaps, bath soaps, body soaps, bath 
and shower gels, bath and shower washes, bubble 
baths, body scrubs; bath and shower preparations; 
nail polish removers; non-medicated toilet 
preparations and articles including deodorants for 
personal use including roll-on deodorants, 
antiperspirants; shaving and aftershave preparations 
including shaving creams, shaving solutions, shaving 
lotions; lotions, creams and powders for the face, 
hands and body; talcum powders, massage lotions; 
sun blocking preparations in the form of lotions, 
creams, sticks, and sprays; sunless tanning lotions; 
hair care products, preparations for the hair including 
hair lotions, hair shampoos, hair conditioners, hair oil 
treatments, hair polishes, hairstyling products in this 
class; essential oils including massage oils, bath oils, 
aromatherapy room oils, body oils; preparations for 
cleaning the teeth, dentifrices

ל' ניסן תשע"ד - 8830/04/2014



Trade Mark No. 248306 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Property and Building crop. Ltd שם: חברה לנכסים ולבנין בע"מ

Address: 98 Ygal Alon St.,, Tel Aviv, 67891, Electra 
Tower, 22nd floor, Israel

כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, 67891, מגדל אלקטרה, קומה 
22, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

Address: Electra Tower, 36 Floor, 96 Ygal Alon Road, 
Tel Aviv, 67891, Israel

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 36, דרך יגאל אלון 96, תל אביב, 
67891, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; real estate management; leasing, 
sale and  managing of real estate, namely, 
commercial areas, office and logistics

עסקי נכסי דלא ניידי; ניהול נכסי דלא ניידי, השכרה מכירה 
וניהול של נכסי דלא ניידי,  דהיינו, שטחים מסחריים, משרדיים 

ולוגסטיים.                                 

Class: 37 סוג: 37

Construction and maintaining of real estate 
properties, residential,  neighborhoods, commercial 
areas, office and logistics.

בניה, הקמה ואחזקה של נכסי דלא ניידי ושכונות מגורים, 
שטחים מסחריים, משרדיים ולוגיסטיים.

                                                                             

ל' ניסן תשע"ד - 8930/04/2014



PBC

Trade Mark No. 248307 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Property and Building crop. Ltd שם: חברה לנכסים ולבנין בע"מ

Address: 98 Ygal Alon St.,, Tel Aviv, 67891, Electra 
Tower, 22nd floor, Israel

כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, 67891, מגדל אלקטרה, קומה 
22, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Goldfarb, Seligman, Adv.

Address: Electra Tower, 36 Floor, 96 Ygal Alon Road, 
Tel Aviv, 67891, Israel

שם: גולדפרב, זליגמן, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 36, דרך יגאל אלון 96, תל אביב, 
67891, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs; real estate management; leasing, 
sale and  managing of real estate, namely, 
commercial areas, office and logistics.

עסקי נכסי דלא ניידי; ניהול נכסי דלא ניידי, השכרה מכירה 
וניהול של נכסי דלא ניידי,  דהיינו, שטחים מסחריים, משרדיים 

ולוגסטיים.                               

Class: 37 סוג: 37

Construction and maintaining of real estate 
properties, residential neighborhoods, commercial 
areas, office and logistics.

בניה, הקמה ואחזקה של נכסי דלא ניידי ושכונות מגורים, 
שטחים מסחריים, משרדיים ולוגיסטיים.

                                                                     

ל' ניסן תשע"ד - 9030/04/2014



DREAM CARD

Trade Mark No. 248320 מספר סימן

Application Date 24/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fox Wizel Ltd. שם: פוקס ויזל בע"מ

Address: 6 Hermon Street, P.O.B. 76, Airport City, 70100, 
Israel

כתובת : רח' החרמון 6, ת.ד. 76, קרית שדה התעופה נתב"ג, 
70100, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

Address: Azrieli Center, Round Tower 132 Menachem 
Begin Roa, Tel Aviv, 67021, Israel

שם: צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי, מגדל עגול דרך מנחם בגין 132, תל 
אביב, 67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Encoded magnetic cards having a stored value, 
mainly prepaid purchase cards for purchasing goods 
from selected merchants, including gift card; all 
included in class 9.

כרטיסים מגנטיים מקודדים הטעונים בסכום כספי, בעיקר 
כרטיסי רכישה משולמים מראש לצורכי קנייה ממשווקים 

נבחרים, לרבות כרטיסי מתנה; הנכללים כולם בסוג 9.             
                                

Class: 36 סוג: 36

Stored value prepaid card services, mainly for the 
execution of electronic payments and processing 
electronic monetary transfers made through prepaid 
cards, including issuing and operating gift cards; all 
included in class 36.

שירותי כרטיס בעל ערך כספי טעון ששולם מראש, בעיקר לשם 
ביצוע תשלומים אלקטרוניים ועיבוד העברת כספים אלקטרונית 

הנעשית באמצעות כרטיס משולם מראש, לרבות הנפקה 
והפעלה של כרטיסי מתנה; הנכללים כולם בסוג 36.               

                                              

ל' ניסן תשע"ד - 9130/04/2014



רוק למתחילים
Trade Mark No. 248348 מספר סימן

Application Date 31/07/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Magazines; Periodical publications; Books And 
Newspaper; Paper And Cardboard Articles; Writing 
Instruments, Pencils, Pens, Notepads, Writing Pads, 
Greeting Cards, Transfers (Decalcomanias); 
Figurines (Statuettes) Of Papier Mache; Instructional 
And Teaching Materials; Printed Publications; 
Booklets, Catalogues; Guides; Carrier Bags; Paper 
Bags; Pamphlet; Brochures; News Sheets; Crayons; 
Paint Brushes; Erasers; Rulers; Pencil Sharpeners, 
Pencil Boxes And Cases; Pencil Holders; Posters; 
Photograph Albums; Ring Binders; Folders; Note-
Books; Diaries; Calendars; Postcards; Drawing 
(Graphic); Stickers; Stencils, Bumper Stickers, Fine 
Paper, Gift Vouchers; Labels, Note-Paper, Paper 
Packaging Materials, Paper Tissues, Printing Paper, 
Tickets, Wrapping Paper, Writing Paper, Cardboard, 
Printed Computer Programs; Paper Tape And Cards 
For Use In Data Processing; all included in class 16.

מגזינים; כתבי עת; ספרים ועיתונים; פריטי נייר וקרטון; כלי 
כתיבה, עפרונות, עטים, פנקסים, לוחות כתיבה, כרטיסי ברכה, 
כלי ברזל או זכוכית (דקלוקמניות); פסלונים (פסלונים) של 

עיסת נייר; חומרי הדרכה ולימוד; פרסומים מודפסים; ספרונים, 
קטלוגים; מדריכים; תיקי נייר, שקיות נייר; קונטרסים; עלונים; 
דפי עיתון; צבעים; צבע; מברשות; מחקים; סרגלים; מחדדים, 
קופסאות עפרונות וקלמרים; מחזיקי עפרונות; פוסטרים; 

אלבומי תמונות; קלסרי טבעת; תיקיות; מחברות; יומנים; לוחות 
שנה; גלויות; ציורים (גרפיקה); מדבקות; נייר שכפול, מדבקה 
שמצמידים לפגוש המכונית, מכתביות, שוברי מתנה; תוויות, 

פתקיות, חומרי אריזה מנייר, נייר טישו, נייר להדפסה, 
כרטיסים, נייר עטיפה, נייר כתיבה, קרטון, תוכנות מחשב 

מודפסות; נייר דבק וכרטיסים לשימוש בעיבוד נתונים; הנכללים 
כולם בסוג 16                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets and purses, 
athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, 
change purses, duffle bags, beach bags; all included 
in class 18."

מטריות, תיקי נשיאה, תרמילים, פאוץ', תיקי שליחים, תיקי יד, 
ארנקים ותיקים, תיקי ספורט, תיקי ביגוד לנסיעות, תרמילים, 
ארנקי עודף, תיק מחנאות, תיק חוף; הנכללים כולם בסוג 18.   
                                                                                

Class: 24 סוג: 24

Bed linen, bed blankets, bath linen, household linen, 
table linen; table cloths not of paper; beach towels; 
shower curtains; textile wall hangings and cloth 
banners; all included in class 24.

מצעי מיטה, שמיכות למיטה, מצעי אמבטיה, מצעי בית, כסויי 
שולחן; מפות שאינן עשויות מנייר; מגבות חוף; וילונות אמבטיה; 
מתלים לקיר עשויים בד וכרזות בד; הנכללים כולם בסוג 24     

                                                

Class: 25 סוג: 25

Bathing Suits, Bathrobes, Beachwear, Clothing Belts, 
Shorts, Jackets, Coats, Socks, Footwear, Bandanas, 
Sweaters, Halloween Costumes, Character 
Costumes, Stage Costumes, Masquerade Costumes, 
Dresses, Gloves, Gym Shorts, Ear Muffs, Neckwear, 
Pajamas, Pants, Shirts, Sweat Shirts, Ski Wear, 
Slacks, Sun Visors, Suspenders, Turtlenecks, 
Underclothes, Vests, Warm-Up Suits, Headwear; all 
included in class 25.

בגדי ים, חלוקי אמבטיה, לבוש חוף, חגורות לבוש, מכנסונים, 
ג'קטים, מעילים, גרביים, הנעלה, בנדנות, סוודרים, תחפושות 
ליל כל הקדושים, תחפושות של דמויות, תחפושות במה, 

תחפושות נשף, שמלות, כפפות, מכנסוני כושר, כיסויי אוזניים, 
צווארונים, פיג'מות, מכנסיים, חולצות, חולצות הזעה, לבוש 
סקי, בגדים מחוייטים, מצחיות, כתפיות גומי, צווארוני גולף, 

בגדים תחתונים, ווסטים, חליפות אימון, כובעים; הנכללים כולם 
בסוג 25                       

ל' ניסן תשע"ד - 9230/04/2014



 Owners

Name: Viacom International Inc.

Address: 1515 Broadway, New York, New York, 10036, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Class: 28 סוג: 28

Games And Playthings, Namely, Card Games, Darts, 
Dolls; Inflatable Toys; Plush Dolls; Plush Toys; Action 
Figures And Accessories Thereof; Stand Alone Video 
Game Machines Utilizing Cd Rom's, Stand Alone 
Video Game Machines, Stand Alone Audio Output 
Game Machines, And Board Games; Sporting 
Articles, Namely, Golf Clubs, Baseballs, Footballs, 
Paddle Balls, Activity Balls, Activity Toys, 
Skateboards, Baseball Bats; Decorations For 
Christmas Trees; all included in class 28.

משחקים ודברי משחק, שהינם, כרטיסי משחק, לוחות מטרה, 
בובות; צעצועים מתנפחים; בובות פרווה; צעצועי פרווה; דמויות 
פעולה ועזרים עבורם; מכשירי משחקי וידאו ליחיד המשתמשים 
בכונני דיסקים, מכשירי משחקי וידאו ליחיד, מכשירי משחק 
פלט אודיו ליחיד ומשחקי לוח, ציוד לספורט, שהינו, מקלות 

גולף, כדור בסיס, כדורגל, כדורי מטקות, כדורי פעילות, צעצועי 
פעילות, גלגשות, מחבטי כדור בסיס; קישוטים לעצי חג המולד; 
הנכללים כולם בסוג 28                                                     
                                                                                  

Class: 41 סוג: 41

Entertainment Services In The Nature Of An 
Amusement Park Ride And Attraction, Entertainment, 
Sporting And Cultural Services, Including Production 
Of Radio And Television Programs; Production Of 
Films And Live Entertainment Features; Production 
Of Animated Motion Pictures And Television 
Features; Cinema And Television Studios Services; 
Motion Picture Entertainment, Television 
Entertainment Services, Including Live Entertainment 
Performances And Shows, The Publication Of Books, 
Magazines And Periodicals; Providing Information On 
The Applicant’s Entertainment Services To Multiple 
Users Via The World Wide Web Or The Internet Or 
Other On-Line Databases; Production Of Dance 
Shows, Music Shows And Video Award Shows; 
Comedy Shows, Game Shows And Sports Events 
Before Live Audiences Which Are Broadcast Live Or 
Taped For Later Broadcast; Live Musical Concerts; 
Tv News Shows; Organizing Talent Contests And 
Music And Television Award Events; Organizing And 
Presenting Displays Of Entertainment Relating To 
Style And Fashion; Providing Information In The Field 
Of Entertainment By Means Of A Global Computer 
Network; all included in class 41.

שירותי בידור בסגנון פארק שעשועים רכיבה ואטרקציה, בידור, 
שירותי ספורט ותרבות, הכוללים הפקה של תוכניות רדיו 
וטלוויזיה; הפקה של סרטים והצגות בידור חיות; הפקה של 

תמונות אנימציות תנועה והצגות טלוויזיה; שירותי סטודיו סינמה 
וטלוויזיה; בידור תמונות נעות, שירותי בידור טלוויזיה, הכוללים 

הופעות בידור חיות ומופעים, ההוצאה לאור של ספרים, 
מגזינים וכתבי עת; אספקת מידע על שירותי הבידור של 

הבעלים למספר רב של משתמשים דרך הרשת האינטרנטית או 
האינטרנט או מאגרי מידע מקוונים אחרים; הפקה של מופעי 
ריקוד, מופעי מוסיקה ומופעי פרסי וידאו; מופעי קומדיה, מופעי 
משחקים ואירועי ספורט בפני קהל המשודרים בשידור חי או 
מוקלטים לשידור מאוחר יותר; קונצרטים חיים של מוסיקה; 
תוכניות חדשות טלוויזיה; ארגון תחרויות כישרונות ואירועי 
פרסי מוסיקה וטלוויזיה; ארגון והצגה של תערוכות של בידור 
הקשורים לסטייל ואופנה; אספקת מידע בתחום הבידור 

באמצעות רשת מחשב גלובלית; הנכללים כולם בסוג 41.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ל' ניסן תשע"ד - 9330/04/2014



HIGH COUNTRY

Trade Mark No. 248486 מספר סימן

Application Date 05/08/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

Address: 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 
48265-3000, U.S.A.

(Delaware 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: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof; all included in Class 
12.

כלי רכב וחלקיהם; הכל כלול בסוג 12.                                 
                  

ל' ניסן תשע"ד - 9430/04/2014



Trade Mark No. 248488 מספר סימן

Application Date 30/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Crystal Optic Industries Ltd שם: בדולח ייצור אופטיקה (2007) בע"מ

Address:  ,24102 ,כתובת : בורנדטיין / בולטימור 4/11, ת.ד. 202, עכו
אזור התעשייה עכו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yuval Plada Law Offices & Notary

Address: 

שם: עו"ד יובל פלדה משרד עו"ד ונוטריון 

כתובת : החושלים 4, ת.ד. 12318, הרצליה פיתוח, 46733, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ophthalmic lenses עדשות אופטלמיות.   

ל' ניסן תשע"ד - 9530/04/2014



TONIKA

טֹוניקה
Trade Mark No. 248506 מספר סימן

Application Date 06/08/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Ownersבעלים

Name: Oman Shoes Industries Ltd. שם: אומן תעשיות נעליים בע"מ

Address: Yesod Hamaala   28, Tel - Aviv, Israel כתובת : רחוב יסוד המעלה 28, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

Address: The Platinum Tower, 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 
64739, Israel

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

כתובת : מגדל הפלטינום, רח' הארבעה 21, תל אביב, 64739, 
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     
  

ל' ניסן תשע"ד - 9630/04/2014



Trade Mark No. 248514 מספר סימן

Application Date 07/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aida inbal שם: אאידה עינבל

Address: Haavoda 14 st., Hod hasharon, 45267, Israel כתובת : רח' העבודה 14, הוד השרון, 45267, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gershoni Slomovics

Address: SHAP House, 7th Floor, 3 Hayezira Street, 
Ramat Gan, 52521, Israel

שם: גרשוני שלומוביץ, עו"ד

כתובת : בית שאפ, קומה 7, רח' היצירה 3, רמת גן, 52521, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotion services, promotion of 
products and services for others, including 
advertisement columns and wanted ads, provided 
on-line on the Internet or via similar mass-media 
networks or cellular communication systems, as well 
as job and employment services through the internet, 
mass media networks or cellular platforms; all 
included in class 35

שירותי פרסום וקידום מכירות, קידום מוצרים ושירותים של 
אחרים, לרבות פרסום לוחות מודעות ומודעות דרושים, 

באמצעות מאגרי מידע מקוונים באינטרנט או ברשתות דומות 
לתקשורת המונים או סלולריות, וכן שירותי השמה ומתן 
תעסוקה ברשת האינטרנט, ברשתות תקשורת המונים או 

בפלטפורמה סלולרית ; הנכללים כולם בסוג 35                     
                                                                                    

                                            

ל' ניסן תשע"ד - 9730/04/2014



Trade Mark No. 248563 מספר סימן

Application Date 03/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1122377 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 010441021

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
010441021

Dated 02/03/2012 (Section 16) מיום 02/03/2012 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mechanical, electromechanical, electric, electronic 
and sensor-based measuring, regulating and 
monitoring equipment; measuring, calculating, 
controlling and regulating apparatus for the 
activating, controlling, regulating, monitoring, testing 
and supervision of transformers, switching apparatus, 
multiple contact switches on transformers and motor 
drives, and for securing and improving quality in 
energy supply systems; individual parts and 
assemblies for the aforesaid apparatus and 
instruments.

Class: 42 סוג: 42

Creation, installation, commissioning, maintenance, 
servicing and repair of computer programs; 
engineering services in connection with electrical 
apparatus and instruments for weak current 
engineering, namely consultancy, research, technical 
project planning, quality control and drawing up of 
technical reports.

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, 10/11/2011, No. 
010441021

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/11/2011, מספר 
010441021

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 9830/04/2014



 Owners

Name: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH

Address: Falkensteinstr. 8, 93059 Regensburg, Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

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

ל' ניסן תשע"ד - 9930/04/2014



Trade Mark No. 248589 מספר סימן

Application Date 28/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1122662 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely, scalpels, catheters, dental 
buffs, drilling jigs for surgical and dental applications, 
knives for surgical purposes, lasers for surgical and 
medical purposes, fixation devices used in implant 
surgery, surgical instruments for use in diagnosis and 
surgery of the gastrointestinal tract, surgical devices 
for facilitating the identification, separation or ablation 
of biologic tissues; surgical splints, surgical 
amputators, surgical and medical apparatus and 
instruments for use in general surgery, surgical 
blades, surgical caps, surgical clips, surgical cutlery, 
surgical compressors, surgical glues, surgical 
implants comprising artificial material, surgical 
staplers, surgical lamps, surgical masks, surgical 
mirrors, surgical perforators, surgical saws, surgical 
scissors, surgical sponges, surgical sutures, surgical 
thread, surgical bite trays, dental articulators, cut-off 
and abrasive wheels for dental purposes, intra oral 
light systems, dental bridges, dental drills, dental 
examination chairs, dental excavators, dental hand 
pieces, dental impression trays, dental inlays, oral 
irrigators, disposable prophy angles, dental picks, 
dental tray covers, dental drilling jigs, orthodontic 
machines, x-ray instruments for dental purposes, air 
pillows for medical purposes, autoclaves for medical 
uses, braces for limbs and joints, cases fitted for 
medical instruments, containers for medical waste, 
drainage tubes, electric blankets, feeding cups, 
gloves, and gynecological medical instruments, 
heating pads, inhalers, injection needles, irrigators, 
knives, laser pointers, lasers medical apparatus for 
diagnosis purposes, apparatus for introducing 
pharmaceuticals into the human body, apparatus for 
treating respiratory, heart and bone conditions. 
medical and veterinary equipment, namely, medical 
bags adapted for and sold with medical surgical or 
veterinary instruments, medical braces for joints, 
electrodes, guide wires, instruments for cutting 
tissue, syringes, treatment apparel in the nature of 
surgical scrub suits, x-ray apparatus, needles, 
oxygen concentrators, respiratory masks, slings, 
splints, sterilization units for instruments, stirrups for 
use with medical examination tables, supporters, 
thermometers, surgical thread, urinals, walking aids, 
castrating apparatus and veterinary imaging 
products, namely, a digital video camera connected 
to a tapered probe used in viewing canals or other 
cavities of animals for diagnosis and treatment; 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, 
belts, braces, cushions; suture materials.

ל' ניסן תשע"ד - 10030/04/2014



Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper and cardboard packaging 
and wrapping materials for food, beverages, surgical, 
medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, boxes, signboards, containers, cartons, 
and advertising signs; printed matter, namely, books, 
magazines, newsletters in the field of medicine, 
science; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, pastels, pens; 
paint brushes; typewriters and office requisites, 
namely, envelope sealing machines, franking 
machines, paper embossers, paper trimmers; printed 
instructional and teaching material manuals, in the 
field of medicine, science; plastic bags for packaging; 
printers' type; printing blocks.

Class: 35 סוג: 35

Computerized file management; demonstration of 
goods; transcription; business information; news 
clipping services; on-line advertizing on a computer 
network.

Class: 38 סוג: 38

Electronic bulletin board services; telecommunication 
services; providing internet chatrooms; providing 
access to databases; message sending; computer 
aided transmission of messages and images; 
sending of telegrams; electronic mail; 
teleconferencing services.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services namely, 
research and design in the field of clinical research, 
dermatology and personal health care product testing 
studies; industrial analysis and research services in 
the field of clinical research, dermatology and 
personal health care product testing studies; design 
and development of computer hardware and 
software.

Class: 44 סוג: 44

Nursing homes; pharmacy advice; hospitals; 
manicuring; massage; hairdressing salons; medical 
assistance; beauty salons; sanatoriums; health spa 
services; physical therapy; chiropractics; plastic 
surgery.

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, 22/07/2011, No. 2011723482 רוסיה, 22/07/2011, מספר 2011723482

Class: 10 סוג: 10

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

ל' ניסן תשע"ד - 10130/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours White, black and 
blue as shown in the mark.

 Owners

Name: OOO Korporatsiya "Meditsinskie ehlektronnye 
dannye"

Address: 4, Sretenskij tupik, RU-107045 Moscow, 
Russian Federation

(RU Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

Address: P.O.B. 15, Alony Abba, 36005, Israel

שם: ד"ר דוד אגרנוב

כתובת : ת.ד. 15, אלוני אבא, 36005, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ל' ניסן תשע"ד - 10230/04/2014



CADBURY

Trade Mark No. 248693 מספר סימן

Application Date 14/08/2012 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: 29 סוג: 29

Dairy products; milk and milk products; milk-based 
beverages including flavoured milk drinks; milk 
shakes; beverages predominantly made from milk 
substitutes; yoghurt and yoghurt-based beverages; 
fromage frais; desserts included in this class; all 
included in class 29.

מוצרי מחלבה; חלב ומוצרי חלב; משקאות מבוססי חלב 
הכוללים משקאות חלב בטעמים; מילקשייקים; משקאות 
העשויים בעיקרם מתחליפי חלב; יוגורט ומשקאות מבוססי 
יוגורט;  גבינה צרפתית; מנות אחרונות הנכללות בסוג זה; 

הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
                                                    

ל' ניסן תשע"ד - 10330/04/2014



LINA

Trade Mark No. 248724 מספר סימן

Application Date 16/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EUROSTANDART LTD. שם: יורוסטנדרט בע"מ

Address: 9 Rimon St., Shoham, 73199, Modiin Region 
Industrial Zone, Israel

כתובת : רחוב רימון 9, שוהם, 73199, אזור תעשייה חבל 
מודיעין, ישראל

חברה פרטית

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: 29 סוג: 29

Meat, fish, preserved and dried fruits and vegetables, 
jams, compotes, milk products; edible oils and fats ; 
all included in class 29

בשר, דגים, פירות וירקות משומרים ומיובשים; ריבות, לפתנים, 
מוצרי חלב, שמני ושומני מאכל ; הכל כלול בסוג 29.               

                                            

Class: 30 סוג: 30

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

קפה, תה, קקאו, סוכר, אורז, טפיוקה, סגו, תחליפי קפה; קמח 
ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה וממתקים, גלידות; 
דבש; נופת; שמרים, אבקת אפיה; מלח, חרדל, חומץ, רטבים 
(נותני טעם); תבלינים; קרח; הכל כלול בסוג 30.                     
                                                                                    

                

ל' ניסן תשע"ד - 10430/04/2014



Trade Mark No. 248755 מספר סימן

Application Date 16/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1123486 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Juke boxes [musical]; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
sound recording apparatus; sound transmitting 
apparatus; video cassettes; floppy disks; phonograph 
records; sound recording discs; disks [magnetic]; 
optical discs; electronic notice boards; mouse pads; 
compact discs [read-only memory]; compact discs 
[audio-video]; MP3 discs; magnetic tapes; 
videotapes; decorative magnets; sound recording 
carriers; magnetic data media; optical data media; 
computer operating programs, recorded; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
software [recorded]; monitors [computer programs]; 
computer game programs; computer programs 
[downloadable software]; radios; vehicle radios.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; printed matter; fountain pens; albums; 
scrapbooks; posters; tickets; note books; pamphlets; 
booklets; newspapers; calendars; catalogues; cards; 
magazines [periodicals]; periodicals; prospectuses; 
photographs; labels, not of textile.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Rental of advertising space; transcription; opinion 
polling; marketing studies; business information; 
compilation of statistical information; marketing 
research; business management of performing 
artists; news clipping services; updating of 
advertising material; word processing; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
rental of advertising time on communication media; 
publicity material rental; publication of publicity texts; 
radio advertising; radio commercials; direct mail 
advertising; dissemination of advertising matter; 
advertising; publicity; on-line advertising on a 
computer network; advertising by mail order; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; writing of publicity texts.

ל' ניסן תשע"ד - 10530/04/2014



Class: 38 סוג: 38

News agencies; wire service; television broadcasting; 
cable television broadcasting; electronic bulletin 
board services [telecommunications services]; 
information about telecommunication; message 
sending; computer aided transmission of messages 
and images; sending of telegrams; radio 
broadcasting; cellular telephone communication; 
communications by computer terminals; satellite 
transmission; paging services [radio, telephone or 
other means of electronic communication]; 
teleconferencing services; telecommunications; 
communications by fiber [fibre] optic networks; 
broadcasting in a global computer network.

Class: 41 סוג: 41

Education; discotheque services; publication of 
books, magazines, newspapers, reference 
information editions; education information; 
recreation information; entertainment information; 
club services [entertainment or education]; night 
clubs; microfilming; videotape editing; production of 
radio and television programmes; music-halls; game 
services provided on-line [from a computer network]; 
providing on-line electronic publications [not 
downloadable]; organization of balls; providing of 
training; providing recreation facilities; organization of 
competitions [education or entertainment]; operating 
lotteries; organization of shows [impresario services]; 
television entertainment; presentation of live 
performances; theatre productions; videotape film 
production; film production, other than advertising 
films; rental of sound recordings; electronic desktop 
publishing; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts [other than 
publicity texts]; radio entertainment; entertainer 
services; amusements; videotaping; entertainment; 
news reporters services; party planning 
[entertainment]; recording studio services; 
photographic reporting; production of shows; layout 
services, other than for advertising purposes; 
organization of sports events; organization of events 
for cultural or educational purposes; writing of texts, 
other than publicity texts.

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, 21/11/2011, No. 2011738132 רוסיה, 21/11/2011, מספר 2011738132

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

ל' ניסן תשע"ד - 10630/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Grey and red. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: Closed Joint Stock Company "Europa Plus"

Address: bldg.5, d.21, Stanislavskogo str., RU-109004 
Moscow, Russian Federation

(RU Closed Joint-Stock 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

ל' ניסן תשע"ד - 10730/04/2014



Trade Mark No. 248781 מספר סימן

Application Date 04/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1123773 מספר סימן בינלאומי

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: 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.

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, 23/03/2012, No. 631292 שוויץ, 23/03/2012, מספר 631292

Class: 5 סוג: 5

ל' ניסן תשע"ד - 10830/04/2014



Trade Mark No. 248786 מספר סימן

Application Date 16/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1123849 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Juke boxes [musical]; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
sound recording apparatus; sound transmitting 
apparatus; video cassettes; floppy disks; phonograph 
records; sound recording discs; disks [magnetic]; 
optical discs; electronic notice boards; mouse pads; 
compact discs [read-only memory]; compact discs 
[audio-video]; MP3 discs; magnetic tapes; 
videotapes; decorative magnets; sound recording 
carriers; magnetic data media; optical data media; 
computer operating programs, recorded; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
software [recorded]; monitors [computer programs]; 
computer game programs; computer programs 
[downloadable software]; radios; vehicle radios.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; printed matter; fountain pens; albums; 
scrapbooks; posters; tickets; note books; pamphlets; 
booklets; newspapers; calendars; catalogues; cards; 
magazines [periodicals]; periodicals; prospectuses; 
photographs; labels, not of textile.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Rental of advertising space; transcription; opinion 
polling; marketing studies; business information; 
compilation of statistical information; marketing 
research; business management of performing 
artists; news clipping services; updating of 
advertising material; word processing; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
rental of advertising time on communication media; 
publicity material rental; publication of publicity texts; 
radio advertising; radio commercials; direct mail 
advertising; dissemination of advertising matter; 
advertising; publicity; on-line advertising on a 
computer network; advertising by mail order; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; writing of publicity texts.

ל' ניסן תשע"ד - 10930/04/2014



Class: 38 סוג: 38

News agencies; wire service; television broadcasting; 
cable television broadcasting; electronic bulletin 
board services [telecommunications services]; 
information about telecommunication; message 
sending; computer aided transmission of messages 
and images; sending of telegrams; radio 
broadcasting; cellular telephone communication; 
communications by computer terminals; satellite 
transmission; paging services [radio, telephone or 
other means of electronic communication]; 
teleconferencing services; telecommunications; 
communications by fiber [fibre] optic networks; 
broadcasting in a global computer network.

Class: 41 סוג: 41

Education; discotheque services; publication of 
books, magazines, newspapers, reference 
information editions; education information; 
recreation information; entertainment information; 
club services [entertainment or education]; night 
clubs; microfilming; videotape editing; production of 
radio and television programmes; music-halls; game 
services provided on-line [from a computer network]; 
providing on-line electronic publications [not 
downloadable]; organization of balls; providing of 
training; providing recreation facilities; organization of 
competitions [education or entertainment]; operating 
lotteries; organization of shows [impresario services]; 
television entertainment; presentation of live 
performances; theatre productions; videotape film 
production; film production, other than advertising 
films; rental of sound recordings; electronic desktop 
publishing; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts [other than 
publicity texts]; radio entertainment; entertainer 
services; amusements; videotaping; entertainment; 
news reporters services; party planning 
[entertainment]; recording studio services; 
photographic reporting; production of shows; layout 
services, other than for advertising purposes; 
organization of sports events; organization of events 
for cultural or educational purposes; writing of texts, 
other than publicity texts.

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, 21/11/2011, No. 2011738133 רוסיה, 21/11/2011, מספר 2011738133

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

ל' ניסן תשע"ד - 11030/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours blue and red. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: Closed Joint Stock Company "Europa Plus"

Address: bldg.5, d.21, Stanislavskogo str., RU-109004 
Moscow, Russian Federation

(RU Closed Joint-Stock 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

ל' ניסן תשע"ד - 11130/04/2014



Trade Mark No. 248844 מספר סימן

Application Date 21/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fischer Pharmaceuticals Ltd. שם: פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ

Address: 9 Bar Yochai St., Bnei Brak, 51553, Israel כתובת : רח' בר יוחאי 9, בני ברק, 51553, 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: 3 סוג: 3

Toiletries, shampoo, hair conditioner, bath lotion, 
body lotion, hand cream, face lotion, make-up 
removal wipes, hair moisturizer, hair mask, soapless 
soap, deodorant ; all included in class 3

מוצרי טואלטיקה, שמפו, מרכך שיער, תחליב רחצה, קרם גוף, 
קרם ידיים, תחליב רחצה לפנים, מגבוני הסרת איפור, קרם 
לחות לשיער, מסכה לשיער, אל סבון, דאודורנט ; הנכללים 

כולם בסוג 3                                               

ל' ניסן תשע"ד - 11230/04/2014



ECOVACS

Trade Mark No. 248960 מספר סימן

Application Date 26/08/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 3540773 ארה"ב מספר: 3540773

Dated 02/12/2008 (Section 16) מיום 02/12/2008 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 3537599 ארה"ב מספר: 3537599

Dated 25/11/2008 (Section 16) מיום 25/11/2008 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ECOVACS Robotics (SuZhou) Co., Ltd

Address: 108# Shihu West Road, Wuzhong District, 
Suzhou, Jiangsu, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Perel Adv.

Address: P.O.B. 6181, Hertzelia, 4616002, Israel

שם: פרל  עורכי דין

כתובת : ת.ד. 6181, הרצליה, 4616002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Vacuum cleaners; Cleaning appliances utilizing 
steam;  all included in class 7.

שואבי אבק; מתקני ניקוי המשתמשים בקיטור; הנכללים כולם 
בסוג 7.                                               

Class: 11 סוג: 11

Smart mobile air purifier; all included in class 11.
                                   

מטהר אוויר נייד חכם; הנכללים כולם בסוג 11.                       
                                                                            

ל' ניסן תשע"ד - 11330/04/2014



Trade Mark No. 248987 מספר סימן

Application Date 29/08/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Amphenol Corporation

Address: 358 Hall Avenue, Wallingford, CT, 06492, 
U.S.A.

(a Corporation of Delaware)

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

Camera providing 360 degree situational awareness 
to individuals inside a vehicle via 5 cameras 
strategically located on the roof of the vehicle.

מצלמה המספקת מודעות מצבית של 360 מעלות לפרטים 
בתוך כלי רכב באמצעות 5 מצלמות הממוקמות באופן 

אסטרטגי על גג כלי הרכב.                                                  
              

ל' ניסן תשע"ד - 11430/04/2014



Trade Mark No. 248994 מספר סימן

Application Date 15/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Millennium Marketing - Intertrade (1999) Ltd. שם: מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ

Address: 37 Sherit Israel St., Tel-Aviv, Israel כתובת : רחוב שארית ישראל, 37, תל-אביב, ישראל

חברה פרטית

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: 7 סוג: 7

Machines for mixing, kneading, pulping, grinding, 
mincing, blending and shredding foodstuffs, 
machines for peeling vegetables, dishwashing 
machines, washing machines, drying machines; 
machines for juice extraction; electric food 
processors; blumenfeld knives/scissors; electric  
coffee grinders; parts and fittings for all the aforesaid 
goods in class 7; all included in class 7.

מכונות לערבוב, לישה, קילוף, גריסה, טחינה, ערבול וגירוד 
חומרי מזון; מכונות לקילוף ירקות; מדיחי כלים, מכונות כביסה, 
מכונות ייבוש;  מכונות לסחיטת מיץ; מעבדי מזון חשמליים; 
משחזות סכינים/מספריים; מטחנות קפה חשמליות; חלקים 

ומתאמים עבור כל הסחורות האמורות שכולם נכללים בסוג 7; 
הנכלל בסוג 7.                                                                 
                                                                                    

                                            

Class: 11 סוג: 11

Installations and apparatus for cooking and 
refrigerating; toasters;  electric water cooker; press 
toasters; cooker hoods; coffee machines; machines 
for making ice cream or sorbets; parts and fittings for 
all of the
aforementioned included in class 11; all included in 
class 11.

התקנים ומכשירים לבישול ולקירור; מצנמים; קומקום חשמלי; 
טוסטר לחיצה; קולטי אדים; מכונות קפה; מכונות להכנת 
גלידות ומקפאים;  חלקים ומתאמים עבור כל הסחורות 

האמורות הנכללים בסוג 11; כל הנכלל בסוג 11.
                                                                                    
                                                                                

ל' ניסן תשע"ד - 11530/04/2014



Trade Mark No. 249055 מספר סימן

Application Date 05/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1125491 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rontis AG

Address: Bahnhofstrasse 7,, CH-6301 Zug, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

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: 5 סוג: 5

Infant formula (milk) from 0-6 months, follow-on 
formula (milk) from 6th month onwards,  Growing up 
formula (Toddlers’ milk) from 12th month onwards, 
Food for special medical purposes (FSMP); Cereals 
based baby foods; all included in class 5. 

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, 19/04/2012, No. 629765 שוויץ, 19/04/2012, מספר 629765

Class: 5 סוג: 5

ל' ניסן תשע"ד - 11630/04/2014



DETIA

Trade Mark No. 249127 מספר סימן

Application Date 03/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dr. Werner Freyberg Chemische Fabrik Delitia 
Nachf. Verwaltungsgesellschaft mbH

Address: Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, Laudenbach, 
69514, Germany

(a German 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

Preparations for killing plant parasites and pests, 
included in class 5.

תכשירים להשמדת טפילי צמחים ומזיקים, הנכללים בסוג 5.     
                                      

ל' ניסן תשע"ד - 11730/04/2014



HIGHSCREEN

Trade Mark No. 249312 מספר סימן

Application Date 12/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Europe International Holdings Limited  

Address: RM. 803, 8/F, Yue Xiu Bldg., 160-174 Lockhart 
Rd., Wanchai, Hong Kong

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: 35 סוג: 35

Advertising (in the field of electronics); business 
management ( in the field of electronics); business 
administration (in the field of electronics) ; office 
functions(in the field of electronics); Sales promotion 
for others(in the field of electronics) ; Procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses, in the field of electronics]; Retail 
and wholesale services (in the field of electronics); 
import-export agencies (in the field of electronics); 
marketing (in the field of electronics); all included in 
class 35 
  

פרסום(בתחום האלקטרוניקה); ניהול עסקי (בתחום 
האלקטרוניקה); אדמיניסטרציה עסקית (בתחום 

האלקטרוניקה); פונקציות משרדיות (בתחום האלקטרוניקה); 
קידום מכירות לאחרים (בתחום האלקטרוניקה); שירות רכש 
לאחרים [רכישת מוצרים ושירותים לבתי עסק אחרים, בתחום 

האלקטרוניקה] ; שירותי קמעונות וסיטונות (בתחום 
האלקטרוניקה); סוכנות ייבוא וייצוא ( בתחום האלקטרוניקה); 

שיווק (בתחום האלקטרוניקה); הנכללים כולם בסוג 35 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

ל' ניסן תשע"ד - 11830/04/2014



VOBIS

Trade Mark No. 249313 מספר סימן

Application Date 12/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Europe International Holdings Limited  

Address: RM. 803, 8/F, Yue Xiu Bldg., 160-174 Lockhart 
Rd., Wanchai, Hong Kong

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: 35 סוג: 35

Advertising (in the field of electronics); business 
management ( in the field of electronics); business 
administration (in the field of electronics) ; office 
functions(in the field of electronics); Sales promotion 
for others(in the field of electronics)  ; Procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses, in the field of electronics]; Retail 
and wholesale services (in the field of electronics); 
import-export agencies (in the field of electronics); 
marketing (in the field of electronics); all included in 
class 35

פרסום(בתחום האלקטרוניקה); ניהול עסקי (בתחום 
האלקטרוניקה); אדמיניסטרציה עסקית (בתחום 

האלקטרוניקה); פונקציות משרדיות (בתחום האלקטרוניקה); 
קידום מכירות לאחרים (בתחום האלקטרוניקה); שירות רכש 
לאחרים [רכישת מוצרים ושירותים לבתי עסק אחרים, בתחום 

האלקטרוניקה] ; שירותי קמעונות וסיטונות (בתחום 
האלקטרוניקה); סוכנות ייבוא וייצוא    ( בתחום האלקטרוניקה); 
שיווק (בתחום האלקטרוניקה); הנכללים כולם בסוג 35             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 11930/04/2014



Trade Mark No. 249364 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1126669 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 632316 שוויץ מספר: 632316

Dated 04/05/2012 (Section 16) מיום 04/05/2012 (סעיף 16) 

 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: 41 סוג: 41

Educational and training services in the field of 
multiple sclerosis ; publication of information relating 
to multiple sclerosis; arranging and conducting 
classes, seminars and workshops relating to multiple 
sclerosis.

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information relating to multiple 
sclerosis; medical services relating to multiple 
sclerosis.

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, 04/05/2012, No. 632316 שוויץ, 04/05/2012, מספר 632316

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44

ל' ניסן תשע"ד - 12030/04/2014



Trade Mark No. 249399 מספר סימן

Application Date 28/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1044439 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.

ל' ניסן תשע"ד - 12130/04/2014



Trade Mark No. 249400 מספר סימן

Application Date 26/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1044961 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 Corporation 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.

ל' ניסן תשע"ד - 12230/04/2014



HTC CONNECT

Trade Mark No. 249412 מספר סימן

Application Date 30/08/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Digital audio and video devices, namely, recorders 
and players; digital music and/or video players; 
computer hardware and computer software for the 
reproduction, processing and streaming of audio, 
video and multimedia content; computer hardware 
and software for controlling the operation of audio 
and video devices and for viewing, searching and/or 
playing audio, video, images, and other multimedia 
content; audio speakers; audio, video and digital 
media receivers; audio and video transmitters; audio, 
video, and digital mixers; amplifiers; digital audio and 
video devices; MP3 and other digital format audio 
players; digital audio recorders and players; digital 
video recorders and players; computer software for 
authoring, recording, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, playing, storing, manipulating, reviewing, 
and organizing text, data, images, audio files, video 
files, electronic games, and digital media; computer 
software to enable users to program, distribute, 
transmit and receive audio, video, images, text and 
other multimedia content via communications 
networks; computer software for identifying, locating, 
grouping, distributing, and managing data and links 
between computers and electronic devices 
connected to electronic communications networks; 
video viewers, namely, video monitors for mobile 
phones, handheld computers, and portable and 
handheld digital electronic devices; television set top 
boxes; automobile stereo adapters; car audio 
apparatus, namely, adapters, cables, connectors, 
speakers, signal processors, sub woofers and 
devices for hands-free use for mobile phones, audio 
players and video players; audio, video, and digital 
audio and video mixers; radio transmitters; sync 
generators; computers; computer hardware; 
computer networking hardware; computer peripheral 
devices; handheld computers; mobile digital 
electronic devices; handheld digital electronic devices 
and software related thereto; cameras; remote 
controls; mobile phones, smart phones, wireless 
phones, tablet computers, portable computers, 
personal digital assistants, and wireless 
communication devices for voice, data, audio or 
image transmission; all included in class 9.

מכשירים דיגיטליים אודיו וידאו, כלומר, מקליטים ונגנים 
דיגיטליים; נגני מוסיקה ו / או וידאו; חומרת מחשב ותוכנת 

מחשב לרבייה, עיבוד והזרמה של אודיו, וידאו ותוכן 
מולטימדיה; חומרה ותוכנה לבקרת הפעולה של אודיו ומכשירי 

וידאו ולצפייה, חיפוש ו / או הפעלת אודיו, וידאו, תמונות, 
ותכנים אחרים של מולטימדיה; רמקולי שמע; אודיו, וידאו 
ומקלטי מדיה דיגיטלית; משדרי אודיו ווידאו, אודיו, וידאו, 

ומערבלים דיגיטליים; מגברים; התקני שמע ווידאו דיגיטלי, נגני 
MP3 ושאר מכשירים דיגיטליים בפורמט אודיו; מקליטי אודיו 
דיגיטליים ונגנים; מקליטים ונגני וידאו דיגיטליים; תוכנות מחשב 
עבור עריכה, הקלטה, הורדה, שידור, קבלה, עריכה, הפקה, 
קידוד, פענוח, הצגה, משחק, אחסון, מניפולציה, עיון, וארגון 
טקסט, נתונים, תמונות, קבצי אודיו, קבצי וידאו, משחקים 
אלקטרוניים, ומדיה דיגיטלית; תוכנת מחשב המאפשרת 

למשתמשים לתכנת, להפיץ, לשדר ולקבל אודיו, וידאו, תמונות, 
טקסט ומולטימדיה אחרת תוכן באמצעות רשתות תקשורת, 
תוכנת מחשב לזיהוי, איתור, קיבוץ, הפצה וניהול נתונים 
וקישורים בין מחשבים ומכשירים אלקטרוניים המחוברים 

לרשתות תקשורת אלקטרוניות; צופים בוידיאו, כלומר, מסכי 
וידאו לטלפונים ניידים, מחשבי כף יד, ומחשב כף יד דיגיטלי 
נייד, מכשירים אלקטרוניים; תיבות עליונות למכשיר טלביזיה; 

מתאמים לסטריאו רכב, במכשירי שמע ברכב, כלומר, 
מתאמים, כבלים, מחברים, רמקולים, מעבדי אותות, משנה 
woofers והתקנים לשימוש ללא ידות לטלפונים סלולאריים, 
נגני אודיו ונגני וידאו אודים; וידאו ואודיו דיגיטליים ומערבלי 
וידאו; משדרי רדיו; מחוללי סנכרון; מחשבים; חומרת מחשב; 

חומרת רשתות מחשבים; התקני ציוד היקפיים למחשב, מחשבי 
כף יד, מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים; מכשירי כף יד 

דיגיטליים אלקטרוניים עם תוכנה קשורה; מצלמות, שלט רחוק , 
טלפונים ניידים, טלפונים חכמים, טלפונים סלולריים, מחשבי 
לוח, מחשבים ניידים, עוזרים דיגיטליים אישיים, והתקני 

תקשורת אלחוטיים עבור קול, נתונים, אודיו או העברת תמונה; 
כל הכלול 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)

European Community Trade Mark, 06/03/2012, No. 
010699569

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/03/2012, מספר 
010699569

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 12330/04/2014



 Owners

Name: HTC CORPORATION

Address: No. 23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan 
County 330, Taiwan (Republic of China)

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

ל' ניסן תשע"ד - 12430/04/2014



Trade Mark No. 249427 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Recorded computer programs; computer software 
(recorded); electronic publications (downloadable); 
computer programs (downloadable software); 
computers; computer peripheral devices; optical 
discs; notebook computers; laptop computers; 
portable media players; satellite navigational 
apparatus; modems; galvanic cells; telephone 
apparatus; portable telephones; pocket calculators; 
computer game programs; cameras (photography); 
television apparatus; eyeglasses; all included in class 
09.

תוכנות מחשב מוקלטות; תוכנת מחשב (מוקלטת); עיתונים 
אלקטרוניים (ניתנים להורדה); תוכנות מחשב (תוכנות תוכנה 
ניתנת להורדה); מחשבים; ציוד היקפי למחשבים; דיסקים 

אופטיים; מחשבי מחברת; מחשבים ניידים; נגני מדיה ניידים; 
מערכות ניווט באמצעות לווינים; מודמים; תאים גלוונים; ציוד 
לטלפונים; טלפונים ניידים; מחשבוני כיס; תוכנת למשחקי 

מחשב; מצלמות (צילום); ציוד לטלוויזיה; משקפיים; הנכללים 
כולם בסוג 09.                                                                 
                                                                                    

                                                

Class: 16 סוג: 16

Packing paper; paper; table napkins of paper; boxes 
of cardboard or paper; bags (envelopes, pouches) of 
paper or plastics, for packaging; plastic film for 
wrapping; plastic bubble packs (for wrapping or 
packaging); garbage bags of paper or of plastics; 
paper box; bottle wrappers of cardboard or paper; 
stationery; office requisites, except furniture; note 
books; printed publications; periodicals; apparatus for 
mounting photographs; drawing materials; teaching 
materials (except apparatus); printed matter; 
cardboard articles; all included in class 16.

נייר אריזה; נייר; מפיות שולחן מנייר; קופסאות מקרטון או נייר; 
שקיות לאריזה (מעטפות, פאוצ'ים) מנייר או פלסטיק,; ניילון 
פלסטי לעטיפה; חבילות פצפצים (לעטיפה או אריזה); שקיות 
זבל מנייר או מפלסטיק; קופסאות נייר; עטיפות לבקבוקים 
מקרטון או נייר; ניירות כתיבה; ציוד משרדי, חוץ מרהיטים; 

מחברות; פרסומים מודפסים; מודפסים כתבי עת; ציוד להרכבת 
צילומים; צרכי ציור; צרכי הוראה (חוץ ממכשור); דברי דפוס; 
חפצים מקרטון; הנכללים כולם בסוג 16.                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising; publicity; on-line advertising on a 
computer network; rental of advertising time on 
communication media; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; business 
management assistance; price comparison services; 
import-export agencies; auctioneering; sales 
promotion for others; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]; on-line wholesale and retail store 
services featuring general merchandise, general 
consumer goods, electronics, computers and online 
retail department store services; marketing of general 
merchandise, general consumer goods, electronics, 
computers; sponsorship search; compilation of 
information into computer databases; relocation 
services for businesses; personnel management 
consultancy; administrative processing of purchase 
orders; accounting; rental of vending machines; all 
included in class 35.

שירותי פרסום; פרסומות; פרסום און-ליין ברשת מחשבים; 
השכרת זמן פרסום בתקשורת; הצגת מוצרים למכירה 

בתקשורת ; סיוע בניהול עסקים; שירות השוואת מכירים; 
סוכנויות יבוא-יצוא; ניהול מכירות פומביות; קידום מכירות 
לאחרים [רכישת מוצרים ושירותים לעסקים אחרים]; שירותי 
מכירה סיטונאית וקמעונאית און-ליין של סחורה כללית, מוצרי 
צריכה, אלקטרוניקה, מחשבים ושירותי חנות כלבו און ליין; 
שירותי שיווק  של סחורה כללית, מוצרי צריכה, אלקטרוניקה, 
מחשבים; חיפוש חסויות; הזנת מידע למאגרי מידע ממוחשבים; 
עזרה לעסקים בהעברת העסק; ייעוץ ניהול משאבי אנוש; עיבוד 
אדמיניסטרטיבי של הזמנות רכש; הנהלת חשבונות; השכרת 
מכונות מכר; הנכללים כולם בסוג 35.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

ל' ניסן תשע"ד - 12530/04/2014



Class: 36 סוג: 36

Mutual funds; exchanging money; financial 
management; credit card services; debit card 
services; electronic funds transfer; issue of tokens of 
value; issue of valuable souvenirs; financial 
sponsorship; financial services; financing loans; 
insurance underwriting; art appraisal; real estate 
agencies; insurance brokerage; financial brokerage; 
trade brokerage; real estate brokerage; guarantees; 
charitable fund raising; fiduciary; pawn; all included in 
class 36.

קרנות נאמנות; החלפת כספים; ניהול כספים; שירותי כרטיסי 
אשראי; שירותי כרטיסי חיוב; העברה אלקטרונית של כספים; 
הנפקת אסימונים בעלי ערך; הנפקת מזכרות בעלי ערך; חסויות 

כספיות; שירותים כספיים; מימון הלוואות; שירותי חיתום 
לביטוחים; הערכת אומנות; סוכנויות נדלן; שירותי תיווך 

לביטוחים; שירותי תיווך לכספים; שירותי תיווך למניות; שירותי 
תיווך לנכסים; מתן ערבויות; גיוס כספים לצדקה; שירותי 

נאמנות; הלוואת כספים כנגד פיקדונות; הנכללים כולם בסוג 
                                                       .36

Class: 38 סוג: 38

Message sending; communications by computer 
terminals; computer aided transmission of messages 
and images; electronic mail; television broadcasting; 
radio broadcasting; information about 
telecommunication; communications by fiber optic 
networks; electronic bulletin board services 
(telecommunications services); providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; teleconferencing services; 
providing user access to a global computer network 
(service providers); providing internet chatrooms; 
providing access to databases; voice mail services; 
Providing telecommunication channels for 
teleshopping services; telephone services; 
transmission of greeting cards online; cable 
television, satellite and television broadcasting 
services related to consumer purchasing; 
transmission of digital files; all included in class 38.

מסירת הודעות; תקשורת דרך עמדות מחשבים; מסירת 
הודעות ותמונות בעזרת מחשבים; דואר אלקטרוני; שידורי 
טלוויזיה; שידורי רדיו; מתן מידע על טלקומוניקציה; תקשורת 
דרך רשתות סיבים אופטיים; שירותי לוח מודעות אלקטרוניים 
(שירות טלקומוניקציה); אספקת קשרי- טלקומוניקציה לרשת 
מחשבים גלובלי; שירותי ועידה; אספקת חדרי צ'אט באינטרנט; 
אספקת גישה למאגרי מידע; שירותי מענה קולי; אספקת ערוצי 
טלקומוניקציה לשירותי קניות בטלוויזה; שירותי טלפון; שידור 
כרטיסי ברכה און-ליין; טלוויזיה בכבלים; שירותי שידור לווין 
וטלוויזיה הקשורים למוצרי צרכן; שידור תיקים דיגיטליים; 

הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 39 סוג: 39

Delivery of goods; freighting; transport; transportation 
logistics; guarded transport of valuables; 
transportation information; packaging of goods; 
packaging of gifts; courier services (messages or 
merchandise); parcel delivery; delivery of goods by 
mail order; storage; rental of warehouses; arranging 
of tours; travel reservation; warehousing; flower 
delivery; vehicle rental; piloting; chauffeur services; 
all included in class 39.

משלוח חפצים; משלוח מטענים; הובלות; לוגיסטיקה להובלות; 
הובלות מאובטחות של דברי ערך; מידע על הובלות; אריזת 
מוצרים; אריזת מתנות; שירות דואר שליחים (הודעות או 

מוצרים); משלוח חבילות; משלוח מוצרים לפי הזמנות בדואר; 
שירותי אחסון; השכרת מחסנים; ארגון סיורים; הזמנת נסיעות; 

אחסון במחסנים; משלוח פרחים; השכרת רכבים; טיסות 
שירותי הטסה; שירותי נהג; הנכללים כולם בסוג 39.               
                                                                                    

                                                      

Class: 41 סוג: 41

Instruction services; educational services; vocational 
guidance; nursery schools; providing on-line 
electronic publications (not downloadable); 
entertainment information; entertainment; booking of 
seats for shows; game services provided on-line 
(from a computer network); ticket agency services 
(entertainment); operating lotteries; production of 
shows; arranging and conducting of conferences; 
organization of shows (impresario services); 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; photography; bookmobile services; health 
club services [health and fitness training]; providing 
karaoke services; radio entertainment; all included in 
class 41.

שירותי הוראה; שירותי חינוך;  הדרכה מקצועית; גני ילדים; 
אספקת פרסומים אלקטרוניים (שלא ניתנים להורדה);  מידע על 
בידור; בידור; הזמנת מקומות ישיבה להופעות; שירותי משחק 
או-ליין (מרשת מחשבים); שירותי סוכנויות כרטיסים (בידור); 
הפעלת לוטו; הפקת הופעות; סידור וניהול כנסים; ארגון 

הופעות (שירותי אמרגן); ארגון תערוכות למטרת תרבות או 
חינוך; צילום; שירותי ספרייה ניידת; שירותי מכוני כושר 

[הדרכה לבריאות וכושר גופני]; אספקת שירותי קריוקי; בידור 
ברדיו; הנכללים כולם בסוג 41.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

ל' ניסן תשע"ד - 12630/04/2014



 Owners

Name: BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.

Address: Room B186, Building 2, No. 99, Kechuang 14 
Street, Beijing, People's Republic of China

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: 42 סוג: 42

Technical project studies; computer software design; 
updating of computer software; computer software 
consultancy; installation of computer software; 
maintenance of computer software; recovery of 
computer data; computer system design; conversion 
of data or documents from physical to electronic 
media; creating and maintaining web sites for others; 
hosting computer sites (web sites); data conversion 
of computer programs and data (not physical 
conversion); rental of web servers; computer virus 
protection services; providing search engines for the 
internet; computer programming; industrial design; 
design of interior decor; dress designing; cosmetic 
research; all included in class 42.

שירותי מחקר לפרויקטים טכניים; עיצוב תוכנות מחשב; שדרוג 
תוכנות מחשב; יעוץ בנושא תוכנת מחשב; התקנה תוכנות 

מחשב; אחזקת תוכנות מחשב; איחזור מידע ממוחשב; עיצוב 
מערכות מחשב; הסבת מידע או מסמכים ממדיה פיזית למדיה 
אלקטרונית; הקמה ואחזקה של אתרי אינטרנט לאחרים; אירוח 
אתרים (אתרי אינטרנט); הסבת מידע של תוכנות מחשב ומידע 
(לא הסבה פיזית); השכרת שרתים לאינטרנט; שירותי הגנה 

נגד ווירוסים למחשבים; הספקת מנועי חיפוש לאינטרנט; תכנות 
מחשבים; עיצוב תעשייתי; עיצוב פנים; עיצוב שמלות; מחקר 

בקוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 42.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 43 סוג: 43

Accommodation bureaus (hotels, boarding houses); 
cafes; hotels; restaurants; rental of temporary 
accommodation; boarding houses; boarding house 
bookings; hotel reservations; holiday camp services 
(lodging); bar services; temporary accommodation 
reservations; providing campground facilities; 
providing campsite facilities; tourist homes; rental of 
transportable buildings; rental of meeting rooms; 
boarding for animals; retirement homes; all included 
in class 43.

משרדים להזמנת מקומות לינה (מלונות, בתי דיור); בתי קפה; 
מלונות; מסעדות; השכרת לינה זמנית; בתי דיור; הזמנת 

מקומות בבתי דיור; הזמנת מקומות במלונות; שירותי קייטנות 
נופש (לינה); שירותי בר; הזמנת מקומות דיור זמניים; הספקת 
שירותי מחנאות; הספקת שירות אתרי מחנאות; בתי תיירים; 
השכרת בניינים ניידים; השכרת חדרי ישיבות; לינה לחיות; בתי 
אבות; הנכללים כולם בסוג 43.                                           
                                                                                    
                                                                                    

            

ל' ניסן תשע"ד - 12730/04/2014



Trade Mark No. 249499 מספר סימן

Application Date 11/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127553 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LECTRA

Address: 16-18 rue Chalgrin, F-75016 PARIS, 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: 7 סוג: 7

Machine tools, namely laser cutters, water jet cutters, 
knife cutters, circular blade cutters, ultrasound 
cutters, quilters, conveyors, machines for handling 
cut parts, assembly machines, sewing machines, 
labeling machines, machines for stretching fabric on 
a table, machines for packaging and shipping for the 
textile, clothing, footwear, garment, luggage, 
furniture, leather goods, automotive, navigation, 
aeronautics and technical textile industries .

Class: 9 סוג: 9

Control software for machines used for cutting textile 
materials and flexible materials, software used for 
defining and optimizing operations for cutting textile 
materials and flexible 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)

France, 18/01/2012, No. 12/3889530 צרפת, 18/01/2012, מספר 12/3889530

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 12830/04/2014



Trade Mark No. 249674 מספר סימן

Application Date 09/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128231 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, U.S.A.

(New Jersey, United States 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: 42 סוג: 42

Medical and scientific research, including conducting 
clinical trials; conducting clinical trials on the safety 
and effectiveness of azacitidine; providing medical 
and scientific research information in the field of 
clinical trials.

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., 07/06/2012, No. 85646218 ארה"ב, 07/06/2012, מספר 85646218

Class: 42 סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 12930/04/2014



Trade Mark No. 249729 מספר סימן

Application Date 10/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1115266 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Source Atlantique, Inc.

Address: 140 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 
07632, U.S.A.

(United States of America, New Jersey Incorporation)

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: 4 סוג: 4

Wood chips for lighting; wood pieces for lighting; all 
of the above goods are environmentally friendly.

Class: 6 סוג: 6

Aluminum foil;all of the above goods are 
environmentally friendly .

Class: 16 סוג: 16

Paper goods, namely coffee filters, cooking paper, 
compostable bags; waxed paper and sandwich 
baggies; layer cake molds of paper; compostable 
plastic baggies (biodegradable polymers); recyclable 
plastic baggies (polyethylene); all of the above goods 
are environmentally friendly .

ל' ניסן תשע"ד - 13030/04/2014



INFINISTREAM

Trade Mark No. 249739 מספר סימן

Application Date 27/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Oce-Technologies B.V.

Address: St. Urbanusweg 43, Venlo, Netherlands

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

Printing machines, their parts, and accessories 
therefore, namely, inking systems and paper 
handling assemblies.

מכונות דפוס, חלקיהן, ואביזרים עבורן, דהיינו, מערכות דיו 
והרכבות לטיפול בנייר.                                                       

                

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, 23/04/2012, No. 30 2012 004 329.1 גרמניה, 23/04/2012, מספר 329.1 004 2012 30

Class: 7 סוג: 7

ל' ניסן תשע"ד - 13130/04/2014



SEABONE

Trade Mark No. 249773 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: TELECOM ITALIA S.p.A.

Address: Piazza degli Affari, 2, Milano 20123, 20123, 
Italy

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: 38 סוג: 38

Connectivity services for transmission of data, voice, 
texts, images on data transmission networks; supply 
of services for managing data traffic, voice, texts , 
images on the Internet protocol; providing Internet 
access services; all included in class 38

שירותי קישוריות עבור תמסורת של מידע, קול, טקסט, תמונות 
ברשתות שידור נתונים; אספקת שירותים עבור ניהול תעבורת 
נתונים, קול, טקסט, תמונות של פרוטוקול אינטרנטי; מתן 

שירות גישה לאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 38.                     
                                                                                    

ל' ניסן תשע"ד - 13230/04/2014



Trade Mark No. 249777 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric machines and apparatus used in industry, 
agriculture, forestry, mining, textile machines, 
construction machines, packaging machines, parts 
for the aforesaid machines and apparatus, machine 
tools, parts thereof, clothes washing machines, 
dishwashers, vacuum cleaners, electric sewing 
machines, parts thereof, electrically-operated 
industrial kitchen machines and equipment, portable 
power supplies, electrically-operated household 
apparatus; All goods included in Class 7

מכונות ומכשירים חשמליים המשמשים בתעשייה, חקלאות, 
ייעור, כרייה, מכונות טקסטיל, מכונה בנייה, מכונות אריזה, 
חלקי חילוף למכונות והמכשירים המוזכרים לעיל, מכונות כלי 
עבודה, חלקי חילוף שלהם, מכונות כביסה לבגדים, מדיחי 

הכלים, שואבי אבק, מכונות תפירה חשמליות, חלקים שלהם, 
מכונות תעשייתיות וציוד למטבח מופעלים באמצעות חשמל, 

ספקי כוח ניידים, מכשירים ביתיים המופעלים באמצעות חשמל; 
כל הסחורות נכללות בסוג 7                                               
                                                                                    

                                          

ל' ניסן תשע"ד - 13330/04/2014



Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, electrical 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; data and data processing programs 
recorded on data carriers; keyboelectric office 
machines and equipment, namely, printers, copiers, 
scanners, document shredders, fax machines, 
telephones, dictation machines, franking machines, 
computers, keyboard, electric typewriters, computer 
mouses; electronic and electric data processing 
equipment, data processing machines and display 
terminals, measuring, testing and sampling 
apparatus, projection and photo-optical apparatus, 
electric control and regulating apparatus, electronic 
control devices, electrically-operated entertainment 
apparatus; radio receivers, tape, CD and data 
recording apparatus, televisions, electrical power 
supplies and transformers, cameras, communications 
and telephone equipment, electric measuring 
equipment, voltage testers, parts for the aforesaid 
goods; semiconductor elements; electronic 
components, equipment for equipotential bonding, 
radio interference suppressors, galvanic cells and 
batteries, radiofrequency oscillators, implosion-proof 
picture tubes, condensers, opto-electronic coupling 
elements, apparatus and instruments for power and 
weak-current engineering, namely, in the fields of 
transmission, conversion, storage, regulating and 
control, including cables and wires, switchboards, 
sockets, plugs and connectors; fitted units for electric 
underfloor installations, fitted transformers and other 
fitted electronic parts, fault voltage safety switches, 
fault current safety devices, fault current safety 
switches with excess current release devices, 
connector cables for apparatus, equipment switches, 
equipment safety switches, equipment safety fuses, 
connector plug and socket connections, mains cable 
branch clamps, installation boxes, small distribution 
boards, installation switches, insulators for electric 
fence systems, cables and insulated conduits for 
power plants and communications installations, cable 
carrier systems; low-voltage fuses, switch-fuse units, 
contactors for house installations, connectors for 
electric installations, electric plug and socket 
connections for household and industrial purposes, 
electric temperature fuses, electric connecting 
material, electric extension cables for household 
purposes, electric meter stations; All goods included 
in Class 9

התקנים ומכשירים מדעיים, ימיים, סקירה, צילום, קולנועי, 
אופטי, שקילה, מדידה, איתות, בדיקה (פיקוח), מציל חיים 
והדרכה; מתקנים ומכשירים חשמליים עבור ניהול, מיתוג, 
הפיכה, צבירה, ויסות או בקרת חשמל; ועיבוד נתונים של 

תוכנות רשומות על נשאי מידע; מכונות וציוד למשרד חשמלי, 
דהיינו, מדפסות, מכונות צילום, סורקים, מגרסות מסמך, 
מכשירי פקס, טלפונים, מכשירי הכתבה, מכונות החתמה 

(חותמות), מחשבים, מקלדות, מכונות כתיבה חשמלים, עכברי 
מחשב; ציוד עיבוד נתונים אלקטרוניים וחשמליים, מכונות 

לעיבוד נתונים ומסופי תצוגה, מדידה, מכשירי בדיקה ודגימה, 
התקן הקרנה ותמונה אופטית, מתקן בקרה חשמלית וויסות, 
התקני בקרה אלקטרוניים, מתקני בידור מופעלים חשמלית; 
מקלטי רדיו, קלטות, תקליטורים ומכשירי הקלטת נתונים, 

טלביזיות, ספקי כוח חשמליים ושנאים, מצלמות, ציוד תקשורת 
וטלפון, ציוד מדידה חשמלי, בודקי מתח, חלקי חילוף למוצרים 

המוזכרים לעיל; אלמנטים מוליכים למחצה; רכיבים 
אלקטרוניים, ציוד חיבור אקוויפוטנציאלים, מדברי הפרעות רדיו, 
תאים גלוונים וסוללות, מתנדי תדר רדיו, שפופרות קרן קתודיות 
חסינות קרסת פנים, מעבים, אלמנטי צימוד אופטו-אלקטרוניים, 

מכשירים ומתקן כוח לזרם חלש, בפרט בתחומי תמסורת, 
המרה, אחסון, ויסות ובקרה, לרבות כבלים וחוטי חשמל, 

מרכזיות, שקעים, תקעים ומחברים; יחידות מותאמות למתקני 
חשמל מתחת למרצפות, תואמי שנאים וחלקים תומים 
אלקטרוניים אחרים, מתגי בטיחות לנפילת מתח, התקני 

בטיחות לנפילת זרם, מתגי בטיחות לנפילת זרם עם התקנים 
נוספים לשיחרור זרם, כבלי מחבר למכשיר, מתגים, ציוד 

בטיחות למתגים, ציוד בטיחות לנתיכים, תקע מחבר וחיבורי 
שקעים, מלחצי פיצול לכבל חשמל, קופסאות התקנה, לוחות 
הפצה קטנים, מתגי התקנה, מבודדים עבור מערכות גדר 

חשמליות, כבלים וצינורות מבודדים עבור תחנות כוח ומתקני 
תקשורת, מערכות ספק כבלים; נתיכי מתח נמוך, יחידות מיתוג 
נתיכים, מחברים חשמליים להתקנים ביתיים, מחברים למתקני 
חשמל, תקע חשמלי וחיבורי שקע למטרות ביתיות ותעשייתיות, 

נתיכי מד חשמליים, חומרי חיבור חשמליים, כבלי חשמל 
מאריכים למטרות ביתיות, תחנות מוני חשמל; כל הסחורות 

נכללות בסוג 9                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

ל' ניסן תשע"ד - 13430/04/2014



Class: 11 סוג: 11

Lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply 
apparatus, electrically-operated disposal devices, 
parts therefore; lights, lamps, headlights, infrared and 
ultraviolet radiators, parts therefore; electric 
humidifiers, hair dryers, room air conditioners, 
electric heated blankets, not for medical purposes, 
electric refrigerators, electric hot plates, electric 
laundry dryers, electric kettles, electric coffee 
machines, electric dryers, electric toasters, electric 
cookers, electric hot air apparatus, electric ovens, 
microwave ovens, electrically-operated household 
apparatus, included in class 11, electrically-operated 
heating apparatus, electrically-operated body-care 
apparatus, electrically-operated refrigerating and 
freezing apparatus, electrically-operated lighting 
apparatus, transformers and storage devices, fitted 
signal lights, lamps with in-built ballast, lamp holders, 
automatic cut-out switches, regulating and control 
apparatus for household purposes, accessories for 
discharge lamps and fluorescent tube installations; 
All goods included in Class 11

מתקני תאורה, חימום, הפקת קיטור, בישול, קירור, ייבוש, 
איוורור ואספקת מים; התקנים חשמליים לסילוק אשפה, 

חלקיהם; אורות,  מנורות, פנסים קדמיים, רדיאטורי אינפרא 
אדום ואולטרה סגול, חלקיהם; מכשירי אדים חשמליים, מייבשי 
שיער, מזגני חדר, שמיכות חימום חשמליות, שאינן למטרות 
רפואיות, מקררים חשמליים, פלטות חשמליות, מייבשי כביסה 

חשמליים, קומקומים חשמליים, מכונות קפה חשמליות, 
מייבשים חשמליים, טוסטרים חשמליים, כיריים חשמליות, 
מחממי אוויר חשמליים, תנורים חשמליים, תנורי מיקרוגל, 
מתקנים ביתיים מופעלי חשמל, הנכללים בסוג 11, מכשירי 

חימום חשמלי מופעלים, מכשירים חשמליים המופעלים על גוף 
לטיפול, מכשירי קירור והקפאה מופעלי חשמל, מכשירי תאורה 
מופעלי חשמל, שנאים והתקני אחסון, אורות איתות קבועים, 
מנורות ייצוב מובנות, מחזיקי מנורה, מתגי מפסק חשמלי 
אוטומטי, מתקן ויסות ובקרה למטרות משק בית, אביזרים 
נלווים לניתוק מנורות והתקני אבובי נורת ניאון; כל הסחורות 
נכללות בסוג 11                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 42 סוג: 42

Engineering services, physics (research), chemistry, 
information technology services; preparation, 
conducting and certification of tests and testing of 
electrotechnical, electronic and information 
technology apparatus and installations; services of a 
certification institute in the field of electrical 
engineering, electronics and information technology; 
technical and scientific promotion of key 
technologies, electrical engineering, electronics, 
medical technology, information technology, 
microelectronics and micro-technologies, namely 
technical and scientific support for research into 
basic principles, for the planning and development of 
new products and for the improvement of products 
already introduced onto the market, in particular with 
regard to the safety thereof, electromagnetic 
compatibility, easy handling, durability and efficiency, 
and with regard to standardisation, quality 
management, ergonomics and software security, 
information and communications technology; 
database services, operating an information system 
on the World Wide Web; All services included in 
Class 42

שירותי הנדסה, פיסיקה (מחקר), כימיה, שירותי טכנולוגיית 
מידע; הכנה, ניהול והסמכה של בדיקות ובדיקות של 

אלקטרוטכניקה, מכשיר מידע טכנולוגי חשמלי, שירותים של 
מכון הסמכה בתחום הנדסת חשמל, אלקטרוניקה וטכנולוגיית 
מידע , קידום טכני ומדעי של טכנולוגיות מפתח, הנדסת חשמל, 

אלקטרוניקה, טכנולוגיה רפואית, טכנולוגיית מידע, 
מיקרואלקטרוניקה ומיקרו טכנולוגיות, דהיינו, תמיכה טכנית 

ומדעית למחקר לעקרונות בסיסיים, לתכנון והפיתוח של מוצרים 
חדשים ולשיפור מוצרים שכבר הוחדרו לשוק, בפרט בכל 

הקשור לבטיחותם, תאימות אלקטרומגנטית, טיפול קל, עמידות 
ויעילות, והן בנוגע לתקינה, ניהול איכות, ארגונומיה ותוכנות 
אבטחה, מידע וטכנולוגית תקשורת, שירותי נתונים, ההפעלה 

מערכת מידע על אתר עולמי; כל השירותים נכללים 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)

European Community Trade Mark, 10/04/2012, No. 
010795326

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/04/2012, מספר 
010795326

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 13530/04/2014



 Owners

Name: VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK 
ELEKTRONIK INFOMATIONSTECHNIK E.V.

Address: Stresemannallee 15, Frankfurt Am Main, 60596, 
Germany

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: 11 סוג: 11

Class: 42 סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 13630/04/2014



GABI TOLKOWSKY

Trade Mark No. 249779 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jean Paul Tolkowsky

Address: Van Putlei 36, Antwerp, B-2018, Belgium

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: 14 סוג: 14

Jewelry; precious stones; diamonds; timepieces and 
chronometric instruments having diamonds; All 
goods included in Class 14

תכשיטים; אבנים יקרות; יהלומים; שעונים ומכשירים 
כרונומטריים עם יהלומים; כל הסחורות נכללות בסוג 14

                                                           

ל' ניסן תשע"ד - 13730/04/2014



Trade Mark No. 249789 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Erbak-Uludağ İçecek Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi

Address: Turgut Özal Mahallesi Ova Caddesi No:4, 
Yenice Sanayi Bölgesi Yenice İnegöl/ Bursa, Turkey

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

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

מים מינרלים ומוגזים ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים; משקה 
פירות ומיצי פירות; סירופים ותכשירים אחרים להכנת משקאות; 
הנכללים כולם בסוג 32.                                                     

                                

ל' ניסן תשע"ד - 13830/04/2014



Trade Mark No. 249835 מספר סימן

Application Date 27/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129141 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 3 892 470 צרפת, 27/01/2012, מספר 470 892 3 12

Class: 9 סוג: 9

Class: 44 סוג: 44

ל' ניסן תשע"ד - 13930/04/2014



 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: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

ל' ניסן תשע"ד - 14030/04/2014



REVINTY

Trade Mark No. 249921 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

 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. 

תכשירים וחומרים רוקחיים למניעה, טיפול ו/או הקלה של 
מחלות והפרעות הקשורות לנשימה.                                    

                                                                    

ל' ניסן תשע"ד - 14130/04/2014



MYX

Trade Mark No. 249935 מספר סימן

Application Date 10/10/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1142557 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: MYX BEVERAGE, LLC

Address: c/o Snitow Kanfer Holtzer & Millus, LLP, 575 
Lexington Avenue, New York, NY 10022, U.S.A.

(New York Limited Liability Company)

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) ; all included in 
class 33

משקאות כוהליים (למעט בירה) ; הנכללים כולם בסוג 33         
                

ל' ניסן תשע"ד - 14230/04/2014



Trade Mark No. 250028 מספר סימן

Application Date 30/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130358 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and hand-held implements for household 
purposes, namely cheese knives, slicing knives, 
peelers, knives for peeling vegetables, knives for 
cutting vegetables, can openers, rollers, spatulas, 
tongs, knives, choppers, fondue forks, foil cutters, 
namely, cutters for wine bottle foil, peeling utensil, 
namely, kitchen utensils for peeling fruits and 
vegetables, all these goods are from Switzerland.

Class: 11 סוג: 11

Kitchen apparatus for household purposes, namely 
fondue and raclette warmers and ovens, all these 
goods are from Switzerland.

Class: 21 סוג: 21

Household and containers, namely salt mills, pepper 
mills, salt cellars, pepper pots, cheese graters, 
girolles, namely, rotary utensils to shave cheese, 
garlic presses, bottle openers, spatulas, spreaders, 
namely, kitchen utensils for spreading cheese, 
butters, jams and condiments, brushes, graters, 
cheese service set, namely, cheese boards and 
utensils for serving cheese; wine and cocktail 
accessories, namely corkscrews, vacuum pumps for 
wine and sparkling wines, bottle stoppers, wine 
coolers, decanters, mixers, shakers and bar utensils; 
saucepans and utensils, namely fondue pots, sets of 
utensils for fondue, meat fondue or fish fondue, 
namely, tableware, tongs and cooking skewers for 
fondues, all the aforementioned goods are not 
included in other classes and are from Switzerland.

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, 01/02/2012, No. 626810 שוויץ, 01/02/2012, מספר 626810

Class: 8 סוג: 8

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

ל' ניסן תשע"ד - 14330/04/2014



 Owners

Name: Swissmar Ltd

Address: 35 East Beaver Creek Road, L4B 1B3 
Richmond Hill Ontario, Canada

(Société anonyme)

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

ל' ניסן תשע"ד - 14430/04/2014



Trade Mark No. 250054 מספר סימן

Application Date 16/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130565 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies, 
the aforementioned based on soya, nuts, coconut, 
rice and other plant-based ingredients. 

Class: 29 סוג: 29

Plant-based and nut-based alternatives t dairy 
products, including but not limited to soy based 
beverages, soy milk; flavored soybean milk; non-
dairy creamer; yogurt; frozen yogurt; cheese; coconut 
milk; rice milk; 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; dairy product 
substitutes; meat substitutes; soy-based desserts; 
desserts made from plant-based ingredients; nut-
based desserts; the aforementioned goods in as far 
as they are not included in other classes. 

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa with the exception of chocolate 
and chocolate goods, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; desserts made of 
flour; vanilla desserts; caramel flavoured desserts; 
coffee flavoured desserts; coffee based beverages.

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making 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)

European Community Trade Mark, 14/10/2011, No. 
010340041

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/10/2011, מספר 
010340041

Class: 5 סוג: 5

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ל' ניסן תשע"ד - 14530/04/2014



 Owners

Name: Alpro

Address: 28 Vlamingstraat, B-8560 Wevelgem, Belgium

(commanditaire vennootschap op aandelen)

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

ל' ניסן תשע"ד - 14630/04/2014



Trade Mark No. 250064 מספר סימן

Application Date 06/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0884097 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fapa Vital Anstalt

Address: Eschnerstrasse 64, FL-9487 Gamprin-Bendern, 
Liechtenstein

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; dietetic substances adapted 
for medical use.

ל' ניסן תשע"ד - 14730/04/2014



Trade Mark No. 250070 מספר סימן

Application Date 02/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102710 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 
S.A.

Address: 69, route d'Esch, L-2953 LUXEMBOURG, 
Luxembourg

(LU Société Anonyme)

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: 35 סוג: 35

Business management consultancy and assistance, 
business risk management, business managemenr 
supervision, business management advisory 
services; business administration consultancy and 
assistance, office administration; providing office 
function.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; banking; banking; real estate 
affairs.

Class: 45 סוג: 45

Legal services, namely legal mediation services, 
legal informarion services, legal consultancy 
services, legal document preparation and 
conveyancing services; security services for the 
protection of property and individuals, namely 
security advisory services.

ל' ניסן תשע"ד - 14830/04/2014



Trade Mark No. 250071 מספר סימן

Application Date 06/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1110906 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Eni S.p.A.

Address: Piazzale Enrico Mattei, 1, I-00144 Roma, Italy

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants, namely, all 
purpose lubricants, motor oils and engine oil.  .

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, 17/02/2012, No. RM2012C000862 RM2012C000862 איטליה, 17/02/2012, מספר

Class: 4 סוג: 4

ל' ניסן תשע"ד - 14930/04/2014



LEVEL UP

Trade Mark No. 250089 מספר סימן

Application Date 14/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Cartoon Network, Inc.

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta Georgia 
30318, 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: 41 סוג: 41

Provision of television, broadband, wireless and 
online entertainment information services; provision 
of television, broadband, wireless and online 
computer games; provision of television, broadband, 
wireless and online entertainment multimedia 
programs; production, distribution, projecting and 
rental of television programs, videos, motion picture 
films, pre-recorded audio and video tapes, cassettes, 
discs, records, cds, dvds and all other types of 
carriers; production and arrangement of radio and 
television programs; information relating to 
entertainment or education provided via television, 
broadband, wireless and online; providing television, 
broadband, wireless and online electronic 
publications (not downloadable).

אספקת שירותי מידע בידור בטלוויזיה, פס רחב, אלחוטי ומקוון; 
אספקת משחקי מחשב בטלוויזיה, פס רחב, אלחוטי ומקוון; 
אספקה של תוכניות מולטימדיה בידור בטלוויזיה, פס רחב, 
אלחוטי ומקוון; הפקה, הפצה, הקרנה והשכרה, של תוכניות 
טלוויזיה, וידאו, סרטי קולנוע, קלטות אודיו ווידאו מוקלטות 
מראש, קסטות, דיסקים, תקליטים, dvds, cds וכל הסוגים 
האחרים של נשאים; הפקה והסדרת תוכניות רדיו וטלוויזיה; 
מידע הקשור בבידור או חינוך המסופק באמצעות טלוויזיה, פס 
רחב, אלחוטי ומקוון; אספקת פרסומים אלקטרוניים (שאינם 

ניתנים להורדה) בטלוויזיה, פס רחב, אלחוטי ומקוון.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

ל' ניסן תשע"ד - 15030/04/2014



BUG DUTY FREE

Trade Mark No. 250102 מספר סימן

Application Date 20/09/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים דיוטי פרי 
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: BUG MULTISYSTEM LTD. שם: באג מולטיסיסטם בע"מ

Address: Meshek 33, Moshav Ben Shemen, 73115, Israel כתובת : משק 33, מושב בן שמן, 73115, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and sales promotion; marketing and retail 
sale services all relating to computers, electronics 
and telephones; all the listed products are exempt 
from customs; all included in class 35.

פרסום וקידום מכירות, שיווק ושירותי מכירה קמעונית הקשורים 
כולם למחשוב, אלקטרוניקה וטלפוניה; כל המוצרים המצוינים 
פטורים ממכס; כולם נכללים בסוג 35.                                   

                                                                        

ל' ניסן תשע"ד - 15130/04/2014



באג דיוטי פרי
Trade Mark No. 250107 מספר סימן

Application Date 20/09/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים דיוטי פרי 
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: BUG MULTISYSTEM LTD. שם: באג מולטיסיסטם בע"מ

Address: משק 33, מושב בן שמן, 73115, ישראל כתובת : משק 33, מושב בן שמן, 73115, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and sales promotion; marketing and retail 
sale services all relating to computers, electronics 
and telephones; all the listed products are exempt 
from customs; all included in class 35.

פרסום וקידום מכירות, שיווק ושירותי מכירה קמעונית הקשורים 
כולם למחשוב, אלקטרוניקה וטלפוניה; כל המוצרים המצוינים 
פטורים ממכס; כולם נכללים בסוג 35.                                   

                                                                        

ל' ניסן תשע"ד - 15230/04/2014



Trade Mark No. 250126 מספר סימן

Application Date 23/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OPTICANA FIRST OPTISTORE LIMITED שם: אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ

Address: Haodem 12 St., Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' האודם 12, פתח תקוה, 49517, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aviad, Seren & Co. Law Offices

Address: 3 Hayetzira Street 20th Floor, Ramat Gan, 
52521, Israel

שם: אביעד סרן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב היצירה 3 קומה 20, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Glasses, eyeglasses, sunglasses, eyeglasses 
frames, spectacle lenses, contact lenses , glasses 
cases, accessories for glasses.

משקפיים, משקפי ראיה, משקפי שמש, מסגרות למשקפיים, 
עדשות למשקפיים, עדשות מגע, נרתיקים למשקפיים, אביזרים 

נילווים למשקפיים.               

ל' ניסן תשע"ד - 15330/04/2014



Trade Mark No. 250128 מספר סימן

Application Date 27/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Telbar Pop Ltd. שם: טלבר פופ בע"מ

Address: רחוב היצירה 10, רמלה, ישראל כתובת : רחוב היצירה 10, רמלה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Plom, Adv.

Address: 65 Ygal Alon Toyota Tower, Tel Aviv, 67443, 
Israel

שם: איל פלום, עו"ד

כתובת : יגאל אלון 65 מגדל טויוטה, תל אביב, 67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings, namely, outdoor and 
indoor play equipment and apparatus such as 
swings, see-saws, slides, monkey
bars; play gyms; toy vehicles; toy scooters; toy 
tricycles; toy pedal cars; ride-on-toys; skateboards; 
scooters; roller skates; all included in class 28.

צעצועים ושעשועים, משחקים והתקנים למשחק, בתוך ומחוץ 
לבית כדוגמת נדנדות, נדנדות מאוזנות, מגלשות, מגלשיים, 
מתקני משחק, כלי רכב למשחק, אופנועי משחק, תלת אופן, 
מחליקים, קורקינטים, סקיטבורדים, צעצועי רכיבה, מכונות 

דוושה למשחק, תלת אופן למשחק; כולם נכללים בסוג 28.       
                                    

ל' ניסן תשע"ד - 15430/04/2014



Trade Mark No. 250133 מספר סימן

Application Date 23/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OPTICANA FIRST OPTISTORE LIMITED שם: אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ

Address: Haodem 12 St., Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' האודם 12, פתח תקוה, 49517, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Aviad, Seren & Co. Law Offices

Address: 3 Hayetzira Street 20th Floor, Ramat Gan, 
52521, Israel

שם: אביעד סרן ושות', עו"ד

כתובת : רחוב היצירה 3 קומה 20, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Glasses, eyeglasses, sunglasses, eyeglasses 
frames, spectacle lenses, contact lenses , glasses 
cases, accessories for glasses.

משקפיים, משקפי ראיה, משקפי שמש, מסגרות למשקפיים, 
עדשות למשקפיים, עדשות מגע, נרתיקים למשקפיים, אביזרים 

נילווים למשקפיים.               

ל' ניסן תשע"ד - 15530/04/2014



HAMEGAPER

המגפר
Trade Mark No. 250153 מספר סימן

Application Date 27/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Slippers 770 Ltd שם: סליפרס 770 בע"מ

Address: Hadas 33 St., Oranit, Israel כתובת : ההדס 33, אורנית, ישראל

חברה פרטית

Name: Admoni Shoshana שם: אדמוני שושנה

Address: Hadas 33 St., Oranit, Israel כתובת : ההדס 33, אורנית, 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.      

ל' ניסן תשע"ד - 15630/04/2014



Trade Mark No. 250229 מספר סימן

Application Date 29/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131106 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Address: 1, Toyota-cho,,Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571, 
Japan

(Japan 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

Engines for land vehicles: motors for land vehicles; 
motors for cycles; jet engines for land vehicles; 
turbines for land vehicles; axles for vehicles; shaft 
couplings for land vehicles; couplings for tractors; 
transmissions for land vehicles; gearing for land 
vehicles; shock absorbers for automobiles; shock 
absorbing springs for vehicles; brakes for vehicles; 
electric motors for land vehicles; automobiles; parts 
and fittings for automobiles; air bags (safety devices 
for automobiles); automobile windscreens; air pumps 
(vehicle accessories); clutches for land vehicles; 
warning horns for automobiles; automobile seats; 
automobile seat covers; cigar lighters for 
automobiles; automobile chassis; automobile bodies; 
automobile body covers; automobile wheels; spokes 
for automobile wheels; automobile tires; inner tubes 
for automobile tires; automobile door handles; 
automobile doors; mudguards for automobiles; 
luggage carriers for automobiles; rearview mirrors; 
steering wheels for automobiles; steering wheel 
covers for automobiles; automobile bumpers; 
windshields; direction signals for automobiles; 
holding tops of automobiles; automobile hoods; 
window curtains for automobiles; automobile spare 
wheel holders; wheel rims for automobiles; 
automobile roof racks; windscreen wipers; headlight 
wipers; windshield wipers; motorcycles; bicycles; 
parts and fittings for motorcycles and bicycles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires.

ל' ניסן תשע"ד - 15730/04/2014



Trade Mark No. 250243 מספר סימן

Application Date 24/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131299 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of osteoporosis; 
pharmaceutical preperations and substances for the 
prevention and treatment of mineral and/or and 
vitamin deficiency; dietetic preparations for medical 
use, calcium preparations for medical use, 
preparations for the treatment of osteoporosis, 
vitamin and vitamin preparations, food supplement 
for medical use, mineral preparations 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)

Norway, 10/11/2011, No. 201112857 נורבגיה, 10/11/2011, מספר 201112857

Class: 5 סוג: 5

ל' ניסן תשע"ד - 15830/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Orange Pantone 
166C. as shown in the mark.

 Owners

Name: Takeda Nycomed AS

Address: Drammensveien 852, N-1372 Asker, Norway

(Norway AS)

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

ל' ניסן תשע"ד - 15930/04/2014



Trade Mark No. 250257 מספר סימן

Application Date 30/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131494 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: 2. Organize Sanayi Bolgesi, TR 83221 
Sehitkamil Gaziantep, Turkey

(Turkey Joint Stock 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: 30 סוג: 30

Biscuits, crackers, wafers, pastries, tarts, cakes, 
confectionery, chocolates, chocolate based products, 
products filled with chocolates and confectionery, 
chocolate based beverages, chewing gums, ice 
cream, edible ices; excluding coffee or tea.

ל' ניסן תשע"ד - 16030/04/2014



INVOKANA

Trade Mark No. 250308 מספר סימן

Application Date 21/10/2012 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: 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: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים לבני אדם.                   

ל' ניסן תשע"ד - 16130/04/2014



Trade Mark No. 250320 מספר סימן

Application Date 31/10/2012 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.

שירותים פיננסיים, בעיקר, שירותי ביצוע, אימות, העברה 
ותשלום אלקטרוניים, שירותי כרטיס אשראי וכרטיס חיוב, עסקי 

כספים; הנכללים כולם בסוג 36.                               

ל' ניסן תשע"ד - 16230/04/2014



SPECIALIST

Trade Mark No. 250353 מספר סימן

Application Date 24/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: WD-40 Manufacturing Company

Address: 1061 Cudahy Place, San Diego, California, 
92110, U.S.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: 2 סוג: 2

Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control.

ציפויי מגן למניעת חלודה ושליטה על קורוזיה.                        
                  

Class: 4 סוג: 4

All-purpose penetrating and lubricating oil. שמן רב תכליתי להחדרה וסיכה.                                   

ל' ניסן תשע"ד - 16330/04/2014



Trade Mark No. 250361 מספר סימן

Application Date 24/10/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours red and grey as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום ואפור הנראים בסימן.

 Owners

Name: WD-40 Manufacturing Company

Address: 1061 Cudahy Place, San Diego, California, 
92110, U.S.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: 2 סוג: 2

Protective coatings for rust prevention and corrosion 
control.

ציפויי מגן למניעת חלודה ושליטה על קורוזיה.                        
                  

Class: 4 סוג: 4

All-purpose penetrating and lubricating oil. שמן רב תכליתי להחדרה וסיכה.                                   

ל' ניסן תשע"ד - 16430/04/2014



Trade Mark No. 250406 מספר סימן

Application Date 08/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131946 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nicoventures Limited

Address: 1 Water Street, London WC2R 3LA, United 
Kingdom

(England and Wales 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely transdermal 
patches, lozenges and microtablets. 

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely medical devices for human 
use including inhalators.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco substitutes, cigarettes containing tobacco 
substitutes, cigarettes containing nicotine, not for 
medical purposes; cigarettes, tobacco, tobacco 
products, lighters for smokers, matches, smokers' 
articles.

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, 15/11/2011, No. 2601411 ממלכה מאוחדת, 15/11/2011, מספר 2601411

Class: 5 סוג: 5

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes, tobacco, tobacco products, lighters, 
matches, smokers' articles

ל' ניסן תשע"ד - 16530/04/2014



ZYRUBIA

Trade Mark No. 250504 מספר סימן

Application Date 28/10/2012 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: 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: 5 סוג: 5

Human pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים לבני אדם.                   

ל' ניסן תשע"ד - 16630/04/2014



אוטו
Trade Mark No. 250514 מספר סימן

Application Date 22/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Almog Derech Eretz Ltd. שם: אלמוג דרך ארץ בע"מ

Address: Shabazi 35 St., Tel Aviv-Jaffa, Israel כתובת : רחוב שבזי 35, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Matry, Meiri & Co., Adv

Address: Gibor Sport Building, 24 Floor 7 Menachem 
Begin St, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: מטרי, מאירי ושות', עו"ד

כתובת : בית גיבור ספורט, קומה 24 ,רחוב מנחם בגין 7, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drinks; restaurant; bar; cafe; 
night club; as specified in class 43.

אספקת מזון ומשקאות; מסעדה; בר; בית קפה; מועדון לילה, 
כמפורט בסימן 43.                                           

ל' ניסן תשע"ד - 16730/04/2014



Blueyes

Trade Mark No. 250526 מספר סימן

Application Date 23/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Blueyes Ltd. שם: בלואייז בע"מ

Address: Gush Ezion 7 St. Davidof Tower, Givat Shmuel, 
54030, Israel

כתובת : גוש עציון 7, בניין דוידוף, גבעת שמואל, 54030, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Richter, Adv.

Address: Richter Law, P.O.B. 9, Glil Yam, 46905, Israel

שם: עדי ריכטר, עו"ד

כתובת : ריכטר עורכי דין, ת.ד. 9, גליל ים, 46905, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale and marketing of optic products, namely, 
spectacles, contact lenses, spectacle frames, optical 
lenses, optical lenses for spectacles, optical lenses 
for sunglasses, lenses for sunglasses, correcting 
lenses (optics), corrective eyeglasses, spectacle 
holders, eyewear cases, part and accessories for 
eyeglasses, container for contact lenses and 
cleansing materials for contact lenses; included in 
class 35. 
                                                                                    
                                                                                    
                    

 מכירה ושיווק של מוצרי אופטיקה דהיינו, משקפיים, עדשות 
מגע, מסגרות למשקפיים, עדשות למשקפיים, עדשות אופטיות 
למשקפיםם, עדשות אופטיות למשקפי שמש, עדשות למשקפי 
שמש, עדשות תיקון (אופטיקה), משקפיים מתקנות ראייה, 
מחזיקי משקפיים, נרתיקים למשקפיים, חלקים ואביזרים של 
משקפיים, מיכלים לעדשות מגע וחומרי ניקוי לעדשות מגע; 

הנכללים בסוג 35                                                             
                                                                                     

                              
 

ל' ניסן תשע"ד - 16830/04/2014



COLORS

Trade Mark No. 250527 מספר סימן

Application Date 23/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Blueyes Ltd. שם: בלואייז בע"מ

Address: Gush Ezion 7 St. Davidof Tower, Givat Shmuel, 
54030, Israel

כתובת : גוש עציון 7, בניין דוידוף, גבעת שמואל, 54030, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Richter, Adv.

Address: Richter Law, P.O.B. 9, Glil Yam, 46905, Israel

שם: עדי ריכטר, עו"ד

כתובת : ריכטר עורכי דין, ת.ד. 9, גליל ים, 46905, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Contact lenses. עדשות מגע.           

ל' ניסן תשע"ד - 16930/04/2014



PENTAIR

Trade Mark No. 250534 מספר סימן

Application Date 30/10/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ל' ניסן תשע"ד - 17030/04/2014



Class: 7 סוג: 7

Pumps, namely, hydraulic pumps, vacuum pumps, 
positive displacement pumps, sewage pumps, piston 
pumps, roller pumps, diaphragm pumps, flexible 
impeller pumps, gear pumps, and spray pumps; 
water pumps for use with natural and man-made 
ponds, lakes, rivers, streams, waterfalls, water 
fountains, water gardens, and other water features; 
water pumps for use with fish hatcheries, 
aquaculture, hydroponics, and aquariums; water 
pumps for aeration equipment; water pumps for 
irrigation; pumps for use with swimming pools, spas, 
hot tubs, water parks, and ponds, namely, centrifugal 
pumps, variable frequency drive pumps, and turbine 
pumps; pumps, heaters, pipes, pipe fittings, and 
nozzles for use in swimming pool water circulation 
systems; automatic valves, namely unloader valves, 
bypass/unloader valves, check valves, pressure 
reducing valves, and pressure limiting valves ; pool 
and spa vacuum cleaners, namely above-ground 
pool vacuum cleaners and automatic cleaning 
machines, automatic vacuum cleaners, robotic 
vacuum cleaners, suction pool cleaners, vacuum 
suction cleaners, multifunction vacuum/skimmer 
attachments, and parts for all of the foregoing; 
vacuum heads for cleaning swimming pools; electric 
pumps for pressure side cleaners and water boosting 
applications for swimming pools, spas, water parks, 
ponds, and fountains; propulsive device, namely, a 
hydraulically-operated mechanism adapted for 
attachment to an automatic swimming pool cleaner to 
periodically reverse the direction of cleaner 
movement; power-operated lifts for use in assisting 
handicapped persons with entry into swimming pools; 
hydraulically operated chlorine/bromine feeders for 
use in swimming pools; feeders for use in swimming 
pools; pump accessories, namely strainers and shaft 
adapter kits comprised of a shaft adapter, keys and 
set screws, shaft couplings, pulsation dampeners, 
liquid injectors, and jet agitators, all being parts of 
machines; pump-tank units and systems; pressure 
switches, and regulators; well covers, seals, and 
adapters; nozzles, hydrants, and water outlets; 
manual and automatic water conditioners and 
softeners, water treaters, conditioners, and reagents; 
filters, control valves, tanks, pressure vessels, and 
electronics therefor; machines and apparatus for 
cleaning; filtering machines; hydraulic controls for 
machines, motors, and engines; power operated 
spray guns and parts therefor, namely spray tips, 
tank lids, flow meters, strainers, fittings, foam 
makers, manual valves, electrically activated ball 
valves, and sprayer controls; valves, namely, 
unloader valves, bypass/unloader valves, check 
valves, pressure reducing valves, and pressure 
limiting valves, all being parts of machines; gas 
engines not for land vehicles and replacement parts 
therefor; agricultural spraying equipment for crop 
spraying; agricultural spraying equipment for 
irrigation; machines for cleaning surfaces using high 
pressure washers; brushless motors and motorized 
impellers for use with electronics and electrical 
equipment and controls therefor; all included in class 
7.

משאבות, דהיינו, משאבות הידראוליות, משאבות ואקום, 
משאבות העתקה חיובית, משאבות ביוב, משאבות בוכנה, 

משאבות מכבש, משאבות דיאפרגמה, משאבות דחיפה גמישה, 
משאבות גלגלי שיניים, ומשאבות התזה; משאבות מים לשימוש 
עם אגמים ובריכות טבעיים ומלאכותיים, נהרות, נחלים, מפלי 
מים, מזרקות, גינות מים, ותצורות מים אחרות; משאבות מים 
לשימוש עם מדגרות דגים, טיפוח מקורות מים, הידרופוניקה 
ואקווריומים; משאבות מים עבור ציוד אוורור; משאבות מים 

להשקיה; משאבות לשימוש עם בריכות שחיה, ספא, אמבטיות, 
פארקי מים, ובריכות, דהיינו, משאבות צנטריפוגליות, משאבות 
הנעה בתדר משתנה, ומשאבות טורבינה; משאבות, מחממים, 

צינורות, מתאמי צינורות וזרבוביות לשימוש במערכות 
סירקולציית מים של בריכות שחיה; שסתומים אוטומטיים, 
דהיינו, שסתומי פריקה, שסתומי מעקף/פריקה, שסתומי 

בדיקה, שסתומים להפחתת לחץ ושסתומים מגבילי לחץ; שואבי 
ניקוי לבריכה וספא, דהיינו שואבים על-קרקעיים לבריכה 

ומכונות ניקוי אוטומטיות, שואבי ניקוי אוטומטיים, שואבי ניקוי 
רובוטיים, מנקי בריכה ביניקה, שואבי יניקה לניקוי, אביזרים 

מולטיפונקציונליים נלווים לשואבים ומחשפים, וחלקים עבור כל 
האמור לעיל; ראשי שואב לניקוי בריכות שחיה; משאבות 

חשמליות למנקי צד בלחץ וליישומי האצת דחף מים לבריכות 
שחיה, ספא, פארקי מים, בריכות ומזרקות; התקן הנעה, 
דהיינו, מכניזם מופעל הידראולית המותאם לחיבור למנקה 
בריכת שחיה אוטומטי להיפוך מתוזמן של תנועת המנקה; 

מנופים מופעלים בכח לשימוש בסיוע לאנשים מוגבלים בכניסה 
לבריכות שחיה; מזרימי כלור/ברום מופעלים הידראולית 

לשימוש בבריכות שחיה; מזרימים לשימוש בבריכת שחיה; 
אביזרי משאבות, דהיינו מסננים וערכות מתאמי מוטות 

המכילות מתאם מוט, מפתחות וערכות ברגים, מחברי מוט, 
תאי לחץ בפעימה, מזרקי נוזלים, ומסיתי סילון, כולם חלקי 
מכונות; יחידות  ומערכות מיכלי-שאיבה; מתגי ו-ווסתי לחץ, 
מכסי באר, סוגרים, ומתאמים; זרבוביות, ברזי כיבוי ומוצאי 
מים; מווסתי ומרככי מים ידניים ואוטומטיים, ממתני מים, 

ממזגים, וריאגנטים; מסננים, שסתומי בקרה, מיכלים, כלי לחץ, 
ורכיבי אלקטרוניקה בעבורם; מכונות והתקנים  לניקוי; מכונות 
סינון; בקרים הידראוליים למכונות, מנועים, ומנועי  חשמל; רובי 
התזה המופעלים בכח וחלקים בעבורם, דהיינו ראשי התזה, 
מכסי מיכלים, מדי זרימה, מסננים, מתאמים, מייצרי קצף , 

שסתומים ידניים, שסתומים כדוריים המופעלים חשמלית, ובקרי 
רסס; שסתומים, דהיינו, שסתומי פריקה, שסתומי 

מעקף/פריקה, שסתומי בדיקה, שסתומי הפחתת לחץ, 
ושסתומי הגבלת לחץ, כולם חלקים של מכונות; מנועי גז שאינם 
עבור כלי רכב וחלקי חילוף בעבורם; ציוד ריסוס חקלאי לריסוס 
יבולים; ציוד ריסוס חקלאי להשקייה; מכונות לניקוי משטחים 

באמצעות שוטפי לחץ גבוה; מנועים ללא מברשות וגלגלי הנעה 
ממונעים לשימוש עם אלקטרוניקה וציוד חשמלי ו-ווסתים 

בעבורם; הנכללים כולם בסוג 7.                                           
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Class: 9 סוג: 9

Electrical control units for controlling the operation of 
pool and spa lights, heaters, and pumps; electronic 
controllers for monitoring the functions of, natural and 
man-made ponds, lakes, rivers, streams, waterfalls, 
water fountains, water gardens, and other water 
features; electronic controllers for monitoring the 
functions of fish hatcheries, aquaculture, 
hydroponics, and aquariums; electronic controllers for 
monitoring the functions of water pumps for aeration 
equipment; electronic controllers for monitoring the 
functions of water pumps for irrigation; pool and spa 
control systems; pool and spa controls for 
programming the timing and duration of heating, 
lighting, and pumping cycles; remote control units 
and wireless remote control units for controlling 
operations of pools and spas; electrical control units 
for controlling the operation of pool and spa lights, 
heaters, cleaners, and pumps; electronic 
communications panel for controlling the heating, 
lighting, and cleaning operations of pools, spas, 
water parks, and fountain pumps; touch panel 
interface for pool and spa control systems and home 
automation; touch panel interface and protocol 
adapter for pool and spa control systems and home 
automation; electronic controllers for use with solar 
heating systems for swimming pools and spas; fiber-
optic cable; electrical controllers for landscape 
lighting; programmable controllers for automating, 
monitoring, and controlling the dosage and 
dispersion of water treatment chemicals into 
swimming pools, spas, hot tubs, water parks, and 
ponds; electrolytic chlorinators comprising a power 
supply, electrolytic cell and flow and salinity sensor 
for swimming pools and spas; electric motor control 
units for swimming pools, spas, water parks, and 
fountain pumps; electronic valve actuators; 
thermometers; pressure gauges;  water pressure 
gauges; chlorine dispensers; metered floating 
chlorine dispensers; floating chlorine dispensers; fire 
fighting pumps and foam injection pumps for use in 
firefighting equipment; foam proportioning controllers 
for fire trucks; precision measuring apparatus; light 
dimmers; remote control apparatus; empty cabinets; 
empty sheet metal boxes and cabinets; empty 
wireway and wire troughs; industrial metal enclosures 
for electrical applications; metal weatherproof 
housings for electrical distribution, all  included in 
class 9.

יחידות בקרת חשמל לשליטה על תפעול של אורות, תנורי 
חימום ומשאבות בבריכה וספא; בקרים אלקטרוניים לניטור 

תפקוד של אגמים ובריכות טבעיים ומלאכותיים, נהרות, נחלים, 
מפלי מים, מזרקות, גינות מים, ותצורות מים אחרות; בקרים 
אלקטרוניים לניטור הפעילות של מדגרות דגים, טיפוח מקורות 
מים, הידרופוניקה, ואקווריומים; בקרים אלקטרוניים לניטור 

הפעילות של משאבות מים עבור ציוד אוורור; בקרים 
אלקטרוניים לניטור הפעילות של משאבות מים להשקיה; 

מערכות בקרה לבריכות וספא; בקרים לבריכות וספא לתכנות 
תזמון ומשך של חימום, תאורה ומחזורי שאיבה; יחידות שלטי 
רחק ויחידות שליטה אלחוטיות לפיקוח תפקוד של בריכות 

וספא; יחידות שליטה חשמליות לשליטה על פעילות של אורות, 
מחממים, מנקים ומשאבות בבריכות וספא; פאנל תקשורת 
אלקטרוני לשליטה על פעילות החימום, התאורה והניקוי של 
בריכות, ספא, פארקי מים ומשאבות למזרקות; ממשק פאנל 
מגע למערכות בקרת בריכות וספא ואוטומציה ביתית; ממשק 
פאנל מגע ומתאמי פרוטוקול למערכות בקרה לבריכות וספא 

ואוטומציה ביתית; בקרים חשמליים לשימוש עם מערכות חימום 
סולארי לבריכות שחיה וספא; כבל סיב אופטי; בקרים חשמליים 
לתאורת נוף; בקרים ניתנים לתכנות לאוטומציה, בקרה ושליטה 
על מינון ופיזור של כימיקלים לטיפול במים לתוך בריכות שחיה, 

ספא, אמבטיות, פארקי מים ובריכות; מחטאי כלור 
אלקטרוליטיים הכוללים ספק כח, תא וזרם אלקטרוליטי וחיישני 
מליחות לבריכות שחיה וספא; יחידות בקרת מנוע חשמליות 
לבריכות שחיה, ספא, פארקי מים ומשאבות למזרקה; מפעילי 
שסתום אלקטרוניים; מדי חום; מתגי מדידה; מדי לחץ מים; 
מושיטי כלור; מושיטי כלור מדידים צפים; מושיטי כלור צפים; 

משאבות לכיבוי אש ומשאבות הזרקת קצף לשימוש בציוד כיבוי 
אש; בקרי התאמת כמות קצף עבור כבאיות; התקני מדידה 

מדויקת; מעמעמי אור; התקני שלט רחוק; ארונות ריקים; תיבות 
וארונות מתכת ריקים; תעלות חיווט ומוליכי חיווט ריקים;  מארזי 
מתכת תעשייתיים ליישומים חשמליים; מבני מתכת עמידים 

במזג האוויר לחלוקת חשמל; הנכללים כולם בסוג 9.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 11 סוג: 11

Air purifying apparatus and machines; filters; water 
filtration, deionization and desalination systems ; 
pressure water tanks, fittings and adapters therfor; 
surge tanks ; agricultural spraying equipment; water 
purifying apparatus and machines; water softening 
apparatus and installations; water sterilizers; water 
filtering apparatus and machines; swimming pool 
heaters; aquarium lights; filters for use with, natural 
and man-made lakes, ponds, rivers, streams, 
waterfalls, water fountains, water gardens, and other 
water features; filters for use with fish hatcheries, 
hydroponics, and aquariums; filters for use in 
aquaculture; filters for use in aeration equipment; 
filters for use in irrigation systems; water filters for 

התקנים ומכונות לטיהור אוויר; מסננים; מערכות סינון מים, 
די-איוניזציה, והתפלה; מיכלי לחץ מים, אביזרים ומתאמים 

עבורם; מיכלי התפרצות; ציוד ריסוס חקלאי; התקנים ומכונות 
לטיהור מים; התקנים ומתקנים לריכוך מים; מעקרי מים; מכונות 
והתקנים לסינון מים; מחממי בריכות שחיה; תאורת אקווריום; 
מסננים לשימוש עם אגמים ובריכות טבעיים ומלאכותיים, 

נהרות, נחלים, מפלי מים, מזרקות מים, גינות מים ותצורות מים 
אחרות; מסננים לשימוש עם מדגרות דגים, הידרופוניקה, 
ואקווריומים; מסננים לשימוש בטיפוח מקורות מים; מסננים 
לשימוש בציוד אוורור; מסננים לשימוש במערכות השקייה; 

מסנני מים לשימוש במגורים, מסחר ותעשייה; התקנים להפצת 
מים; התקני הדחה; התקן מערבולת סילון; אביזרי אמבטיה; 
אמבטיות ספא; מחממי מים; סבכות כבשן; התקני חימום מים; 
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residential, commercial and industrial use; water 
distribution installations; flushing installations; 
whirlpool jet apparatus; bath fittings; spa baths; water 
heaters; furnace grates; water heating installations; 
lighting apparatus and installations; guard devices for 
lighting; sockets for electric lights; bulb holders; 
portable lighting fixtures consisting of pre-wired 
electrical receptacles mounted in weatherproof 
enclosures, metal housings for lighting equipment; 
non-metal lighting equipment housing; thermal 
management systems and equipment comprised of 
air conditioners, thermo-electric coolers, heat 
exchangers, liquid chillers, fans, blowers, impellers, 
and speed controllers for controlling the foregoing; 
temperature and humidity sensors and alarms to 
signify abnormal temperatures and humidity; 
underwater pool and spa lights and lighting fixtures; 
interior lights for swimming pools; above-ground pool 
lights; niches for swimming pool and spa lighting; 
landscape lighting; landscape lighting installations 
and fixtures; fiber optic lighting fixtures; light sources 
for fiber optic cables; water filters for swimming 
pools, spas, hot tubs, ponds, and water parks; 
filtration units comprised of a filter and module for 
use with swimming pools and spas; pool and spa 
cartridge water filters; replacement filter cartridges for 
swimming pools and spas. filter laterals with porous 
body for replacement cartridges and upgrade kits for 
use with swimming pools and spas; in-line filters for 
use with swimming pools and spas; aquarium and 
pond filters and filtration apparatus; swimming pool 
water cleaning and filtering units; water filters using 
sand, for use with swimming pools, water parks, 
aquariums, and industrial water treatment 
applications; diatomaceous earth water filters for use 
with swimming pools and spas; purification 
installations for sewage; automatic and front-access 
skimmers for use in removing foreign particles from 
swimming pool water; water inlet, outlet, and 
directional fittings for use with swimming pools and 
spas; drain rings, grates, and cup anchors for use 
with swimming pools and spas; ultraviolet sterilizers 
for ponds and aquaculture; above-ground swimming 
pool skimmers; side-wall pool skimmers; ozone water 
purification unit for use in the purification and 
sanitizing of water in swimming pools, spas, 
fountains, agriculture systems, aquaculture, cooling 
towers, drinking water systems, theme park displays 
and aquariums; automatic chlorine generators for 
swimming pools, spas and water parks; heat pumps 
to heat water in swimming pools and spas; gas 
heaters and boilers for pools, spas, theme parks, and 
water parks; pool and spa water heaters and pool 
and spa water heating systems; valves for use with 
swimming pools, spas, hot tubs, ponds, and water 
parks; water flow control valves for use in industries 
and applications where control of high volume flow of 
water is needed; water supply equipment, namely a 
waterfall delivery system for swimming pools, spas, 
fountains, and ponds; parts and fitting for water 
supply equipment, namely drain covers, frames, and 
grates for pools, spas, ponds, and water parks; 
ornamental and decorative water fountains. laminar 
water jet with deck box for use with pools, spas, 
ponds, and water fountains; automatic watering 
installations; clamping assemblies comprised of 
rings, clamps, knobs and thread connectors used for 

התקנים ומתקני תאורה; התקני בטיחות עבור תאורה; שקעים 
עבור נורות חשמל; בתי נורה; גופי תאורה ניידים הכוללים כלי 
קיבול חשמלים מחווטים מראש מונחים בתוך כלובים מוגני מזג 

אוויר, מבני מתכת לציוד תאורה; ציוד בתי תאורה שלא 
ממתכת; מערכות וציוד ניהול טרמי המורכבים ממזגני אוויר, 

מקררים טרמו-אלקטריים, מחליפי חום, נוזלי קירור, מאווררים, 
מפוחים, גלגלי הנעה, ובקרי מהירות לבקרת האמור לעיל; 
חיישני טמפרטורה ולחות ואזעקות לציון טמפרטורה ולחות 
חריגה; אורות והתקני תאורה תת-מימית לבריכות וספא; 

תאורה פנימית לבריכות שחיה; תאורת בריכה על-קרקעית; 
נישות לתאורת בריכת שחיה וספא; תאורת נוף; התקנים 
ומתקני תאורת נוף; התקני תאורת סיב אופטי; מקורות אור 

לכבלי סיב אופטי; מסנני מים לבריכות שחיה, ספא, אמבטיות, 
בריכות ופארקי מים; יחידות סינון המורכבות ממסנן ומודול 

לשימוש עם בריכות שחיה וספא; קופסאות מסנן מים לבריכות 
וספא; קופסאות מסנן חלופי לבריכות שחיה וספא; מסננים 
צידיים עם גוף מנוקב לקופסאות חלופיות וערכות שידרוג 

לשימוש עם בריכות שחיה וספא; מסנן קווי לשימוש עם בריכות 
שחיה וספא; מסנני והתקני סינון לאקווריום ובריכות; יחידות 
ניקוי וסינון לבריכות שחיה; מסנני מים המשתמשים בחול, 

לשימוש עם בריכות שחיה, פארקי מים, אקווריומים, ולמטרות 
טיפול מים תעשייתיות; מסנני מי קרקע עשויים דיאטומטיים 

לשימוש עם בריכות שחיה וספא; התקני טיהור לביוב; מחשפים 
אוטומטיים ובעלי גישה קדמית לשימוש בהסרת חלקיקים זרים 
ממי בריכות שחיה; אביזרי כניסת, יציאת, והכוונת מים לשימוש 
עם בריכות שחיה וספא; מכסי ביוב, סבכה, ועוגני כוס לשימוש 
עם בריכות שחיה וספא; מעקרי אולטרה סגול לבריכות והתקני 
טיפוח מים; מחשפים על-קרקעיים לבריכות שחיה; מחשפי 
קיר-צידי של בריכות שחיה; יחידת טיהור מים באוזון לשימוש 
בטיהור וחיטוי של מים בבריכות שחיה, ספא, מזרקות, מערכות 
חקלאיות, מערכת טיפוח מים, מגדלי קירור, מערכות מי שתיה, 
תצוגות פארקי שעשועים ואקווריומים; מחוללי כלור אוטמטיים 
לבריכות שחיה, ספא ופארקי מים; משאבות חימום לחימום מים 
בבריכות שחיה וספא; מחממי ודוודי גז לבריכות, ספא, פארקי 
שעשועים ופארקי מים; מחממי מי בריכה וספא ומערכות חימום 
מי בריכה וספא; שסתומים לשימוש בבריכות שחיה, ספא, 
אמבטיות, בריכות ופארקי מים; שסתומי בקרת זרימת מים 

לשימוש בתעשיה ויישומים בהם נדרשת שליטה על זרימת מים 
בכמות גדולה; ציוד לאספקת מים, דהיינו מערכת להושטת 

(הולכת) מפלי-מים עבור בריכות שחיה, ספא, מזרגות ואגמים; 
חלקים ואביזרים עבור ציוד לאספתק מים, דהיינו מכסי ניקוז, 
מסגרות וסבכות עבור בריכות, ספא אגמים, ופארקי מים; 

מזרקות מים לקישוט ועיצוב; סילוני מים לאמינריים עם קופסת 
דק לשימוש עם בריכות שחיה, ספא, בריכות ומזרקות מים; 

התקני השקייה אוטומטיים; הרכבי כליבה המורכבים מטבעות, 
מלחציים, ידיות ומחברי חוט המשמשים במיכלי סינון ספא 

ובריכה; מערכות מים אוטומטיות לשימוש בבריכת שחיה וספא, 
כל אחת נמכרת כיחידה, המורכבות ממשאבה, מנוע, מיכל 
וחלקים בעבורם; מסננים, מחממים ומפוחי אוויר הנמכרים 

במשולב, לשימוש בבריכות ספא מחוממות; התקני השבת מים; 
התקנים ומערכות השקייה בטפטוף לטיפול במים המורכבים 
ממסננים, משאבות, רגולטורים ומחממים הנמכרים במשולב 
לשימוש בבריכות שחיה, פארקי מים, אקווריומים, גני חיות 

המכילים אזורי מים ומערכות טיפוח מים; הנכללים כולם בסוג 
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 Owners

Name: Pentair, Inc. 

Address: 5500 Wayzata Blvd., Suite 800, Golden Valley, 
MN, 55416, U.S.A.

(Minnesota Corporation)

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

spa and pool filtration tanks; automatic water 
systems for swimming pool and spa use, each sold 
as a unit, comprising pump, motor, tank and parts 
therefor; filters, heaters, and air blowers, sold in 
combination, for use in heated pool spas; water 
return fittings; apparatus and dripper irrigation system 
for water treatment which is comprised of filters, 
pumps, regulators, and heaters sold in combination 
for use on swimming pools, waterparks, aquariums, 
zoos containing water areas and aquaculture; all 
included in class 11.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            Class: 20 סוג: 20

Containers, not of metal; fiberglass reinforced plastic 
containers; closures for containers; weatherproof 
non-metal electrical enclosures; empty non-metal 
sheet cabinets; empty non-metal sheets boxes; 
empty non-metal electrical enclosure cabinets; empty 
non-metal electrical enclosure boxes; industrial non-
metal enclosures; glass fiber reinforced plastic 
containers, all included in class 20

 

מיכלים, לא ממתכת; מיכלי פלסטיק מחוזקים בפיברגלס; 
סוגרים למיכלים; כלובי חשמל מוגני מזג אוויר שאינם-ממתכת; 

קופסאות כיסוי ריקות לחשמל שאינן ממתכת; כלובים 
תעשייתיים שאינם ממתכת; ארונות כיסוי חשמל ריקים שאינם 
ממתכת; קופסאות כיסוי חשמל ריקות שאינן ממתכת; כלובים 
תעשייתיים שאינם ממתכת; מיכלי פלסטיק מחוזקי סיב זכוכית; 
הנכללים כולם בסוג 20.                                                     

                                                                            

ל' ניסן תשע"ד - 17430/04/2014



Trade Mark No. 250604 מספר סימן

Application Date 27/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132986 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HELIOS Gerätebau für Kunststofftechnik 
GmbH

Address: Hechtseestr. 8, 83022 Rosenheim, Germany

(Germany GmbH)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Plastics processing apparatus, namely apparatus for 
drying bulk material, in particular plastic granulates, 
wherein a dry gas, preferably air or nitrogen which is 
heated specifically for the bulk material is passed 
through the material to be dried; drying apparatus for 
batch or continuous drying of plastic raw materials, in 
particular  granulate, grit or milled material, before 
being processed through injection molding or 
extrusion methods in as far as not already included in 
class 11.

ל' ניסן תשע"ד - 17530/04/2014



Trade Mark No. 250612 מספר סימן

Application Date 19/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133035 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Adhesives for use in industry.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists.

Class: 3 סוג: 3

Polishing preparations.

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, 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)

Greece, 18/07/2012, No. 217690 יון, 18/07/2012, מספר 217690

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 17 סוג: 17

ל' ניסן תשע"ד - 17630/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red, white and 
black. as shown in the mark.

Red, white and black. The letters "EN" are in white 
and within a red frame; the words "Discovering 
Refinish" are in black.

 Owners

Name: EN CHIMIKA ANONYMI ETAIREIA a.t.s. EN 
CHIMIKA

Address: B Kteo Kalochori, GR-570 09 THESSALONIKI, 
Greece

(Thessaloniki, Greece Societe 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

ל' ניסן תשע"ד - 17730/04/2014



Trade Mark No. 250618 מספר סימן

Application Date 12/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133115 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EXNESS HOLDINGS CY LIMITED

Address: 75 Prodromou Avenue,,Oneworld Parkview 
House,,4th, CY-2063 NICOSIA, Cyprus

(The Republic of Cyprus Limited liability company by 
shares)

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: 36 סוג: 36

Insurance services; provision of insurance advice; 
monetary affairs; namely; provision of advice in 
relation to monetary affairs; financial services; 
financial services; namely; the provision of financial 
service products; brokerage services; provision of 
advice in relation to financial investment; investment 
services; financial services; namely; the purchasing 
and sale of financial assets; banking services; stock 
broking services; provision of financial information; 
asset management services; trading account tracking 
and management; fund management and investment 
services; hedge fund management and investment 
services; off-shore fund management; private client 
fund management; management of property 
investments. 
    
 
 
 
 

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, 13/03/2012, No. 80225 קפריסין, 13/03/2012, מספר 80225

Class: 36 סוג: 36

ל' ניסן תשע"ד - 17830/04/2014



Trade Mark No. 250658 מספר סימן

Application Date 10/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133500 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Effebiquattro S.p.A.

Address: Via Edison, 47, I-20831 Seregno (MB), Italy

(Italy Joint stock 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: 19 סוג: 19

Wooden doors; doors, not  of metal, folding doors, 
not of metal; doors  made of wood for buildings; 
revolving doors, not of metal; fireproof doors, not of 
metal; door panels, not of metal; insulating doors of 
non- metallic 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)

Italy, 30/03/2012, No. MI2012C003392 MI2012C003392 איטליה, 30/03/2012, מספר

Class: 19 סוג: 19

ל' ניסן תשע"ד - 17930/04/2014



Trade Mark No. 250682 מספר סימן

Application Date 29/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0981339 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(Germany Corporation 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.

ל' ניסן תשע"ד - 18030/04/2014



Trade Mark No. 250686 מספר סימן

Application Date 29/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055551 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.

ל' ניסן תשע"ד - 18130/04/2014



Trade Mark No. 250739 מספר סימן

Application Date 01/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moshe Fraeberg שם: משה פרייברג

Address: Masger 4 St., Ashqelon, Israel כתובת : המסגר 4, אשקלון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ofek Bakaish & Co. Law Office

Address: 1 Nahal St., P.O.B. 527, Ashkelon, Israel

שם: אופק בלאיש ושות' משרד עו"ד

כתובת : הנחל 1, ת.ד. 527, אשקלון, קניון חוצות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerage services; management of 
estate to foreigners; financial management of 
renovation and upgrading properties; property 
management; providing assistance and advice un 
purchasing/selling real estate; consulting and real 
estate funding.

שירותי תיווך נכסי נדל"ן; ניהול נכסים לתושבי חוץ; ניהול פיננסי 
של שיפוץ והשבחת נכסים; ניהול נכסים; מתן סיוע וייעוץ 

ברכישת/מכירת נכסי מקרקעין; ייעוץ וליווי במימון מקרקעין.     
                                                                                    
                                                                              

ל' ניסן תשע"ד - 18230/04/2014



Trade Mark No. 250741 מספר סימן

Application Date 31/10/2012 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.

שירותים פיננסיים, בעיקר, שירותי ביצוע, אימות, העברה 
ותשלום אלקטרוניים, שירותי כרטיס אשראי וכרטיס חיוב, עסקי 

כספים; הנכללים כולם בסוג 36.                       

ל' ניסן תשע"ד - 18330/04/2014



יוטיוב
Trade Mark No. 250758 מספר סימן

Application Date 08/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, including software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the Internet or other 
communication's networks; all included in class 9.

תוכנות מחשב, הכוללות תוכנה המאפשרת טעינה, פרסום, 
תצוגה, הצגה, תיוג, כתיבה בבלוגים, שיתוף או סיפוק אחר של 
מדיה אלקטרונית או מידע באינטרנט או ברשתות תקשורת 

אחרות; הנכללים כולם בסיווג 9.                                         
                                                                                    

      

Class: 35 סוג: 35

Online retail sale services of computer programs that 
allow sharing videos; promotional services on behalf 
of others; promotional services in the form of online 
entertainment and education; promotional services in 
the form of sharing of multimedia content via the 
Internet and other computer and communications 
networks; advertising services; all included in class 
35.

שירותי מכירה קמעונאית מקוונת של תוכנות מחשב 
המאפשרות שיתוף וידאו; שירותי קידום עבור אחרים; שירותי 
קידום בצורה של בידור וחינוך מקוון; שירותי קידום בצורה של 
שיתוף תוכן מולטימדיה באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב 
ותקשורת אחרות ; שירותי פרסום; הנכללים כולם בסיווג 35 .
                                                                                     
                                                                                    

                                              

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; webcasting services; 
electronic communication services; transmission of 
information, text, code, messages, data and content 
via the Internet and other computer and 
communications, wireless and mobile networks; 
providing online forums, chat rooms, journals, blogs, 
and list servers for the access and transmission of 
messages, comments and multimedia content among 
users; all included in class 38.

שירותי שידור; שירותי שידור באינטרנט; שירותי תקשורת 
אלקטרוניים; שידור של מידע, טקסט, קוד, הודעות, נתונים 
ותוכן באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב ותקשורת אחרות, 
רשתות אלחוטיות וסלולאריות; מתן מקוון של פורומים, חדרי 
צ'אט, יומנים, בלוגים, ורשימת שרתים לגישה והעברת מסרים, 

הערות ותכני מולטימדיה בין המשתמשים; הנכללים כולם 
בסיווג 38.                                                                       
                                                                                    

                                        

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; educational services; 
providing a video sharing portal for entertainment and 
education purposes; digital video, audio, and 
multimedia publishing services; all included in class 
41.

שירותי בידור; שירותי חינוך; מתן פורטל לשיתוף וידאו לצרכי 
בידור וחינוך; וידאו דיגיטאלי, אודיו, ושירותי פרסום מולטימדיה; 
הנכללים כולם בסיווג 41 .                                                  

                                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 18430/04/2014



 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, 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

Class: 42 סוג: 42

Application provider services (ASP); providing access 
to non-downloadable software; providing access to 
non-downloadable software to enable uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, or otherwise providing 
electronic media, multimedia content, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and information via 
the Internet and other computer and communications 
networks; providing access to non-downloadable 
software to enable sharing of multimedia content and 
comments among users; providing access to non-
downloadable software to enable content providers to 
track multimedia content; hosting multimedia content 
for others; hosting multimedia entertainment and 
educational content for others; all included in class 
42.

שירותי ספקית יישומים ;(ASP) מתן גישה לתוכנה שאינה 
ניתנת להורדה; סיפוק גישה לתוכנות שאינן ניתנות להורדה כדי 
לאפשר העלאה, הורדה, לכידה, פרסום, הצגה, עריכה, משחק, 
צפייה ישירה, צפייה, תצוגה מקדימה, תצוגה, תיוג, כתיבה 

בבלוגים, שיתוף, מניפולציה, הפצה, פרסום, העתקה, או סיפוק 
בדרך אחרת של מדיה אלקטרונית , תכני מולטימדיה, וידאו, 
סרטים, תמונות, דמויות, טקסט, תצלומים, משחקים, תוכן של 
גולשים, תוכן אודיו, ומידע באמצעות האינטרנט, רשתות מחשב 
ורשתות תקשורת אחרות; מתן גישה לתוכנות שאינן ניתנות 

להורדה כדי לאפשר שיתוף של תוכן מולטימדיה והערות בקרב 
המשתמשים; סיפוק גישה לתוכנות שאינן ניתנות להורדה כדי 
לאפשר לספקי תוכן לעקוב אחר תוכן מולטימדיה; אירוח תוכן 
מולטימדיה של אחרים; אירוח בידור מולטימדיה ותוכן חינוכי 
לאחרים; הנכללים כולם בסיווג 42                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

ל' ניסן תשע"ד - 18530/04/2014



יו טיוב
Trade Mark No. 250759 מספר סימן

Application Date 08/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, including software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the Internet or other 
communication's networks; all included in class 9.

תוכנות מחשב, הכוללות תוכנה המאפשרת טעינה, פרסום, 
תצוגה, הצגה, תיוג, כתיבה בבלוגים, שיתוף או סיפוק אחר של 
מדיה אלקטרונית או מידע באינטרנט או ברשתות תקשורת 

אחרות; הנכללים כולם בסיווג 9.                                          
                                                                                    

                                      

Class: 35 סוג: 35

Online retail sale services of computer programs that 
allow sharing videos; promotional services on behalf 
of others; promotional services in the form of online 
entertainment and education; promotional services in 
the form of sharing of multimedia content via the 
Internet and other computer and communications 
networks; advertising services; all included in class 
35

שירותי מכירה קמעונאית מקוונת של תוכנות מחשב 
המאפשרות שיתוף וידאו; שירותי קידום עבור אחרים; שירותי 
קידום בצורה של בידור וחינוך מקוון; שירותי קידום בצורה של 
שיתוף תוכן מולטימדיה באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב 

ותקשורת אחרות ; שירותי פרסום; הנכללים כולם בסיווג 35 .    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; webcasting services; 
electronic communication services; transmission of 
information, text, code, messages, data and content 
via the Internet and other computer and 
communications, wireless and mobile networks; 
providing online forums, chat rooms, journals, blogs, 
and list servers for the access and transmission of 
messages, comments and multimedia content among 
users; all included in class 38.

שירותי שידור; שירותי שידור באינטרנט; שירותי תקשורת 
אלקטרוניים; שידור של מידע, טקסט, קוד, הודעות, נתונים 
ותוכן באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב ותקשורת אחרות, 
רשתות אלחוטיות וסלולאריות; מתן מקוון של פורומים, חדרי 
צ'אט, יומנים, בלוגים, ורשימת שרתים לגישה והעברת מסרים, 

הערות ותכני מולטימדיה בין המשתמשים; הנכללים כולם 
בסיווג 38 .                                                                     
                                                                                    

                                        

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; educational services; 
providing a video sharing portal for entertainment and 
education purposes; digital video, audio, and 
multimedia publishing services; all included in class 
41.

שירותי בידור; שירותי חינוך; מתן פורטל לשיתוף וידאו לצרכי 
בידור וחינוך; וידאו דיגיטאלי, אודיו, ושירותי פרסום מולטימדיה; 
הנכללים כולם בסיווג 41.                                                   

                                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 18630/04/2014



 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, 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

Class: 42 סוג: 42

Application provider services (ASP); providing access 
to non-downloadable software; providing access to 
non-downloadable software to enable uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, or otherwise providing 
electronic media, multimedia content, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and information via 
the Internet and other computer and communications 
networks; providing access to non-downloadable 
software to enable sharing of multimedia content and 
comments among users; providing access to non-
downloadable software to enable content providers to 
track multimedia content; hosting multimedia content 
for others; hosting multimedia entertainment and 
educational content for others; all included in class 
42.

שירותי ספקית יישומים (ASP); מתן גישה לתוכנה שאינה 
ניתנת להורדה; סיפוק גישה לתוכנות שאינן ניתנות להורדה כדי 
לאפשר העלאה, הורדה, לכידה, פרסום, הצגה, עריכה, משחק, 
צפייה ישירה, צפייה, תצוגה מקדימה, תצוגה, תיוג, כתיבה 

בבלוגים, שיתוף, מניפולציה, הפצה, פרסום, העתקה, או סיפוק 
בדרך אחרת של מדיה אלקטרונית , תכני מולטימדיה, וידאו, 

סרטים, תמונות, דמויות, 4טקסט, תצלומים, משחקים, תוכן של 
גולשים, תוכן אודיו, ומידע באמצעות האינטרנט, רשתות מחשב 
ורשתות תקשורת אחרות; מתן גישה לתוכנות שאינן ניתנות 

להורדה כדי לאפשר שיתוף של תוכן מולטימדיה והערות בקרב 
המשתמשים; סיפוק גישה לתוכנות שאינן ניתנות להורדה כדי 
לאפשר לספקי תוכן לעקוב אחר תוכן מולטימדיה; אירוח תוכן 
מולטימדיה של אחרים; אירוח בידור מולטימדיה ותוכן חינוכי 

לאחרים; הנכללים כולם בסיווג                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ל' ניסן תשע"ד - 18730/04/2014



יו - טיוב
Trade Mark No. 250763 מספר סימן

Application Date 08/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, including software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the Internet or other 
communication's networks; all included in class 9.

תוכנות מחשב, הכוללות תוכנה המאפשרת טעינה, פרסום, 
תצוגה, הצגה, תיוג, כתיבה בבלוגים, שיתוף או סיפוק אחר של 
מדיה אלקטרונית או מידע באינטרנט או ברשתות תקשורת 

אחרות; הנכללים כולם בסיווג 9   .                                       
                                                                                    

                                

Class: 35 סוג: 35

Online retail sale services of computer programs that 
allow sharing videos; promotional services on behalf 
of others; promotional services in the form of online 
entertainment and education; promotional services in 
the form of sharing of multimedia content via the 
Internet and other computer and communications 
networks; advertising services; all included in class 
35.

שירותי מכירה קמעונאית מקוונת של תוכנות מחשב 
המאפשרות שיתוף וידאו; שירותי קידום עבור אחרים; שירותי 
קידום בצורה של בידור וחינוך מקוון; שירותי קידום בצורה של 
שיתוף תוכן מולטימדיה באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב 
ותקשורת אחרות ; שירותי פרסום; הנכללים כולם בסיווג 35 .   
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; webcasting services; 
electronic communication services; transmission of 
information, text, code, messages, data and content 
via the Internet and other computer and 
communications, wireless and mobile networks; 
providing online forums, chat rooms, journals, blogs, 
and list servers for the access and transmission of 
messages, comments and multimedia content among 
users; all included in class 38.

שירותי שידור; שירותי שידור באינטרנט; שירותי תקשורת 
אלקטרוניים; שידור של מידע, טקסט, קוד, הודעות, נתונים 
ותוכן באמצעות האינטרנט ורשתות מחשב ותקשורת אחרות, 
רשתות אלחוטיות וסלולאריות; מתן מקוון של פורומים, חדרי 
צ'אט, יומנים, בלוגים, ורשימת שרתים לגישה והעברת מסרים, 

הערות ותכני מולטימדיה בין המשתמשים; הנכללים כולם 
בסיווג 38 .

                                                                                     
                                                                                    

                            

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; educational services; 
providing a video sharing portal for entertainment and 
education purposes; digital video, audio, and 
multimedia publishing services; all included in class 
41.

שירותי בידור; שירותי חינוך; מתן פורטל לשיתוף וידאו לצרכי 
בידור וחינוך; וידאו דיגיטאלי, אודיו, ושירותי פרסום מולטימדיה; 

הנכללים כולם בסיווג 41  .
                                                                                     

                                    

ל' ניסן תשע"ד - 18830/04/2014



 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, 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

Class: 42 סוג: 42

Application provider services (ASP); providing access 
to non-downloadable software; providing access to 
non-downloadable software to enable uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, 
tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, or otherwise providing 
electronic media, multimedia content, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and information via 
the Internet and other computer and communications 
networks; providing access to non-downloadable 
software to enable sharing of multimedia content and 
comments among users; providing access to non-
downloadable software to enable content providers to 
track multimedia content; hosting multimedia content 
for others; hosting multimedia entertainment and 
educational content for others; all included in class 
42.

שירותי ספקית יישומים ;(ASP) מתן גישה לתוכנה שאינה 
ניתנת להורדה; סיפוק גישה לתוכנות שאינן ניתנות להורדה כדי 
לאפשר העלאה, הורדה, לכידה, פרסום, הצגה, עריכה, משחק, 
צפייה ישירה, צפייה, תצוגה מקדימה, תצוגה, תיוג, כתיבה 

בבלוגים, שיתוף, מניפולציה, הפצה, פרסום, העתקה, או סיפוק 
בדרך אחרת של מדיה אלקטרונית , תכני מולטימדיה, וידאו, 
סרטים, תמונות, דמויות, טקסט, תצלומים, משחקים, תוכן של 
גולשים, תוכן אודיו, ומידע באמצעות האינטרנט, רשתות מחשב 
ורשתות תקשורת אחרות; מתן גישה לתוכנות שאינן ניתנות 

להורדה כדי לאפשר שיתוף של תוכן מולטימדיה והערות בקרב 
המשתמשים; סיפוק גישה לתוכנות שאינן ניתנות להורדה כדי 
לאפשר לספקי תוכן לעקוב אחר תוכן מולטימדיה; אירוח תוכן 
מולטימדיה של אחרים; אירוח בידור מולטימדיה ותוכן חינוכי 

לאחרים; הנכללים כולם בסיווג 42.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

ל' ניסן תשע"ד - 18930/04/2014



Trade Mark No. 250803 מספר סימן

Application Date 20/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1134179 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio

Address: Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Switzerland

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

Sunglasses, spectacles (corrective spectacles); 
spectacle frames; parts and accessories for 
spectacles, namely spectacle lenses (for sunglasses, 
corrective spectacles and aesthetic spectacles), 
spectacle ear-stems and other spare parts, cases 
and stands for spectacles; spectacle chains, lenses 
and cases for lenses; pre-recorded compact discs, 
audio cassettes, phonograph records, videotapes 
and digital video discs, all featuring music and 
fashion, compact disc cases, compact disc players, 
cinematographic cameras, photographic cameras, 
protective helmets for sports.

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, 02/08/2012, No. 634266 שוויץ, 02/08/2012, מספר 634266

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 19030/04/2014



Trade Mark No. 250876 מספר סימן

Application Date 11/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASIATIC AGRO INDUSRTY CO., LTD.

Address: 1526-1540 Soi Pattanakan48, Pattanakan 
Road, Suanl, Bangkok, 10250, Thailand

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Coconut milk (for cooking); Coconut, desiccated; 
Edible oils; Edible fats; Coconut oil; Coconut fat; 
Crystallized fruits; Fruit chips; Fruit jellies; Fruit, 
preserved; Fruit, stewed; Fruit-based snack food; 
Coconut powder

חלב קוקוס (לבישול); קוקוס מיובש; שמנים למאכל; שומנים 
למאכל; שמן קוקוס; שומן קוקוס; פירות מסוכרים; טוגני פירות; 
ג'לי פירות; פירות משומרים; פירות מבושלים; חטיפים מבוססי 
פירות; אבקת קוקוס                                                         

                  

ל' ניסן תשע"ד - 19130/04/2014



TOTAL DOMINATION

Trade Mark No. 250878 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1143053 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: PLARIUM GLOBAL LTD. שם: פלאריום גלובל בע"מ

Address: 1 Hamanofim, Herzliya, 46725, Israel כתובת : המנופים 1, הרצליה, 46725, ישראל

חברה פרטית

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: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                             

ל' ניסן תשע"ד - 19230/04/2014



PIRATES TIDES OF FORTUNE

Trade Mark No. 250879 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1143052 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: PLARIUM GLOBAL LTD. שם: פלאריום גלובל בע"מ

Address: 1 Hamanofim, Herzliya, 46725, Israel כתובת : המנופים 1, הרצליה, 46725, ישראל

חברה פרטית

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: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                             

ל' ניסן תשע"ד - 19330/04/2014



STORMFALL AGE OF WAR

Trade Mark No. 250880 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1143054 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: PLARIUM GLOBAL LTD. שם: פלאריום גלובל בע"מ

Address: 1 Hamanofim, Herzliya, 46725, Israel כתובת : המנופים 1, הרצליה, 46725, ישראל

חברה פרטית

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: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי מחשב מקוונים; הנכללים 
כולם בסוג 41.                                             

ל' ניסן תשע"ד - 19430/04/2014



DISCOVERIES

Trade Mark No. 250881 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Starbucks Corporation, d/b/a Starbucks Coffee 
Company.

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: 29 סוג: 29

Milk, flavored milk, milkshakes and milk based 
beverages; fruit jams, fruit sauces, jellies, spreads, 
curds and preserves.

חלב, חלב בטעמים, מילקשייקים ומשקאות על בסיס חלב; 
ריבות פירות, רוטבי פירות, מקפאים, ממרחים, קום ושימורים.   

                                  

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and espresso beverages, and 
beverages made with a base of coffee and/or 
espresso, beverages made with a base of tea, 
flavoring syrups to add to beverages.

משקאות קפה, תה, קקאו ואספרסו, ומשקאות העשויים עם 
בסיס של קפה ו/או אספרסו, משקאות העשויים עם בסיס של 
תה, סירופים בטעמים להוספה למשקאות.                             

                                                  

Class: 32 סוג: 32

Water, mineral water, sparkling water, and other non-
alcoholic drinks, soft drinks, fruit drinks and fruit 
juices, fruit drinks and soft drinks containing fruit 
juices, liquid and powdered beverage mixes; sauces 
for making beverages; flavoring syrups for making 
beverages; flavored and unflavored bottled waters, 
sparkling waters, mineral waters, fruit juices, 
sparkling fruit and juice based beverages and soda 
beverages; frozen fruit beverages and frozen fruit-
based beverages.

מים, מים מינרלים, מים מוגזים, ושתיה אחרת שאינה 
אלכוהולית, שתיה קלה, שתיה של פירות ומיצי פירות, שתיה 
של פירות ושתיה קלה המכילה מיצי פירות, תערובות משקה 
נוזליות ובאבקה; רטבים להכנת משקאות; סירופים בטעמים 
להכנת משקאות; מיני מים מבוקבקים בטעמים ובלי טעמים, 
מיני מים מוגזים, מיני מים מינרלים, מיצי פירות, משקאות 

מוגזים על בסיס פירות ומיצים ומשקאות סודה; משקאות של 
פירות קפואים ומשקאות קפואים על בסיס פירות.                   
                                                                                    

                                                      

ל' ניסן תשע"ד - 19530/04/2014



Trade Mark No. 250883 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RUVEN GERSH שם: ראובן גרש

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

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

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: 14 סוג: 14

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

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

הנכללים כולם בסוג 14.                                                     
                              

ל' ניסן תשע"ד - 19630/04/2014



SPIDERTECH

Trade Mark No. 250890 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Spidertech Inc.

Address: 3370 Pharmacy Avenue, Scarborough, ON 
M1W 3K4, Canada

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: 5 סוג: 5

Adhesive tapes for body application; all included in 
Class 5.

סרטים דביקים לשימה על הגוף; הכל כלול בסוג 5.                 
                  

Class: 35 סוג: 35

Sale of adhesive tapes for body application; all 
included in Class 35.

 מכירת סרטים דביקים לשימה על הגוף; הכל כלול בסוג 35.     
                                

Class: 40 סוג: 40

Manufacture of adhesive tapes for body application; 
all included in Class 40.

 ייצור סרטים דביקים לשימה על הגוף; הכל כלול בסוג 40.       
                                            

Class: 41 סוג: 41

Providing information, instruction and educational 
services in the field of adhesive tapes for body 
application; all included in Class 41.

 אספקת מידע, הוראה ושירותי חינוך בתחום סרטים דביקים 
לשימה על הגוף; הכל כלול בסוג 41.                                   

                                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 19730/04/2014



Shefa Yamim

שפע ימים
Trade Mark No. 250892 מספר סימן

Application Date 07/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shefa Yamim (A.T.M.) Ltd. שם: שפע ימים (א.ט.מ.) בע"מ

Address: 90 Hertzel St., P.O.B. 720, Netanya, 42106, 
Israel

כתובת : הרצל 90, ת.ד. 720, נתניה, 42106, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alon, Druckman, Ziv, Law Office

Address: 24 Giborey Israel St., P.O.B. 8716, Netanya, 
42504, Israel

שם: אלון, דרוקמן, זיו, משרד עו"ד

כתובת : גיבורי ישראל 24, ת.ד. 8716, נתניה, 42504, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals, diamonds, precious stones, 
gemstones ; all included in class 14.

מתכות יקרות, יהלומים, אבנים יקרות, אבני חן - כולם נכללים 
בסוג 14.                                 

ל' ניסן תשע"ד - 19830/04/2014



Natural Moissanite by Shefa Yamim

מויסאנייט טבעי על ידי שפע ימים
Trade Mark No. 250893 מספר סימן

Application Date 07/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shefa Yamim (A.T.M.) Ltd. שם: שפע ימים (א.ט.מ.) בע"מ

Address: 90 Hertzel St., P.O.B. 720, Netanya, 42106, 
Israel

כתובת : הרצל 90, ת.ד. 720, נתניה, 42106, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alon, Druckman, Ziv, Law Office

Address: 24 Giborey Israel St., P.O.B. 8716, Netanya, 
42504, Israel

שם: אלון, דרוקמן, זיו, משרד עו"ד

כתובת : גיבורי ישראל 24, ת.ד. 8716, נתניה, 42504, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals, diamonds, including natural 
Moissanite, precious stones, gemstones; all included 
in class 14.

מתכות יקרות, יהלומים, לרבות  מויסאנייט טבעי, אבנים יקרות, 
אבני חן ;  כולם נכללים בסוג 14.                                         

  

ל' ניסן תשע"ד - 19930/04/2014



SANDISK READYCACHE

Trade Mark No. 250896 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

(Delaware 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: 9 סוג: 9

Solid state drives and downloadable software for 
managing data storage and optimizing storage 
performance; all included in class 9.

התקני הנעה במצב יציב ותוכנות מחשב הניתנות להורדה עבור 
ניהול אחסון נתונים וייעול ביצוע אחסון; 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., 21/05/2012, No. 85/630696 ארה"ב, 21/05/2012, מספר 85/630696

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 20030/04/2014



Trade Mark No. 250898 מספר סימן

Application Date 12/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Modular Toys Ltd. שם: מודולר טוייס בע"מ

Address: 18a Hadolev Street, Tsur Hadassah, Israel כתובת : רח' דולב 18א', צור הדסה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, especially construction toys. משחקים וצעצועים, בייחוד משחקי הרכבה.                           
    

ל' ניסן תשע"ד - 20130/04/2014



PROSTEL

Trade Mark No. 250906 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Worner 
GmbH & Co. KG

Address: Bamberg, 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: 32 סוג: 32

Beer, low-alcohol beer and non-alcoholic beer, beer 
based mixed drinks, malt beer, beverages similar to 
beer.   

בירה, בירה דלת אלכוהול ובירה שאינה אלכוהולית, מיני שתייה 
מעורבבת על בסיס בירה, בירה מאלט, משקאות הדומים 

לבירה.

ל' ניסן תשע"ד - 20230/04/2014



LENOR MAGNIFIQUE

Trade Mark No. 250909 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

 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: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Washing and bleaching preparations and other 
substances for laundry use; preparations for the care, 
treatment and beautification of fabrics; cleaning 
preparations; all included in class 3.

תכשירי רחיצה והלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; 
תכשירים לטיפול וייפוי של בדים; תכשירי ניקוי; הנכללים כולם 
בסוג 3.                                                                           

                                                                        

ל' ניסן תשע"ד - 20330/04/2014



Trade Mark No. 250911 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tempnology LLC, a New Hampshire limited 
liability company

Address: 100 Market Street, Suite 202, Portsmouth, New 
Hampshire, 03801, U.S.A.

(New Hampshire Corporation)

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: 24 סוג: 24

Textile fabrics for the manufacture of clothing; towels, 
namely, towels that cool down body temperature; all 
included in class 24

אריגי טקסטיל לייצור בגדים; מגבות, דהיינו, מגבות המורידות 
את טמפרטורת הגוף; הנכללים כולם בסוג 24                       

                                              

Class: 25 סוג: 25

Apparel, namely, t-shirts, shirts, undershirts, polo 
shirts and cycling shirts; all included in class 25

לבוש, דהיינו, טישרטים, חולצות, גופיות, חולצות פולו וחולצות 
לרכיבה על אופניים; הנכללים כולם בסוג 25             

ל' ניסן תשע"ד - 20430/04/2014



Trade Mark No. 250963 מספר סימן

Application Date 17/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0624473A מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AVK Holding A/S

Address: Søndergade 33, DK-8464 Galten, Denmark

(Denmark Public limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Goods of common metals not included in other 
classes, namely metal pipework; drain pipes as well 
as connection parts, connection and closing parts, all 
of metal.

Class: 11 סוג: 11

Shut-off valves and other similar valves; water pipes 
and regulating and safety accessories therefor; hose 
valves.

Class: 17 סוג: 17

Nonmetallic flexible pipes; seals and packings; 
connection parts, connection and closing parts all 
non-metallic.

ל' ניסן תשע"ד - 20530/04/2014



Trade Mark No. 250971 מספר סימן

Application Date 12/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0903831 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely, laundry detergent, laundry 
bleach and laundry stain removers; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; body care products; liquid soaps, shower 
and bath gel, shower and bath foam; non-medicated 
salts, oils and other additives for use in bath and in 
showers; potpourris (fragrances); hair care 
preparations, hair shampoo; toilet waters, eau de 
cologne; creams, lotions, milks, oils, powders and 
ointments for the care and the cleansing of the skin, 
body, hands and feet; deodorants and antiperspirants 
for personal use; talcum powder; after- and pre-
shaving preparations, shaving cream, shaving 
mousse, shaving gel, shaving oil and shaving foam; 
cosmetic suntanning preparations, cosmetic sun 
protecting preparations, cosmetic preparations 
against sun burn.

Class: 9 סוג: 9

Radio, television, cable and satellite recordings, 
films; media for storage and/or reproduction of sound 
and/or visual images; pre-recorded discs, records, 
tapes, CD-ROMS; sound and video recordings; 
interactive and multi-media software; publications in 
electronic form; computer software relating to 
entertainment and animation; cameras, glasses, 
contact lenses, glasses cases, sunglasses, mobile 
phone straps; mouse pads and other PC accessories 
namely CD holders, disk drives, dust covers, digital 
versatile disk (DVD) drives, keyboards, monitor arms, 
monitor stands, mouse holders, mouses, mouse 
pens, printers, motorcycle helmets; TV games; audio 
and speaker sets for cars; CD holders and cassette 
holders for cars; fire extinguishers for cars; sunglass 
holders for cars; decorative magnets.

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; wrist watches; cuff 
links; key chains; key rings.

ל' ניסן תשע"ד - 20630/04/2014



Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely, 
party banners, gift wrap, party decorations, paper 
napkins, table covers, treat sacks and photographs; 
bookbinding material; artists' materials, namely, arts 
and craft clay modelling kits, paint sets composed of 
paint and paper, and paint boxes, namely, arts and 
craft paint kits;; paint brushes; printed matter, 
namely, brochures, newspapers, periodicals, 
magazines, books, cards, postcards, book markers 
all in the fields of entertainment and animation, 
namely, radio, television, cable and satellite 
recordings and films in the fields of music, action, 
adventure, drama, comedy, interviews, 
documentaries, news, current affairs, exercise and 
fitness, health, fiction, sports, leisure, video games, 
quizzes, cookery, nature, gardening, culture, travel, 
natural history, social issues, languages, teaching, 
mathematics, geography, history, geology, biology, 
technology, decorating, science and the arts; 
calendars; wrapping paper; photo stands; stationery; 
paper, envelopes, memo pads, note pads, drawing 
pads, cards; greeting cards; folders; writing cases; 
rubber erasers, pencils, pencil holders; adhesives for 
stationery or household purposes, adhesive tape; 
writing instruments; pencils, crayons, chalks; pencil 
sharpeners; tracing paper; modelling materials; 
pencil cases; paint brushes; transfers 
(decalcomanias), stickers; colouring sets consisting 
of colouring instruments and printed matter; paper 
craft sets consisting of coloured paper for folding and 
instructions for use therewith; tax disc holders for 
cars and motorcycles.

Class: 18 סוג: 18

Bags including rucksacks, sports bags, handbags 
and purses; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials namely trunks, 
travelling bags, bags, rucksacks, sports bags, 
handbags and purses; animals skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; toiletry pouches 
(empty); clothing for pets, namely clothing and 
headgear for dogs. 

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 namely, baskets, 
bedding, boxes and containers, cushions, mobiles, 
key rings, statuettes and figurines; jewellery cases, 
not of precious metals; statuettes and figurines; trays.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); cup holders for 
cars; glassware, porcelain and earthenware; 
toothbrushes; pans, kettles, dishes, lunch boxes, 
waste baskets, glass dishes, planters, vases, candle 
stands, shoehorns.

ל' ניסן תשע"ד - 20730/04/2014



Class: 25 סוג: 25

Clothing, aprons, socks, scarves, neckties, mufflers, 
belts, dresses, coats, swim suits, pyjamas; footwear, 
shoes, Japanese slippers; headgear, caps, clothing 
of leather (namely jackets and trousers), boots, 
gloves and waterproof suits for motorcyclists.

Class: 28 סוג: 28

Puppets and toy model animals; masks; toys; games 
and playthings namely board games, jigsaw puzzles, 
modelling kits for making toy animals, people, 
vehicle, car, truck, aircraft, train and boat models; 
sporting articles namely bats for games, hockey 
sticks, rackets for sports, balls, shuttlecocks, fishing 
tackle, fishing reels, fishing rods, lines and nets as 
related to sports fishing, golf clubs, golf bags and 
non-motorized golf trolleys, golf gloves, baseball 
gloves, boxing gloves, flippers for swimming, body 
boards, sailboards, surfboards, archery arm guards, 
archery arrows, archery bow cases, archery bows, 
archery targets, archery quivers, roller skates, ice 
skates, in-line skates, skis, darts, discuses, punch 
bags; playground activity apparatus; decorations for 
Christmas trees; plush dolls; playing cards.

Class: 29 סוג: 29

Meat; fish; poultry; game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruit; candied, shelled and roasted 
nuts; pickled, canned and bottled, whole or sliced 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs; milk and 
milk products including ice cream, ice milk and frozen 
yoghurt; yogurt; cheese; cottage cheese; edible oils; 
edible fats; snack foods.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals namely processed cereals and ready to eat 
cereal based food bars, bread, pastry and 
confectionery namely chocolates, biscuits, cakes, 
flavoured ices, candy, ices namely water ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; snack foods. 

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; production, recording and distribution 
of films, radio and television programmes, video, 
audio and multi-media recordings; recording studio 
services; animation and other special effects for 
radio, television or films; production and presentation 
of live performances, theatre services, publication 
services; electronic games services; providing on-line 
electronic publications; information relating to 
entertainment.

ל' ניסן תשע"ד - 20830/04/2014



 Owners

Name: Aardman Animations Limited

Address: Gas Ferry Road,, Bristol BS1 6UN, United 
Kingdom

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

ל' ניסן תשע"ד - 20930/04/2014



Trade Mark No. 250973 מספר סימן

Application Date 27/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0958906 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FABRICAIR A/S

Address: Islandsvej 3, DK-4681 Herfølge, Denmark

(Danish corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air cooling and ventilation apparatus; system for air 
distribution, heating, and refrigeration composed 
primarily of ducts made of fabric through which 
temperature-conditioned air is delivered.

Class: 19 סוג: 19

Non-metal ducts, namely, fabric ducts for use in air 
distribution, ventilation, cooling, heating and 
refrigeration.

Class: 24 סוג: 24

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

ל' ניסן תשע"ד - 21030/04/2014



Trade Mark No. 250989 מספר סימן

Application Date 14/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0919314A מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INTELPROP S.A.

Address: Zone d'activites Salzbaach, L-9559 Wiltz, 
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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Rings of metal; articulated metal rings; pivotable 
metal rings; articulated metal rings for lifting loads; 
metal joints; straps, slings, lanyards and metal rings 
for materials handling; piles and pegs of metal for 
mooring; pulleys of metal, other than for machines; 
rivets of metal; washers of metal; hardware of metal, 
small.

Class: 7 סוג: 7

Lifting apparatus; lifting apparatus; handling 
apparatus for loading and unloading; pulleys (parts of 
machines).

ל' ניסן תשע"ד - 21130/04/2014



IGUANAMED

Trade Mark No. 251006 מספר סימן

Application Date 18/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gregory Lilien

Address: 375 West Erie St., P.O.B. 506, Chicago Illinois, 
60654, 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: 25 סוג: 25

Medical treatment apparel, nurse's and doctor's 
apparel, scrub tops, scrub pants, scrub jackets, lab 
coats, scrub shirts, footwear.                         

דברי הלבשה בטיפול רפואי, דברי הלבשה לאח/אחות, בגד 
עליון לרופא ואחות, מכנס לרופא ואחות, ג'קט לרופא ואחות, 

מעיל מעבדה, חולצות לרופא ואחות, הנעלה.

ל' ניסן תשע"ד - 21230/04/2014



זינוק
Trade Mark No. 251033 מספר סימן

Application Date 19/11/2012 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: 21 סוג: 21

Seedling Trays; all included in class 21.   .21 מגשים לגידול שתילים; הנכללים כולם בסוג

ל' ניסן תשע"ד - 21330/04/2014



Trade Mark No. 251060 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Idit Zaliouk -Charsky שם: עידית צליוק - צ'רסקי

Address: Ricanati 3, Tel Aviv, 69494, Israel כתובת : רקנאטי 3, תל אביב, 69494, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

CD; DVD.                   .קלטות, תקליטורים

Class: 41 סוג: 41

Online teaching and guiding the parent the creation 
of nurtured bonding with baby through the first 
sounds and the voice.

אתר מקוון ללימוד והדרכת ההורה ליצירת היקשרות מיטבית 
עם התינוק באמצעות הצלילים הראשונים והקול.

                                                     

ל' ניסן תשע"ד - 21430/04/2014



GroundEye

Trade Mark No. 251316 מספר סימן

Application Date 29/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Elbit Systems Ltd. שם: אלביט מערכות בע"מ

Address: Advanced Technology Center, P.O.B. 539, 
Haifa, 31053, Israel

כתובת : מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה, 31053, 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: 9 סוג: 9

Image acquisition, processing and recording system 
for ground persistent surveillance including sensor 
head assembly and control unit, computer hardware 
and software for acquiring, controlling, processing, 
generating event alert, recording, displaying 
analyzing and transmitting images and related data; 
included in class 9.

מערכת השגת, עיבוד והקלטת דמות עבור מעקב תמידי קרקעי 
הכוללת מכלל ראש חיישן, יחידת בקרה וחומרת ותוכנת מחשב 
עבור השגה, בקרה, עיבוד, התרעת אירוע מחולל, הקלטה, 

תצוגה, אבחון ושידור דמויות ונתונים נלווים; הנכללת בסוג 9.   
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

ל' ניסן תשע"ד - 21530/04/2014



Trade Mark No. 251344 מספר סימן

Application Date 27/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1136619 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Laboratoires M&L, Société Anonyme

Address: Zone Industrielle Saint-Maurice, F-04100 
Manosque, France

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, cakes of toilet soap, toilet soaps; perfumery; 
perfumes; toilet water; scented water; essential oils; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices; oils for toilet 
purposes; oils for cosmetic use; oils for perfumes and 
scents; almond oils for cosmetic use; shampoos, 
shower gels, bath foams; lotions for cosmetic use; 
beauty masks; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for skin care; cosmetic creams; make-up 
and make-up removing products; skin cleansing 
scrubs; cosmetic pencils; eyelash and eyebrow 
cosmetics; talcum powder for toiletry use; shaving 
products; after-shave lotions; cleansing milk for toilet 
purposes; cosmetic kits; make-up; mascara; make-up 
powder; foundation; nail polish; nail care products; 
non-medicated lip balms and lipsticks; deodorants for 
personal use (perfumery); depilatory products; 
cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic sun-tanning preparations; sun-screen 
cosmetics; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
incense; air fragrancing preparations; sachets for 
perfuming linen; potpourris [fragrances].

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, 29/03/2012, No. 12 3 908 864 צרפת, 29/03/2012, מספר 864 908 3 12

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 21630/04/2014



Trade Mark No. 251394 מספר סימן

Application Date 14/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1137157 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL in 
short ATT SRL

Address: Località Cimacolle, 464, I-06056 Massa 
Martana (PG), Italy

(Italy 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: 9 סוג: 9

Environment testing equipment and installations for 
testing climatic stability, humidity, thermal shock, 
vibrations, vacuum environments, stress screenings, 
sun simulation environments, dust environments, and 
zero-gravity environments; explosion proof 
environment testing equipment and installations for 
testing materials which may develop an explosive 
atmosphere caused by gases vapors, mists, dusts; 
energy efficient environment testing equipment and 
installations for temperature and humidity testing; 
scientific apparatus for environmental test chambers, 
namely thermostatic, corrosion, humidity, and high 
pressure testers. 

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, 02/03/2012, No. 
010693505

איחוד האירופי לסימני מסחר, 02/03/2012, מספר 
010693505

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 21730/04/2014



Trade Mark No. 251401 מספר סימן

Application Date 13/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1137228 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Distributorship and retail store services specializing in 
electronic parts and components, computers, 
computer systems, peripheral computer devices, light 
emitting diodes (LEDs) and computer software; 
returns processing of electronics and computer parts 
and components, namely, management of returned 
electronics and computer parts; business 
management, namely, managing reverse logistics 
services of spare parts in the field of electronics and 
computer components; retail store services via online 
and telephone orders featuring electronic parts and 
components and computer systems products; 
customer services, namely, responding to customers 
inquiries for others in the field of computer hardware 
and software.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely electronic 
transmission of voice, video and data for others.

ל' ניסן תשע"ד - 21830/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a stylized letter "V".

 Owners

Name: Arrow Electronics, Inc.

Address: 7459 S. Lima Street, Englewood CO 
801125816, U.S.A.

(New York, United States 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

Class: 42 סוג: 42

Quality control services for others; quality control 
services, namely, rescreening services to ensure 
items meet manufacturer's specifications; value-
added retail services, namely, the value added retail 
services created in a product or commodity exclusive 
of the cost of materials, supplies, packaging and 
overhead product in relation to the following list of 
goods; batteries, electric apparatus, electronic 
apparatus, software, computer hardware, connectors, 
wire and cable, computer display, electric switches, 
telephone apparatus, audio Hi Fi, radio apparatus, 
frequency controls, magnetic card, musical 
instruments, vehicle spare parts, lighting apparatus; 
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 research 
and design of computer software programs, 
components and network systems.

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., 06/02/2012, No. 85535329 ארה"ב, 06/02/2012, מספר 85535329

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 21930/04/2014



Trade Mark No. 251565 מספר סימן

Application Date 04/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Emad Nadar Salh Abu Bakr שם: עמאד נאדר צלאח אבו בכר

Address: Zboba, Jenin, Israel כתובת : שכונת זבובא, ג`נין, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mohammad Abdeen

Address: Bit Hnina, Israel

שם: עו"ד מוחמד עאבדין

כתובת : כיכר אלבריד, ת.ד. 20181, ירושלים, 91200, בית 
חנינה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks. משקאות קלים.

ל' ניסן תשע"ד - 22030/04/2014



CITIDIRECT BE

Trade Mark No. 251586 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Citigroup Inc.

Address: 399 Park Ave., New York, New York, 10043, 
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: 36 סוג: 36

Electronic banking and financial services, including 
the ability for users to share, blog, post and comment 
on banking, financial and investment information and 
transactions on the web; financial asset 
management; financial analysis and consultation; 
financial forecasting; electronic processing and 
management of credit and debit card transactions 
and electronic payments; financial information; 
financial transaction management services; all 
included in class 36.

שירותי בנקאות אלקטרונית ושירותים פיננסיים, ובכלל זה 
היכולת של משתמשים לשתף, לרשום בבלוגים, לפרסם ולהגיב 

על בנקאות, מידע ועסקות באינטרנט על נושאים פיננסים 
והשקעות; ניהול נכסים פיננסי; ניתוח פיננסי וייעוץ; חיזוי 
פיננסי; עיבוד וניהול אלקטרוני של עסקות אשראי וחיוב 

כרטיסים ותשלומים אלקטרוניים; מידע פיננסי; שירותי ניהול 
עסקאות פיננסיות; הנכללים כולם בסיווג 36.                         
                                                                                    
                                                                                    

                          

ל' ניסן תשע"ד - 22130/04/2014



sababike

Trade Mark No. 251593 מספר סימן

Application Date 06/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tal Rozow שם: טל רוזוב

Address: 31 Ostrovski St., Raanana, Israel כתובת : אוסטרובסקי 31, רעננה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising , marketing and promotion services via 
online databases (Online) on Internet or on similar 
mass communications of
 business and service providers in the fields of 
cycling, leisure, sports and trips in the country and 
abroad; included in class 35.

שירותי פרסום, שיווק וקידום מכירות, באמצעות מאגרי מידע 
מקוונים (אונליין) באינטרנט או ברשתות תקשורת המונית 

דומות, של עסקים וספקי שירות בתחום האופניים, פנאי, ספורט 
וטיולים בארץ ובחו"ל; הנכללים כולם בסוג 35.                       
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 22230/04/2014



Trade Mark No. 251652 מספר סימן

Application Date 16/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1138389 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INPOST SPÓLKA z o.o.

Address: ul. Malborska 130, PL-30-624 Kraków, Poland

(Poland Limited liability company)

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: 35 סוג: 35

Advertising agencies; marketing agencies; opinion 
polling; dissemination of advertising matter; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; on-line advertising on computer 
network; sales promotion for others; advertising by 
mail order; rental of advertising space; publication of 
publicity texts; radio advertising; television 
advertising; outdoor advertising.

Class: 39 סוג: 39

Courier service; postal service - parcel delivery.

ל' ניסן תשע"ד - 22330/04/2014



DEFENSEFLOW

Trade Mark No. 251754 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Radware Ltd. שם: רדוור בע"מ

Address: 22 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel כתובת : רח' ראול וולנברג 22, תל אביב-יפו, 69719, ישראל

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: 9 סוג: 9

Computer software for use with network controllers, 
wherein the computer software collects wide traffic 
statistics and network topology from network 
controllers to detect suspicious and/or attacking 
network traffic patterns, and once detected, the 
computer software instructs the network controller to 
divert the suspicious and/or attacking network traffic 
through security attack mitigation devices in the 
network to filter out the suspicious and/or attacking 
network traffic; All included in Class 9

תוכנת מחשב לשימוש עם בקרי רשת, ובה תוכנת המחשב 
אוספת נתוני תעבורה סטטיסטיים וטופולוגיית רשת מבקרי 
רשת כדי לאתר דפוסים חשודים של תנועות או תקיפות, ועם 
איתורם, מספקת תוכנת המחשב הנחייה לבקר הרשת להסיט 
את התנועות החשדות ו/או את תנועת התקיפה באמצעות 
התקני אבטחה להקלת התקיפה בתוך הרשת על מנת לסנן 

החוצה את התנועות החשדות ו/או תנועות המתקפה החשודות; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ל' ניסן תשע"ד - 22430/04/2014



Trade Mark No. 251757 מספר סימן

Application Date 16/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, Tee-shirts, blouses, sweaters, anoraks, 
wind-resistant jackets, coats, dresses, knitwear 
[clothing], aprons [clothing], trousers, shorts, skirts, 
tops, fleece jackets; braces for clothing [suspenders], 
corselets and corsets [underclothing], belts [clothing], 
money belts [clothing], sun visors; sports wear; 
clothing of leather; outerclothing; socks; uniforms; 
clothing for gymnastics, cyclists' clothing, motorists' 
clothing; footwear, sandals, slippers, sports boots 
and shoes, football boots and studs, ski boots; non-
slipping devices for footwear; headgear for wear, 
caps [headwear], hats, headbands [clothing], 
bandanas; all included in class 25

ביגוד, חולצות טי, חולצות, סוודרים, מעילים עם ברדסים, מעילי 
רוח, מעילים, שמלות, סריגים [ביגוד], סינרים [ביגוד], מכנסיים, 

שורטים, חצאיות, עליוניות, מעילי פליז; שלייקס [ביריות], 
קוסרלטים ומחוכים [ביגוד תחתון], חגורות [ביגוד], חגורות כסף 

[ביגוד], מגני שמש; ביגוד ספורט; ביגוד מעור; בגדי חוץ; 
גרביים; מדים; בגדי התעמלות, בגדי רכיבה, בגדי אופנוענים; 
הנעלה, סנדלים, נעלי בית, מגפי ונעלי ספורט, מגפיים ונעליים 
לכדורגל, מגפי סקי; התקנים למניעת החלקה לנעליים; כיסויי 
ראש להלבשה, כומתות [ביגוד ראש], כובעים, סרטי ראש 

[ביגוד], בנדנות; הנכללים כולם בסוג 25.                               
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; soft drinks, energy drinks, 
whey beverages, refreshing drinks, hypertonic and 
hypotonic drinks (for use and/or as required by 
athletes); isotonic beverages; beers, malt beer, 
wheat beer, porter, ale, stout, lager; mineral waters, 
table water and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices, non-alcoholic vegetable or fruit juice 
beverages and non-alcoholic fruit extracts; syrups 
and other preparations for making beverages and 
syrups for lemonade; pastilles and powders for 
effervescing beverages; non-alcoholic aperitifs and 
cocktails; sherbets; smoothies; all included in class 
32

משקאות לא אלכוהוליים; משקאות קלים, משקאות אנרגיה, 
משקאות מי גבינה, משקאות מרעננים, משקאות היפרטוניים 
והיפוטוניים (לשימוש ו/או כנדרש על ידי אתלטים); משקאות 
איזוטוניים; בירה, בירה מלתת, בירה מחיטה, פורטר, שיכר, 
בירה מסוג סטואט, לגר; מים מינרליים, מי שולחן ומי סודה; 
משקאות מפירות ומיצי פירות, משקאות מיצי פירות או ירקות 

לא אלכוהוליים ותמציות פירות לא אלכוהוליות; סירופים 
ותכשירים אחרים להכנת משקאות וסירופים ללימונדה; טבליות 

ואבקות למשקאות תוססים; אפריטיפים וקוקטיילים לא 
אלכוהוליים; שרבטים; שייק פירות הנכללים כולם בסוג 32       
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); hot and mixed 
alcoholic drinks; alcoholic energy drinks; mulled wine; 
distilled beverages; pre-mixed alcoholic beverages, 
other than beer-based; alcoholic beverages 
containing fruit and alcoholic fruit extracts; wine; 
cider; spirits [beverages] and liqueurs, including gin, 
rum, vodka, whisky, brandy; alcoholic essences and 
extracts for making beverages; cocktails and 
aperitifs; bitters; all included in class 33

משקאות אלכוהוליים (למעט בירה); משקאות אלכוהוליים חמים 
ומעורבים; משקאות אנרגיה אלכוהוליים; יין מתובל; משקאות 
מזוקקים; משקאות אלכוהוליים מעורבבים שאינם מבוססי 
בירה; משקאות אלכוהוליים הכוללים פירות ותמציות פירות 
אלכוהוליים; יין; סיידר; משקאות חריפים וליקרים, לרבות ג'ין, 

רום, וודקה, וויסקי, ברנדי; תרכיזים ותמציות אלכוהוליים להכנת 
משקאות; קוקטיילים ואפרטיף; משקאות מרים; הנכללים כולם 
בסוג 33                                                                         

                                                    

ל' ניסן תשע"ד - 22530/04/2014



 Owners

Name: Distribution & Marketing GmbH 

Address: Petersbrunnstrasse 17, Salzburg, 5020, Austria

An Austrian 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

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; bar services, 
cafes, cafeterias, canteens, snack bars, restaurants, 
self-service restaurants; food and drink catering; 
temporary accommodation; hotels, boarding houses, 
holiday camp services [lodging], tourist homes, 
motels; temporary accommodation reservations; 
boarding for animals; rental of transportable 
buildings, bars and tents; rental of chairs, tables, 
table linen, glass ware, cooking apparatus and bar 
equipment ; all included in class 43

שירותי הספקת מזון ומשקאות; שירותי בר, בתי קפה, 
קפיטריות, קנטינות, מזנון מהיר, מסעדות, מסעדות בשירות 

עצמי; קייטרינג של מזון ומשקאות; שירותי לינה זמנית; מלונות, 
אכסניות, קמפינג, בתי הארחה, מלוניות; שירותי הזמנות ללינה 
זמנית; שירותי אירוח לחיות; השכרת מבנים, ברים ואוהלים 
ניידים; השכרת כסאות, שולחנות, מפות, כלי זכוכית, מכשור 

לבישול וציוד לבר; הנכללים כולם בסוג 43                             
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 22630/04/2014



MAROC & ROLL

Trade Mark No. 251760 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ron (Akiva) Lane שם: רן (עקיבא) ליין

Address: 5/1 Nachal Alexander, Ramat Bet Shemesh, 
99622, Israel

כתובת : נחל אלכסנדר 1/5, בית שמש, 99622, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Soup. מרק.   

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., 02/12/2012, No. 85792422 ארה"ב, 02/12/2012, מספר 85792422

Class: 29 סוג: 29

ל' ניסן תשע"ד - 22730/04/2014



ARYLEX

Trade Mark No. 251766 מספר סימן

Application Date 16/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dow AgroSciences LLC

Address: 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, 
46268, 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: 5 סוג: 5

Pesticides, preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides and insecticides.

קוטלי מזיקים, תכשירים להשמדת רמשים; קוטלי פטריות, 
קוטלי עשבים וקוטלי חרקים.                           

ל' ניסן תשע"ד - 22830/04/2014



GREENBOXX

Trade Mark No. 251776 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Holding P.M.M. Hoff B.V. 

Address: Franseweg 9, 4651 PV Steenbergen, 
Netherlands

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: 11 סוג: 11

Irrigation installations, including for agriculture, 
horticulture and forestry; included in class 11.

מתקני השקיה, לרבות עבור חקלאות, גננות ויערנות; הנכללים 
בסוג 11.                                                                         

    

Class: 20 סוג: 20

Trays, not of metal, for collecting water and for 
distributing water, including barrels (not of metal), 
including for agriculture, horticulture and forestry; all 
included in class 20.

מגשים, לא ממתכת, לאיסוף מים ולחלוקת מים, לרבות חביות 
(לא ממתכת), לרבות עבור חקלאות, גננות ויערנות; הנכללים 
כולם בסוג 20.                                                                 

                                                              

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, 18/06/2012, No. 
10972231

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/06/2012, מספר 
10972231

Class: 11 סוג: 11

Class: 20 סוג: 20

ל' ניסן תשע"ד - 22930/04/2014



iAMP

Trade Mark No. 251777 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED

Address: Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, 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: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches, smokers’ articles; all included in Class 34.

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים; צרכי מעשנים; 
הכל כלול בסוג 34.                                                           

    

ל' ניסן תשע"ד - 23030/04/2014



Trade Mark No. 251782 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo 
International Paper

Address: 17, ul. Zavodskaya, Svetogorsk, 188991, 
Russian Federation

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: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes.

נייר, קרטון וסחורות העשויות מחומרים אלה, לא נכללים 
בסוגים אחרים.                                         

Class: 39 סוג: 39

Packaging of goods. אריזה של סחורות.       

ל' ניסן תשע"ד - 23130/04/2014



СВЕТОКОПИ

Trade Mark No. 251783 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo 
International Paper

Address: 17, ul. Zavodskaya, Svetogorsk, 188991, 
Russian Federation

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: 16 סוג: 16

Cardboard; paper including writing paper and paper 
for packaging.

קרטון; נייר כולל נייר כתיבה ונייר עבור אריזה.                       
                  

ל' ניסן תשע"ד - 23230/04/2014



IP BASIC

Trade Mark No. 251784 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.

Address: ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, Poland

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: 16 סוג: 16

Paper for printing, publication, copying, faxing, writing 
and drawing.

נייר עבור דפוס, הוצאה לאור, העתקה, שליחת פקס, כתיבה 
ורישום.                       

ל' ניסן תשע"ד - 23330/04/2014



SVETOCOPY

Trade Mark No. 251785 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo 
International Paper

Address: 17, ul. Zavodskaya, Svetogorsk, 188991, 
Russian Federation

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: 16 סוג: 16

Cardboard; paper including writing paper and paper 
for packaging.

קרטון; נייר כולל נייר כתיבה ונייר עבור אריזה.                       
                  

ל' ניסן תשע"ד - 23430/04/2014



Q10S

Trade Mark No. 251792 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 23530/04/2014



Q20S

Trade Mark No. 251793 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 23630/04/2014



Q30S

Trade Mark No. 251794 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 23730/04/2014



Q50S

Trade Mark No. 251796 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 23830/04/2014



Q60S

Trade Mark No. 251797 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 23930/04/2014



Q70S

Trade Mark No. 251798 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 24030/04/2014



Q80S

Trade Mark No. 251799 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 24130/04/2014



Q90S

Trade Mark No. 251800 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 24230/04/2014



QX10S

Trade Mark No. 251801 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 24330/04/2014



QX20S

Trade Mark No. 251802 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 24430/04/2014



QX60S

Trade Mark No. 251806 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 24530/04/2014



QX70S

Trade Mark No. 251807 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 24630/04/2014



QX80S

Trade Mark No. 251808 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 24730/04/2014



QX90S

Trade Mark No. 251809 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 24830/04/2014



Q10L

Trade Mark No. 251810 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 24930/04/2014



Q20L

Trade Mark No. 251811 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 25030/04/2014



Q30L

Trade Mark No. 251812 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 25130/04/2014



Q60L

Trade Mark No. 251815 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 25230/04/2014



Q70L

Trade Mark No. 251816 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 25330/04/2014



Q80L

Trade Mark No. 251817 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 25430/04/2014



Q90L

Trade Mark No. 251818 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 25530/04/2014



QX10L

Trade Mark No. 251819 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 25630/04/2014



QX20L

Trade Mark No. 251821 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 25730/04/2014



QX60L

Trade Mark No. 251825 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 25830/04/2014



QX70L

Trade Mark No. 251826 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 25930/04/2014



QX80L

Trade Mark No. 251827 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 26030/04/2014



QX90L

Trade Mark No. 251828 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.                                                           
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 26130/04/2014



DREAL

Trade Mark No. 251829 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Carevature Medical Ltd. שם: קיירוצ'ור מדיקל בע"מ

Address: 42 Tvuot HaAretz Street, Tel-Aviv, 6954648, 
Israel

כתובת : רחוב תבואות הארץ 42, תל אביב, 6954648, ישראל

חברה פרטית

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: 10 סוג: 10

Disposable surgical tool aiming to minimize trauma in 
spinal surgery; all included in class 10             

התקן לשימוש חד פעמי המשמש לניתוח על מנת להפחית את 
הטראומה בניתוח של עמוד השדרה; הנכללים כולם בסוג 10

ל' ניסן תשע"ד - 26230/04/2014



Trade Mark No. 251834 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

 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

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 automotives; 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 skies; water vehicles and parts (other 
than their motors); air vehicles and parts (other than 
their motors); all included in class 12

כלי רכב יבשתיים ומנועים לכלי רכב יבשתיים ממונעים 
(הכוללים אופנועים, אופניים ממונעים); חלקים לכלי רכב 

יבשתיים (הכוללים אופנועים, אופניים ממונעים); אופנים וחלקיו, 
כידונים, מגני בוץ; תאי מטען, משאיות זבל, טרקטורים, 

קרוואנים, תאי מטען לקירור, חיבורי קרוואנים לרכבים; התקני 
הרמה ומיכלי זבל לרכבים; מושבי רכב, תמיכת ראש למושבים, 
מושבי בטחון לילדים ברכבים, מגני מושבים ברכבים, כיסויים 
לרכב (תואמים), שמשיות; מתגי איתות ואותות כיוון, מגבים 
לרכבים וכננת זרוע דהיינו, צמיגים, צינורות פנימיים וצמיגים 
ללא צינורות עבור כלי רכב, ערכות לתיקון צמיגים, טלאים 
לצמיגי רכבים, טלאי גומי דביקים לתיקון צינורות פנימיים, 

שסתומים עבור צמיגי רכב, חלונות לרכב, חלונות בטחון לרכב, 
מראות אחוריות ומראות צד לרכב, שרשראות צמיגים והרכבה 
דהיינו, אוכפים לרכבים; משאבות לניפוח צמיגים; אזעקות נגד 
גניבה לרכבים; צופרים לרכבים, חגורות בטיחות עבור נוסעים; 
אוויר עבור כלי רכב, עגלות, כסאות גלגלים, עגלות ילדים, 

מכוניות יד, עגלות קניות, מכוניות יד יחיד או רב גלגלים; תלת 
אופן מובילים ועגלות טיפול עבור טובין של משק הבית, רכבי 
מסילת ברזל, קטרים, רכבות, מסילה חשמלית, כרכרות; כבל 
רכבות (רכבלים), מעליות סקי, כלי רכב ימיים וחלקים (מלבד 
המנועים שלהם), כלי רכב אוויריים וחלקים (למעט המנועים 

שלהם); הנכללים כולם בסוג 12.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

ל' ניסן תשע"ד - 26330/04/2014



אפורציו
Trade Mark No. 251835 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: ratiopharm GmbH

Address: Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Germany

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
symptomatic anemia.

תכשיר תרופתי לטיפול באנמיה סימפטומטית.                       
                                      

ל' ניסן תשע"ד - 26430/04/2014



Trade Mark No. 251836 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Abide-i Hurriyet Cad. No: 211, Bolkan Center B 
Blok Kat: 1 34381 Sisli/Istanbul, Turkey

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers). משקאות כוהליים (למעט בירות).               

ל' ניסן תשע"ד - 26530/04/2014



Eporatio

Trade Mark No. 251837 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: ratiopharm GmbH

Address: Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Germany

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
symptomatic anemia.

תכשיר תרופתי לטיפול באנמיה סימפטומטית.                       
                                      

ל' ניסן תשע"ד - 26630/04/2014



Trade Mark No. 251838 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Abide-i Hurriyet Cad. No: 211, Bolkan Center B 
Blok Kat: 1 34381 Sisli/Istanbul, Turkey

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) . משקאות כוהליים (למעט בירות).                 

ל' ניסן תשע"ד - 26730/04/2014



Trade Mark No. 251839 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Abide-i Hurriyet Cad. No: 211, Bolkan Center B 
Blok Kat: 1 34381 Sisli/Istanbul, Turkey

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers). משקאות כוהליים (למעט בירות).               

ל' ניסן תשע"ד - 26830/04/2014



Trade Mark No. 251840 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

Address: Abide-i Hurriyet Cad. No: 211, Bolkan Center B 
Blok Kat: 1 34381 Sisli/Istanbul, Turkey

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers) . משקאות כוהליים (למעט בירות).                 

ל' ניסן תשע"ד - 26930/04/2014



CERDELGA

Trade Mark No. 251843 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Genzyme Corporation

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

(Massachusetts Corporation)

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Gaucher Disease; all included in class 5

תכשירים רוקחיים  לטיפול במחלת גושה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                     5

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., 21/06/2012, No. 85/657583 ארה"ב, 21/06/2012, מספר 85/657583

Class: 5 סוג: 5

ל' ניסן תשע"ד - 27030/04/2014



CIMUTOTE

Trade Mark No. 251844 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Genzyme Corporation

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

(Massachusetts Corporation)

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Gaucher Disease; all included in class 5

תכשירים רוקחיים  לטיפול במחלת גושה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                     5

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., 21/06/2012, No. 85/657604 ארה"ב, 21/06/2012, מספר 85/657604

Class: 5 סוג: 5

ל' ניסן תשע"ד - 27130/04/2014



CIMVERIZ

Trade Mark No. 251845 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Genzyme Corporation

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

(Massachusetts Corporation)

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Gaucher Disease; all included in class 5

תכשירים רוקחיים  לטיפול במחלת גושה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                     5

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., 21/06/2012, No. 85/657589 ארה"ב, 21/06/2012, מספר 85/657589

Class: 5 סוג: 5

ל' ניסן תשע"ד - 27230/04/2014



DEEP SPACE

Trade Mark No. 251847 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 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: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
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; מי קולון; מי 
טואלט; תרסיסי בושם לגוף; שמנים; משחות ותחליבים לעור; 
קצף לגילוח, ג'ל לגילוח, תרחיץ לפני גילוח ולאחר גילוח, אבקת 
טלק; תכשירים לאמבט ולמקלחת;שמפו וקונדישינייר; תרחיצים 

לשיער; משחות שיניים; מי-פה לא רפואיים; דאודורנטים; 
תכשירים מונעי הזעה לשימוש אישי; תכשירי טואלט לא 

רפואיים ; הנכללים כולם בסוג 3                                           
                                                                                    
                                                                                    

              

ל' ניסן תשע"ד - 27330/04/2014



Trade Mark No. 251848 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours Dark red: Pantone 
186C, Light red: Pantone 157C as shown in the 
mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום כהה: פנטון 186C, אדום בהיר: 
פנטון 157C הנראים בסימן.

 Owners

Name: ACCOR

Address: 110 avenue de France, 75013 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: 35 סוג: 35

Business management in the hotel and restaurant 
fields; commercial administration relating to the fields 
of hotel and restaurant; advertising services in the 
hotel and restaurant fields; online advertising on 
computer network in the hotel and restaurant fields; 
Business management of hotels, motels, hotel 
complexes, apartments and apartment hotels.

ניהול עסקים בתחומים של בתי מלון ומסעדנות; אדמיניסטרציה 
מסחרית הקשורה לתחומים של בתי מלון ומסעדנות; שירותי 
פרסום בתחומים של בתי מלון ומסעדנות; פרסום מקוון ברשת 
מחשבים בתחומים של בתי מלון ומסעדנות; ניהול עסקים של 
בתי מלון, מוטלים, קומפלקסים של בתי מלון, דירות ובתי 

מלון-דירות.                                                                     
                                                                                    

Class: 43 סוג: 43

Hotels, motels, operating hotel complexes; hotel 
services, providing food and drink services; cafeteria, 
tearoom, bars (except clubs) services; temporary 
accommodation; tourist homes; hotel room 
reservation services for travelers; temporary 
accommodation reservation services; (non-business) 
consultation and counsel in the hotel and restaurant 
fields.

בתי מלון, מוטלים, תפעול קומפלקסים של בתי מלון; שירותי 
מלון, אספקת שירותי מזון ומשקה; שירותי קפיטריה, חדרי תה, 
ברים (למעט מועדונים); מגורים זמניים; בתים לתיירים; שירותי 

הזמנת חדרי מלון עבור מטיילים; שירותי הזמנת מגורים 
זמניים; יעץ וייעוץ (לא עסקי) בתחומים של בתי מלון ומסעדנות. 
                                                                                    

                                                                    

ל' ניסן תשע"ד - 27430/04/2014



Trade Mark No. 251849 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours Pantone 2945C, 
Light blue: Pantone 2915C as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים  כחול כהה: פנטון 2945C, כחול בהיר: 
פנטון 2915C הנראים בסימן.

 Owners

Name: ACCOR

Address: 110 avenue de France, 75013 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: 35 סוג: 35

Business management in the hotel and restaurant 
fields; commercial administration relating to the fields 
of hotel and restaurant; advertising services in the 
hotel and restaurant fields; online advertising on 
computer network in the hotel and restaurant fields; 
Business management of hotels, motels, hotel 
complexes, apartments and apartment hotels.

ניהול עסקים בתחומים של בתי מלון ומסעדנות; אדמיניסטרציה 
מסחרית הקשורה לתחומים של בתי מלון ומסעדנות; שירותי 
פרסום בתחומים של בתי מלון ומסעדנות; פרסום מקוון ברשת 
מחשבים בתחומים של בתי מלון ומסעדנות; ניהול עסקים של 
בתי מלון, מוטלים, קומפלקסים של בתי מלון, דירות ובתי 

מלון-דירות.                                                                     
                                                                                    

Class: 43 סוג: 43

Hotels, motels, operating hotel complexes; hotel 
services, providing food and drink services; cafeteria, 
tearoom, bars (except clubs) services; temporary 
accommodation; tourist homes; hotel room 
reservation services for travelers; temporary 
accommodation reservation services; (non-business) 
consultation and counsel in the hotel and restaurant 
fields.

בתי מלון, מוטלים, תפעול קומפלקסים של בתי מלון; שירותי 
מלון, אספקת שירותי מזון ומשקה; שירותי קפיטריה, חדרי תה, 
ברים (למעט מועדונים); מגורים זמניים; בתים לתיירים; שירותי 

הזמנת חדרי מלון עבור מטיילים; שירותי הזמנת מגורים 
זמניים; יעץ וייעוץ (לא עסקי) בתחומים של בתי מלון ומסעדנות. 
                                                                                    

                                                                    

ל' ניסן תשע"ד - 27530/04/2014



JUNKOSHA

Trade Mark No. 251850 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 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.                     

Class: 9 סוג: 9

Wires and cables for conducting electricity, cable 
assembly, remote control telemetering machines and 
apparatus.

חוטים וכבלים להולכת חשמל, מקבץ כבלים, מכונות ומכשירים 
טלמטריים הנשלטים מרחוק.                                              

                          

Class: 17 סוג: 17

Pipe joints (not of metal); plastic tubes, plastic hoses, 
plastic films, plastic sheets, plastic tapes, thermal 
contraction tubes of plastic, electrical insulating tape.

מחברי צנרת (שאינם ממתכת); צינורות פלסטיק, זרנוקי 
פלסטיק, סרטי פלסטיק, גיליונות פלסטיק, רצועות פלסטיק, 

צינורות תרמיים מתכווצים מפלסטיק, רצועת בידוד חשמלי.       
                          

ל' ניסן תשע"ד - 27630/04/2014



MEATEX

Trade Mark No. 251851 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: MARFRIG ARGENTINA S.A.

Address: Estanislao Zeballos 2739, Beccar, Provincia de 
Buenos Aires, Argentina

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

Meat, fresh, frozen, cooked, processed; meat 
products; offal.

בשר, טרי, קפוא, מבושל, מעובד; מוצרי בשר; שיירי בשר.       
              

ל' ניסן תשע"ד - 27730/04/2014



Trade Mark No. 251852 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management in the hotel and restaurant 
fields; commercial administration relating to the fields 
of hotel and restaurant; advertising services in the 
hotel and restaurant fields; online advertising on 
computer network in the hotel and restaurant fields; 
Business management of hotels, motels, hotel 
complexes, apartments and apartment hotels.

ניהול עסקים בתחומים של בתי מלון ומסעדנות; אדמיניסטרציה 
מסחרית הקשורה לתחומים של בתי מלון ומסעדנות; שירותי 
פרסום בתחומים של בתי מלון ומסעדנות; פרסום מקוון ברשת 
מחשבים בתחומים של בתי מלון ומסעדנות; ניהול עסקים של 
בתי מלון, מוטלים, קומפלקסים של בתי מלון, דירות ובתי 

מלון-דירות.                                                                     
                                                                                    

Class: 43 סוג: 43

Hotels, motels, operating hotel complexes; hotel 
services, providing food and drink services; cafeteria, 
tearoom, bars (except clubs) services; temporary 
accommodation; tourist homes; hotel room 
reservation services for travelers; temporary 
accommodation reservation services; (non-business) 
consultation and counsel in the hotel and restaurant 
fields.

בתי מלון, מוטלים, תפעול קומפלקסים של בתי מלון; שירותי 
מלון, אספקת שירותי מזון ומשקה; שירותי קפיטריה, חדרי תה, 
ברים (למעט מועדונים); מגורים זמניים; בתים לתיירים; שירותי 

הזמנת חדרי מלון עבור מטיילים; שירותי הזמנת מגורים 
זמניים; יעץ וייעוץ (לא עסקי) בתחומים של בתי מלון ומסעדנות. 
                                                                                    

                                                                    

ל' ניסן תשע"ד - 27830/04/2014



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours Dark green: 
Pantone 369C, Light green: Pantone 382C as shown 
in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים ירוק כהה: פנטון 369C, ירוק בהיר: 
פנטון 382C הנראים בסימן.

 Owners

Name: ACCOR

Address: 110 avenue de France, 75013 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

ל' ניסן תשע"ד - 27930/04/2014



Trade Mark No. 251853 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: LAM CHI SUN

Address: Room 3403, Choi Chun House, Choi Ming 
Court, Tseung Kwun O, Kowloon, Hong Kong

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

Wall clocks; master clocks; stopwatches; movements 
for clocks and watches; clock dials; clock hands; 
watch springs; anchors (clock and watch-making); 
watch crystals; watch chains; pendulums (clock and 
watch-making); watch cases, clockworks; barrels 
(clock and watch-making); atomic clocks, clocks for 
automobiles; alarm clocks; electric clocks and 
watches; electronic clocks and watches; control 
clocks; table clocks; wrist watches; sundials; pocket 
watches.

שעוני קיר; שעוני סבא; שעוני עצר; מנגנונים עבר שעונים 
ושעוני יד; חוגות שעון; ידי שעון; קפיצים של שעוני יד; עוגנים 
(הכנת שעונים ושעוני יד); קריסטלים של שעוני יד; שרשראות 
שעוני יד; מטוטלות (הכנת שעונים ושעוני יד); נרתיקים של 
שעוני יד, מערכות שעון; תיבות (הכנת שעונים ושעוני יד); 
שעונים אטומים, שעונים עבור מכוניות; שעונים מעוררים; 
שעונים ושעוני יד חשמליים; שעונים ושעוני יד אלקטרוניים; 
שעוני בקרה; שעוני שולחן; שעוני פרק כף יד; שעוני שמש; 

שעוני כיס.                         

ל' ניסן תשע"ד - 28030/04/2014



RADIALEASE

Trade Mark No. 251854 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 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

Catheters; sheath introducers for use with catheters; 
guide wires; needles, sheaths and dilators for use in 
transradial access procedures.

צנתרים; מחדירי שרוולית לשימוש עם צנתרים; חוטי הנחיה; 
מחטים, שרווליות ומרחיבים לשימוש בהליכי גישה 

טרנס-רדיאלים.                                                         

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing classes and 
seminars in the field of transradial access 
procedures.

שירותי חינוך, דהיינו, אספקת כיתות וסמינרים בתחום של 
הליכי גישה טרנס-רדיאלים.                                               

            

ל' ניסן תשע"ד - 28130/04/2014



SURGICEL NU-KNIT

Trade Mark No. 251855 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 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: 5 סוג: 5

Absorbable hemostat in the nature of surgical, dental 
and veterinary dressings.

עוצרי דימום ספיגים בצורה של חבישות כירורגיות, דנטאליות 
ווטרינריות.                           

ל' ניסן תשע"ד - 28230/04/2014



SURGICEL

Trade Mark No. 251856 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 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: 5 סוג: 5

Absorbable hemostat in the nature of surgical, dental 
and veterinary dressings.

עוצרי דימום ספיגים בצורה של חבישות כירורגיות, דנטאליות 
ווטרינריות.                           

ל' ניסן תשע"ד - 28330/04/2014



ASCENT

Trade Mark No. 251877 מספר סימן

Application Date 19/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 
60642, U.S.A.

(a Delaware 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: 30 סוג: 30

Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges.

דברי מתיקה, גומי לעיסה, מסטיק, ממתקים, סוכריות מנטה, 
סוכריות ולכסניות.       

ל' ניסן תשע"ד - 28430/04/2014



Trade Mark No. 251882 מספר סימן

Application Date 16/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CISTERCIAN ORDER OF THE STRICT 
OBSERVANCE (TARAPPISTS) TRAPPIST ABBEY 
"NOTRE DAME DES DOULEURS"

שם: מנזר הטרפיסטים ע"ש הגב' של הייסורים בלטרון

Address: Abbaye De Latroun, Ramla, 72100, Israel כתובת : מנזר לטרון, ת.ד. 753, רמלה, 72100, ישראל

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (excluding beer). משקאות אלכוהוליים (למעט בירה).               

ל' ניסן תשע"ד - 28530/04/2014



Trade Mark No. 251883 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

Address: 4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 
(Republic of China)

a 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: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software; cameras; 
video recorders; eye glasses; video games; batteries; 
telephones; computer chips; semiconductors; 
notebook computer carrying cases; protective 
carrying cases specially adapted for personal digital 
assistants (PDA); mobile telephones; computer 
stylus; speakers for computers; card readers; cases 
for mobile phones; magnets; decorative magnets; 
computer mouse; portable computers; computer hard 
drive enclosures; mouse pads; arm rests for use with 
computers; downloadable electronic publications; 
downloadable image files; wrist rests for use with 
computers; bags especially adapted for carrying 
laptops and notebook computers; bags especially 
adapted for carrying tablet computers; camera 
straps; cases for photographic apparatus; bags 
adapted for carrying photographic apparatus; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments; digital video disc drives; hand-held 
microphone sleeves; eye glass cases; phonograph 
record sleeves; car cell phone holders and mounts; 
cell phone straps; all included in class 9.

חומרות מחשב; תוכנות מחשב; מצלמות; התקני הקלטת וידאו; 
משקפיים; משחקי וידאו; סוללות; מכשירי טלפון; שבבי מחשב; 
מוליכים למחצה; נרתיקי נשיאת מחשב נייד; נרתיקי נשיאה 
 ;(PDA) מגינים המותאמים במיוחד לעזרים דיגיטליים אישיים
מכשירי טלפון ניידים; חרט מחשב; רמקולים עבור מחשבים; 
התקני קריאת כרטיס; נרתיקים עבור מכשירי טלפון ניידים; 
מגנטים; מגנטים דקורטיביים; עכבר מחשב; מחשבים ניידים; 

מתחמי הנע קשיח למחשב; כריות עכבר; משענות זרוע 
לשימוש עם מחשבים; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; 
תיקי דמות הניתנים להורדה; משענות פרק היד לשימוש עם 
מחשבים; תיקים במיוחד מותאמים לנשיאת מחשבים נישאים 

ומחשבים ניידים; תיקים במיוחד מותאמים לנשיאת מחשבי לוח; 
רצועות מצלמה; נרתיקים עבור התקני צילום; תיקים המותאמים 
לנשיאת התקני צילום; נרתיקים העשויים במיוחד עבור התקני 
ומכשירי צילום; התקני הנעת דיסק וידאו דיגיטליים; שרוולי 
מיקרופון המשמש ביד; נרתיקי משקפיים; שרוולי הקלטת 

פונוגרף; התקני החזקה ותושבות מכשירי טלפון סלולארי עבור 
כלי רכב; רצועות טלפון סלולארי; הנכללים כולם בסוג 9.           
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 28630/04/2014



Trade Mark No. 251884 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

Address: 4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 
(Republic of China)

a 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: 9 סוג: 9

Computer software; computer stylus; computer 
hardware; mouse pads; arm rests for use with 
computers; downloadable image files; notebook 
computer carrying cases; bags especially adapted for 
carrying tablet computers; bags especially adapted 
for carrying laptops and notebook computers; 
protective carrying cases specially adapted for 
personal digital assistants (PDA); camera straps; 
cases for photographic apparatus; bags adapted for 
carrying photographic apparatus; cases especially 
made for photographic apparatus and instruments; 
eye glasses; mobile telephones; cases for mobile 
phones; car cell phone holders and mounts; cell 
phone straps; computer hard drive enclosures; all 
included in class 9.

תוכנות מחשב; חרט מחשב; חומרות מחשב; כריות עכבר; 
משענות זרוע לשימוש עם מחשבים; תיקי דמות הניתנים 
להורדה; נרתיקי נשיאת מחשב ניידים; תיקים המותאמים 
במיוחד לנשיאת מחשבי לוח; תיקים המותאמים במיוחד 
לנשיאת מחשבים נישאים ומחשבים ניידים; נרתיקי נשיאה 

 ;(PDA) מגינים המותאמים במיוחד לעזרים דיגיטליים אישיים
רצועות מצלמה; נרתיקים עבור התקני צילום; תיקים המותאמים 
לנשיאת התקני צילום; נרתיקים העשויים במיוחד עבור התקני 
ומכשירי צילום; משקפיים; מכשירי טלפון ניידים; נרתיקים עבור 
מכשירי טלפון ניידים; התקני החזקה ותושבות מכשירי טלפון 
סלולארי עבור כלי רכב; רצועות טלפון סלולארי; מתחמי הנע 
קשיח למחשב; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    
                                                                              

ל' ניסן תשע"ד - 28730/04/2014



Trade Mark No. 251891 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Personal Care Products Council Foundation

Address: 1101 17th Street, N.W., Washington, DC, 
20036, U.S.A.

(D.C. non-profit 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: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting classes, 
workshops and educational programs on hair, make-
up and skin care techniques for cancer patients and 
cosmetologists who provide services to those 
patients and providing educational and instructional 
materials on hair, make-up and skin care techniques 
for cancer patients and cosmetologists who provide 
services to those patients; all included in class 41.

שירותים חינוכיים, דהיינו, עריכת והנחיית שיעורים, סדנאות 
ותוכניות חינוכיות על טכניקות טיפול בשיער, איפור וטיפול בעור 
לחולי סרטן ולתמרוקנים וקוסמטיקאים המספקים שירותים 
לחולים אלו ואספקת חומרי לימוד והוראה על טכניקות טיפול 

בשיער, איפור וטיפול בעור לחולי סרטן ולתמרוקנים 
וקוסמטיקאים המספקים שירותים לחולים אלו; הכלולים כולם 
בסוג 41.                                                                         
                                                                                  

ל' ניסן תשע"ד - 28830/04/2014



Trade Mark No. 251897 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: LOUIS ROYER

Address: 27 et 29 rue du Chail, 16200 JARNAC, 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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers). משקאות אלכוהוליים (למעט בירות).         

ל' ניסן תשע"ד - 28930/04/2014



INFORTISPIR

Trade Mark No. 251898 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 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. תכשירים רוקחיים לדרכי הנשימה.                                      
              

ל' ניסן תשע"ד - 29030/04/2014



Trade Mark No. 251928 מספר סימן

Application Date 01/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1139863 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi,,Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8535, Japan

(Japan 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of central nervous system  diseases and 
disorders .

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, 08/05/2012, No. 2012-036284 יפן, 08/05/2012, מספר 2012-036284

Class: 5 סוג: 5

ל' ניסן תשע"ד - 29130/04/2014



Trade Mark No. 251929 מספר סימן

Application Date 01/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1139864 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi,,Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8535, Japan

(Japan 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of central nervous system diseases and 
disorders 

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, 08/05/2012, No. 2012-036287 יפן, 08/05/2012, מספר 2012-036287

Class: 5 סוג: 5

ל' ניסן תשע"ד - 29230/04/2014



Trade Mark No. 251931 מספר סימן

Application Date 18/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1139933 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; all aforementioned 
goods especially for the cleaning and care of the 
interior and exterior of automobiles; soaps, for 
personal use only; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions.

Class: 8 סוג: 8

Hand tools; implements (hand operated) for use in 
agriculture, horticulture and forestry, for the 
construction of machines, apparatus and vehicle and 
for the building industry; cutlery; side arms, razors.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines; fire-
extinguishing apparatus; computer games, mobile 
phones, bags for mobile phones, carriers adapted for 
mobile phones, devices for hands-free use of mobile 
phones, rechargeable accumulators (batteries) for 
mobile phones; cases adapted for computers and 
tablet computers; navigation apparatus for vehicles; 
glasses, sunglasses, spectacle cases; fire resistant 
protective clothing for racing drivers, in particular 
gloves, shoes, jumpsuits, protective helmets, 
protective helmets for sports; electric apparatus and 
instruments; electronic devices, particularly 
navigation apparatus.

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; key fobs; key straps; 
cufflinks, tie pins; badges (jewellery); pins (jewellery); 
watch cases.

ל' ניסן תשע"ד - 29330/04/2014



Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, stickers, printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers' type; printing 
blocks; document files, calendars, pen holders; 
organizers (calendars); pencil cases; flyers; leather 
organizers for accommodating calendars, business 
cards and notebooks.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, particularly trunks, bags and small 
leather articles, included in this class; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
bags, included in this class; clothing for animals, 
toilet bags, rucksacks, handbags, wallets, briefcases, 
key cases.

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; bottle closures not of 
metal.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; wine and 
champagne coolers; insulated beverage cups; bottle 
openers; money boxes; ice cube moulds; perfume 
vaporizers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; dress handkerchiefs; 
scarfs; gloves; belts; leather clothing.

Class: 27 סוג: 27

Floor mats for motor vehicles.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; toy vehicles; model cars; golf clubs; 
golf balls.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; tobacco goods; 
cigarettes; cigars; cigarillos; lighters for smokers.

ל' ניסן תשע"ד - 29430/04/2014



Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail and wholesale 
services with regard to vehicles, particularly motor 
vehicles and electric vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air or water, motors for land 
vehicles, parts of motor vehicles and electro vehicles.

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financing, particularly of leasing 
contracts; credit brokerage; insurances, particularly in 
the automobiles business.

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair, namely repair and 
maintenance of motor vehicles and parts thereof and 
of engines for motor vehicles and parts thereof; 
conversion and tuning of production automobiles and 
their engines; cleaning of motor vehicles; providing 
information relating to vehicle repair; tuning and 
cleaning of automobiles; installation services.

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement and organisation; vehicle rental; leasing 
of motor vehicles.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; driving schools, in 
particular sport driving schools (education, training); 
motor sport events.

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; services of 
engineers; technical research, development and 
consulting, particularly in the field of vehicle and 
engine construction; preparation of technical reports; 
creation of programs for data processing; graphic 
arts designing; construction drafting; quality control 
services for certification purposes, testing, analysis 
and evaluation of the services of others for the 
purpose of certification.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation.

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)

ל' ניסן תשע"ד - 29530/04/2014



Germany, 14/12/2011, No. 30 2011 067 737.9/25 גרמניה, 14/12/2011, מספר 737.9/25 067 2011 30

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions

Class: 9 סוג: 9

Scientific, surveying, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
computer games; glasses, sunglasses, data 
processing devices; data carriers equipped with 
programs; electric apparatus and instruments; 
electronic devices, particularly navigation apparatus

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric 
instruments; key fobs; pins (jewellery); tie pins; cuff 
links

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, stickers, printed matter; photographs; 
stationery; office requisites (except furniture); 
calendars, flyers

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, particularly trunks, bags and small 
leather articles, included in this class; umbrellas, 
parasols

Class: 21 סוג: 21

Perfume vaporizers

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; dress handkerchiefs; 
scarfs; gloves; belts; leather clothing

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; toy vehicles; model cars; golf clubs; 
golf balls

Class: 34 סוג: 34

Lighters

Class: 37 סוג: 37

Repair, namely repair and maintenance of motor 
vehicles, equipment and tuning of motor vehicles; 
cleaning of motor vehicles; providing information 
relating to vehicle repair; tuning and cleaning of 
automobiles

ל' ניסן תשע"ד - 29630/04/2014



Class: 42 סוג: 42

Services of engineers; technical research, 
development and consulting, particularly in the field of 
vehicle and engine construction; provision of technical 
expert opinions; creation of programs for data 
processing; graphic arts designing; construction 
drafting; certification services

European Community Trade Mark, 29/03/2012, No. 
10 769 917

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/03/2012, מספר 917 769 
10

Class: 8 סוג: 8

Hand tools; implements (hand operated) for use in 
agriculture, horticulture and forestry, for the 
construction of machines, apparatus and vehicle and 
for the building industry; cutlery; side arms, razors

Class: 9 סוג: 9

Nautical, photographic, cinematographic apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; compact discs, 
DVDs and other digital recording media; mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; fire-extinguishing 
apparatus; mobile phones, bags for mobile phones, 
carriers adapted for mobile phones, devices for 
hands-free use of mobile phones, rechargeable 
accumulators (batteries) for mobile phones; cases 
adapted for computers and tablet computers; 
navigation apparatus for vehicles; spectacle cases; 
fire resistant protective clothing for racing drivers, in 
particular gloves, shoes, jumpsuits; protective 
helmets, protective helmets for sports

Class: 14 סוג: 14

Key straps; badges (jewellery); watch cases

Class: 16 סוג: 16

Bookbinding material; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters; instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging 
(not included in other classes); printers' type; printing 
blocks; document files, pen holders; organizers 
(calendars); pencil cases

Class: 18 סוג: 18

Animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; bags, 
included in this class; clothing for animals, toilet bags, 
rucksacks, handbags, wallets, briefcases, key cases; 
leather organizers for accommodating calendars, 
business cards and notebooks

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

ל' ניסן תשע"ד - 29730/04/2014



Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; wine and 
champagne coolers; insulated beverage cups; bottle 
openers; bottle closures; money boxes; ice cube 
moulds

Class: 27 סוג: 27

Floor mats for motor vehicles

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; tobacco goods; 
cigarettes; cigars; cigarillos

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail and wholesale 
services with regard to vehicles, particularly motor 
vehicles and electric vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air or water, motors for land 
vehicles, parts of motor vehicles and electro vehicles

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; leasing of motor vehicles; financing, 
particularly of leasing contracts; credit brokerage; 
insurances, particularly in the automobiles business

Class: 37 סוג: 37

Building construction; installation services

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement and organisation; vehicle rental

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; driving schools, in 
particular sport driving schools (education, training); 
motor sport events

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

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation

ל' ניסן תשע"ד - 29830/04/2014



 Owners

Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

Address: Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany

(Germany stock company)

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

ל' ניסן תשע"ד - 29930/04/2014



Trade Mark No. 251987 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: DIAGEO SINGAPORE PTE LTD

Address: 112 Robinson Road, #15-01, 068902, 
Singapore

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

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

ל' ניסן תשע"ד - 30030/04/2014



MAISON CELISSE

Trade Mark No. 251989 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: DIAGEO SINGAPORE PTE LTD

Address: 112 Robinson Road, #15-01, 068902, 
Singapore

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

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

ל' ניסן תשע"ד - 30130/04/2014



Trade Mark No. 251992 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software or speech, speaker, voice and/or 
voice-print recognition, identification, authentication, 
analytics, validation, verification,
searching, processing, and for language recognition; 
interactive voice response system comprising 
computer hardware and operating and applications 
software; application development software; 
programming tools and utilities; computer software 
for the creation, conversion, manipulation, 
translation, storage, transcription, management, 
recognition, and/or transfer of documents, images, 
text, video, sounds, speech and/or data; computer 
software used to enhance the capabilities and 
features of other software and non-downloadable 
online software; software for accessing information 
on a global computer network; downloadable 
software for computers, portable handheld digital 
electronic communication devices, mobile devices, 
and wired and wireless communication devices for 
speech, speaker, voice and/or language recognition 
technology; all included in class 9.

תוכנת מחשב או זיהוי בדיבור; קול ו / או טביעת קול, הכרה, 
זיהוי, אימות, ניתוח , תיקוף, אימות, חיפוש, עיבוד לזיהוי שפה; 
מערכת מענה קולי אינטראקטיבית הכוללת חומרה ותוכנה 
לתפעול ואפליקציה; תוכנה לפיתוח אפליקציה; כלי תכנות 
ושירותים; תוכנת מחשב ליצירה, המרה, הפעלת, תרגום, 
אחסון, תעתיק, ניהול, זיהוי, ו / או העברה של מסמכים, 
תמונות, טקסט, וידאו, צלילים, דיבור ו / או נתונים; תוכנות 
מחשב המשמשות לשיפור היכולות ומאפיינים של תוכנות 

אחרות ותוכנות מקוונות שאינן להורדה; תוכנה לגישה למידע 
ברשת מחשבים עולמית; תוכנות להורדה עבור מחשבים; 
מכשירים ניידים דיגיטאליים אלקטרוניים המוחזקים ביד, 
מכשירי תקשורת קווית ואלחוטית עבור טכנולוגיית לזיהוי 

דיבור, רמקול, קול ו / או טכנולוגיה לזיהוי שפה; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 42 סוג: 42

Cloud computing services; computer consulting 
services; all included in class 42.

שירותי מחשוב ענן; שירותי יעוץ מחשוב; 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., 21/06/2012, No. 85/657913 ארה"ב, 21/06/2012, מספר 85/657913

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 30230/04/2014



 Owners

Name: Nuance Communications, Inc.

Address: One Wayside Road, Burlington, 
Massachusettes, 01803, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

ל' ניסן תשע"ד - 30330/04/2014



Trade Mark No. 251993 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software or speech, speaker, voice and/or 
voice-print recognition, identification, authentication, 
analytics, validation, verification,
searching, processing, and for language recognition; 
interactive voice response system comprising 
computer hardware and operating and applications 
software; application development software; 
programming tools and utilities; computer software 
for the creation, conversion, manipulation, 
translation, storage, transcription, management, 
recognition, and/or transfer of documents, images, 
text, video, sounds, speech and/or data; computer 
software used to enhance the capabilities and 
features of other software and non-downloadable 
online software; software for accessing information 
on a global computer network; downloadable 
software for computers, portable handheld digital 
electronic communication devices, mobile devices, 
and wired and wireless communication devices for 
speech, speaker, voice and/or language recognition 
technology; all included in class 9.

תוכנת מחשב או זיהוי בדיבור; קול ו / או טביעת קול, הכרה, 
זיהוי, אימות, ניתוח , תיקוף, אימות, חיפוש, עיבוד לזיהוי שפה; 
מערכת מענה קולי אינטראקטיבית הכוללת חומרה ותוכנה 
לתפעול ואפליקציה; תוכנה לפיתוח אפליקציה; כלי תכנות 
ושירותים; תוכנת מחשב ליצירה, המרה, הפעלת, תרגום, 
אחסון, תעתיק, ניהול, זיהוי, ו / או העברה של מסמכים, 
תמונות, טקסט, וידאו, צלילים, דיבור ו / או נתונים; תוכנות 
מחשב המשמשות לשיפור היכולות ומאפיינים של תוכנות 

אחרות ותוכנות מקוונות שאינן להורדה; תוכנה לגישה למידע 
ברשת מחשבים עולמית; תוכנות להורדה עבור מחשבים; 
מכשירים ניידים דיגיטאליים אלקטרוניים המוחזקים ביד, 
מכשירי תקשורת קווית ואלחוטית עבור טכנולוגיית לזיהוי 

דיבור, רמקול, קול ו / או טכנולוגיה לזיהוי שפה; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    

Class: 42 סוג: 42

Cloud computing services; computer consulting 
services; all included in class 42.

שירותי מחשוב ענן; שירותי יעוץ מחשוב; 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., 21/06/2012, No. 85/657850 ארה"ב, 21/06/2012, מספר 85/657850

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 30430/04/2014



 Owners

Name: Nuance Communications, Inc.

Address: One Wayside Road, Burlington, 
Massachusettes, 01803, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

ל' ניסן תשע"ד - 30530/04/2014



Trade Mark No. 251996 מספר סימן

Application Date 16/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Wine Roo Ltd. שם: ויין רום בע"מ

Address: 24, Hibat Tzion St., Ramat Gan, Israel כתובת : רח' חיבת ציון 24, רמת גן, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alexander Borochovich Rozenman, Adv.

Address: 3 Daniel Frish St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: אלכסנדר בורוכוביץ' רוזנמן, עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, קומה 15, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services of providing a food or a drinks. שירותים להספקת מזון ומשקה.                               

ל' ניסן תשע"ד - 30630/04/2014



E-Vent

Trade Mark No. 251999 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danog Properties and Investments Ltd. שם: דנוג נכסים והשקעות בע"מ

Address: 34 Tuval St., Ramat Gan, 52522, Israel כתובת : תובל 34, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

A social calendar application which allows to manage 
and organize meeting and events in affective way, 
and allows to collect money from the participants.

אפליקציית לוח שנה חברתית המאפשרת ניהול וארגון אירועים 
בצורה יעילה ונוחה עם מתן אפשרות לגביית כסף 

מהמשתתפים.                                                                 
                            

ל' ניסן תשע"ד - 30730/04/2014



Trade Mark No. 252009 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Woosh Water Systems Ltd. שם: ווש מערכות מים בע"מ

Address: 16 Tsharnichovski St., Kfar Saba, 44271, Israel כתובת : טשרניחובסקי 16, כפר סבא, 44271, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meir Dahan & Co., Adv.

Address: P.O.B. 174, Mitspe Adi, 17940, Israel

שם: מאיר דהאן ושות', עו"ד

כתובת : ת.ד. 174, עדי, 17940, מצפה עדי, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water dispensers; includes in class 11. מטהרי מים; הנכללים בסוג 11.                         

ל' ניסן תשע"ד - 30830/04/2014



CITY PHARM

סיטי פארם
Trade Mark No. 252023 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Daniel Horenstein שם: דניאל הורנשטיין

Address: 10th Rival St., Reshon Lezion, Israel כתובת : רח' ריב"ל 10, ראשון לציון, ישראל

Name: Yehosha Rahmani שם: יהושע רחמני

Address: 17th Harav Goren St., Rishon Lezion, Israel כתובת : הרב גורן 17, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehonatan Carmon, Adv.

Address: P.O.B. 14068, Tel Aviv, 61140, Israel

שם: יהונתן כרמון, עו"ד.

כתובת : ת.ד. 14068, תל אביב, 61140, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesale marketing; retail sale services and stores 
of natural food products, health products, ether oil 
mixtures and products, flower remedy system 
products, food supplements and related goods, 
cosmetic products and toilet products; services 
related in connection with the sale of natural food 
products, health products, food supplements and 
related goods, cosmetic products and toilet products; 
pharmacy services and pharmacies; all included in 
class 35.

חנויות ושירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית של מוצרי מזון 
טבעיים, מוצרי בריאות, שמנים אתריים, תמציות פרחי באך, 

תוספי מזון וטובין קשורים, מוצרי קוסמטיקה ומוצרי טואלטיקה; 
שרותים הקשורים למכירת מוצרי מזון טבעיים, מוצרי בריאות, 
תוספי מזון וטובין קשורים, מוצרי קוסמטיקה ומוצרי טואלטיקה; 
שירותי רוקחות ובתי מרקחת; הכל כלול בסוג 35.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ל' ניסן תשע"ד - 30930/04/2014



Trade Mark No. 252025 מספר סימן

Application Date 19/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DANYA COSMETICS LTD. שם: דניה קוסמטיקס בע"מ

Address: 16 Hakadar Street, Industrial Area, Natanya, 
42377, Israel

כתובת : רחוב הקדר 16, אזור התעשיה, נתניה, 42377, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zur - Fishman, Law Offices

Address: 7 Menahem Begin St., Ramat Gan, 52521, 
Israel

שם: צור - פישמן, משרד עורכי דין

כתובת : מנחם בגין 7, רמת גן, 52521, בית "גיבור ספורט", 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, perfumes, soaps, hair lotions, essential 
oils, bath preparations, shower preparations.

תכשירי קוסמטיקה, בשמים, סבונים, תרחיצים לשיער, שמנים 
אתריים, מוצרי אמבט, מוצרי רחצה.                           

ל' ניסן תשע"ד - 31030/04/2014



Trade Mark No. 252026 מספר סימן

Application Date 19/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DANYA COSMETICS LTD. שם: דניה קוסמטיקס בע"מ

Address: רחוב הקדר 16, אזור התעשיה, נתניה, 42377, ישראל כתובת : רחוב הקדר 16, אזור התעשיה, נתניה, 42377, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zur - Fishman, Law Offices

Address: 7 Menahem Begin St., Ramat Gan, 52521, 
Israel

שם: צור - פישמן, משרד עורכי דין

כתובת : מנחם בגין 7, רמת גן, 52521, בית "גיבור ספורט", 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, perfumes, soaps, hair lotions, essential 
oils, bath preparations, shower preparations.

תכשירי קוסמטיקה, בשמים, סבונים, תרחיצים לשיער, שמנים 
אתריים, מוצרי אמבט, מוצרי רחצה.                           

ל' ניסן תשע"ד - 31130/04/2014



Trade Mark No. 252055 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Reshet Hashnitzelia Ltd. שם: רשת השניצליה בע"מ

Address: 5 Hazayit St., Bnei Dror, Israel כתובת : רח' הזית 5, בני דרור, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Limor BN&Co., Law Firm

Address: 8 Hey Beeyar Street, Tel Aviv, 62093, Israel

שם: לימור בן-נון ושות' עו"ד

כתובת : ה' באייר 8, תל אביב, 6209304, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Schnitzel pole (coating crumbs of gold), french 
schnitzel (mustard and crumbs of gold), greek 
schnitzel (crushed garlic and fresh bits of gold), 
italian schnitzel (a mixture of herbs schnitzel and bits 
of gold), chinese (sesame seeds and bits of gold), 
sephardi schnitzel (hot sauce and bits of gold) are 
included in the type 29.

שניצל פולני (ציפוי פירורי זהב), שניצל צרפתי (חרדל דיז'ון 
ופירורי זהב), שניצל יווני (שום כתוש טרי ופירורי זהב), שניצל 

איטלקי (תערובת עשבי תיבול ופירורי זהב), שניצל סיני 
(שומשום ופירורי זהב), שניצל ספרדי (רוטב חריף ופירורי זהב) 
הנכללים כולם בסוג 29.                                                     
                                                                                    

                            

Class: 43 סוג: 43

Services for food and drink. שירותים להספקת מזון ומשקה.     

ל' ניסן תשע"ד - 31230/04/2014



Trade Mark No. 252074 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: NYC YOGURT, INC.

Address: 178 Sagamore Drive, Plainview, New York 
11803, U.S.A.

(New York 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: 35 סוג: 35

Retail yogurt store services; all included in Class 35. שירותי חנות יוגורט קמעונאית                                             
            

ל' ניסן תשע"ד - 31330/04/2014



Trade Mark No. 252075 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound, images, or 
video; Computer application software for mobile 
phones, tablets, computers, notebooks, and 
handheld computers, namely, software for voice, text, 
picture and video messaging; computer software for 
internet and telecommunications messages; 
Computer and video game software for mobile 
phones, tablets, computers, notebooks and handheld 
computers; Computer software for providing access 
to computer and video games through online social 
networking websites; all included in class 9.

התקנים אופטיים; התקנים להקלטה, שידור או שחזור של 
שמע, דמויות או חוזי; תכנות מחשב יישומיות עבור טלפונים 
ניידים, לוחות, מחשבים, מחשבים נישאים ומחשבים ידניים, 
דהיינו, תוכנה לשידור מסרים של קול, כתב (טקסט), תמונה 

ווידאו; תכנת מחשב להודעות אינטרנט ותקשורת רחק 
(טלקומוניקציה);תכנה למשחקי מחשב ווידאו לטלפונים ניידים, 
לוחות, מחשבים, מחשבים נישאים ומחשבים ידניים; תכנת 
מחשב עבור אספקת גישה למשחקי מחשב ווידאו דרך אתרי 
רשתות חברתיות מקוונות; הנכללים כולם בסוג 9.                  
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, providing 
online and telecommunication services between and 
among users of desktop and tablet computers, 
mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices concerning topics of 
general interest; enabling individuals to send and 
receive messages via online messaging in the field of 
general interest; providing online communications for 
registered users to share information, photos, audio 
and video content about themselves, their likes and 
dislikes and daily activities, to get feedback from their 
peers, to form virtual communities, and to engage in 
social networking;  broadcasting over the Internet, 
electronically transmitting, posting, displaying, and 
tagging information of audio, video and textual 
content; transmission of greeting cards over the 
Internet or other communications network; ; all 
included in class 38.

שרותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה), דהיינו, אספקת שירותים 
מקוונים ובתקשורת רחק בין משתמשים של מחשבים שולחניים 

ומחשבי לוח, מחשבים ניידים ומחשבים ידניים, ומכשירי 
תקשורת חוטית ואלחוטית בנושאי עניין כלליים; הרשאה 
ליחידים לשלוח ולקבל הודעות דרך שרות הודעות מקוון 

שבנושאי עניין כלליים;  אספקת תקשורת מקוונת למשתמשים 
רשומים לצורך שיתוף מידע, תמונות, תוכן שמע וחוזי בנוגע 

לעצמם, העדפותיהם וסלידותיהם והפעולות היומיומיות שלהם, 
לקבלת משוב מעמיתיהם, ליצור קהילות וירטואליות, ולעסוק 
ברישות חברתי;  שידור דרך האינטרנט, העברה אלקטרונית, 
הצבה, הצגה, ותיוג מידע בעל תוכן שמע, חוזי וכתב (טקסט);  

שידור כרטיסי ברכה דרך האינטרנט או רשתות תקשורת 
אחרות; הנכללים כולם בסוג 38.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ל' ניסן תשע"ד - 31430/04/2014



Ownersבעלים

Name: Glide Talk Ltd. שם: גלייד טוק בע"מ 

Address: Malcha Technology Park, Building 1B, 2nd 
Floor, Jerusalem, 9695101, Israel

כתובת : בניין 1B קומה 2, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים, 
9695101, ישראל

חברה פרטית

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

ל' ניסן תשע"ד - 31530/04/2014



Trade Mark No. 252077 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: TorcUP Inc. 

Address: 1025 Conroy Place, Easton, Pennsylvania, 
18040, U.S.A.

(Pennsylvania Corporation)

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: 7 סוג: 7

Industrial Bolting Tools, both hydraulic and 
pneumatic torque wrenches, used for loosening and 
tightening nuts and bolts; all included in class 7

כלי הברגה תעשייתיים, הן הידראוליים והן מפתחות פיטול 
ּפְנֵאּומָטִיים, המשמשים לשחרור והידוק אומים וברגים; הנכללים 

כולם בסוג 7                                           

ל' ניסן תשע"ד - 31630/04/2014



ADROIT

Trade Mark No. 252079 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 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

Guiding catheters. צנתרים מנחים.           

ל' ניסן תשע"ד - 31730/04/2014



Trade Mark No. 252120 מספר סימן

Application Date 09/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1141088 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: European Academy of Dermatology and 
Venereology

Address: Via delle Scuole 12, CH-6900 Lugano, 
Switzerland

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: 16 סוג: 16

Journals in the field of dermatology and venereology; 
printed teaching materials in the field of dermatology 
and venereology; printed instructional material in the 
field of dermatology and venereology. 

.

Class: 41 סוג: 41

Education; education information; academies 
(education); training.

ל' ניסן תשע"ד - 31830/04/2014



Trade Mark No. 252127 מספר סימן

Application Date 16/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1141188 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Boxes and containers of metal for sorting, storing and 
dispensing parcels and mail.

Class: 9 סוג: 9

Automotive apparatus and parts therefor for sorting 
and dispensing parcels and mail, electronic 
notification systems.

Class: 35 סוג: 35

Advertising agencies, business enquiries, research 
surveys, direct mail advertising, dissemination of 
advertising matter, organisation of exhibitions for 
advertising or commercial purposes, sales promotion, 
online advertising on a computer network, rental of 
advertising space, publication of publicity texts, radio 
and television advertising, outdoor advertising.

Class: 39 סוג: 39

Transport, packing, storage and delivery of mail and 
parcels, courier services, postal services and delivery 
of addressed mail, delivery of goods by mail order, 
storage information, transport information.

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)

Poland, 17/07/2012, No. Z-403031 Z-403031 פולין, 17/07/2012, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

ל' ניסן תשע"ד - 31930/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black and 
yellow. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Inpost Sp. z o.o.

Address: ul. Malborska 130, PL-30-624 Kraków, Poland

(Poland Limited liability company)

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

ל' ניסן תשע"ד - 32030/04/2014



Trade Mark No. 252130 מספר סימן

Application Date 19/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1141206 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; goggles 
for sports; swimming goggles; eyeglass and sunglass 
cases; eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and 
sunglass frames; eyeglass and sunglass chains; 
eyeglass and sunglass cords; pince-nez; pince-nez 
cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez 
mountings; correcting lenses [optics]; contact lenses; 
holders for contact lenses; ski goggles; spectacle 
cases; optical lenses; optical apparatus and 
instruments; binoculars; binocular cases; monocles; 
opera glasses; telescopes; optical discs; prisms 
[optics]; magnifying glasses; magnifying glass cases; 
objectives [lenses] [optics]; electronic game software 
for cellular phones; electronic game software for 
hand-held electronic devices; computer game 
software; computer game programs; recorded 
computer software; downloadable computer 
programs; floppy disks; computer; personal computer 
cases; notebook computers; hand-held computers; 
hand-held computers cases; computer carrying 
cases; tablet computers; cases for tablet computers; 
protective covers for tablet computers; laptop 
computers; cases for laptops; bags adapted for 
laptops; sleeves for laptops; docking stations for 
laptops; wrist rests for use with computers; computer 
mice; mouse pads; computer keyboards; computer 
printers; computer peripheral devices; monitors 
[computer hardware]; carrying cases for radio pagers; 
radio cases; radios; mobile phones; lanyards for 
mobile phones; mobile phone covers; mobile phone 
cases; antennas for mobile phones; portable 
telephones; smartphones; smartphone covers; 
electronic pagers; electronic book readers; protective 
cases for electronic book readers; telephone card 
cases; cordless telephones; cordless telephone 

ל' ניסן תשע"ד - 32130/04/2014



holders; telephone receivers; telephone apparatus; 
video telephones; mobile phone straps; batteries for 
mobile phones; microphones for mobile phones; 
loudspeakers for mobile phones; earphones for 
mobile phones; mobile phone battery chargers; 
mobile phone battery charger cases; in-ear 
headphones; headphones; headphone cases; hands 
free kits for phones and mobile phones; cameras; 
camera cases; photographic cameras; digital 
cameras; television cameras; video cameras; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments; lanyards for cameras; digital photo 
frames; exposed slide film cases; video cameras; 
slides [photography]; video screens; home theater 
projectors; protective helmets for sports; protective 
helmets for children; clothing and footwear for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
compact discs [audio-video]; DVDs; holders and 
cases for compact discs and digital video discs; 
protective carrying cases for portable music players; 
music and video player cases; digital audio players; 
loudspeakers; compact disc players; CD player 
cases; DVD recorders; DVD players; DVD player 
cases; portable MP3 players; portable MP3 player 
cases; portable compact disc music players; 
electronic pagers; carrying cases for radio pagers; 
radios; radio cases; prerecorded magnetic tapes, 
cartridges and disks; walkie-talkies; antennas; 
audiovisual teaching apparatus; exposed films; 
transmitters of electronic signals; televisions; 
downloadable electronic publications; magnetic data 
carriers; recording discs; sound recording discs; 
recorded video discs; recorded video tapes; sound 
recording carriers; video recorders; video cassettes; 
time clocks [time recording devices]; meters; rulers 
[measuring instruments]; teaching apparatus; 
measuring devices, electric; barometers; 
thermometers, not for medical use; calculating 
machines; pocket calculators; chronographs [time 
recording apparatus]; scales; baby scales; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers];credit 
card cases [fitted holders]; magnetically encoded key 
cards; electronic agendas; electronic agenda cases; 
musical juke boxes; magic lanterns; holograms; 
interactive whiteboards; electronic book readers; 
protective cases for electronic book readers; 
decorative magnets; electronic pens [visual display 
units]; lanyards especially adapted for holding cellular 
phones, MP3 players, cameras, video cameras, 
eyeglasses, sunglasses, magnetic encoded cards.

ל' ניסן תשע"ד - 32230/04/2014



Class: 18 סוג: 18

Boxes of leather or leatherboard; cases, of leather or 
leatherboard; leather straps; cases of leather for 
agendas and weekly planners; card cases 
[notecases]; credit card cases [wallets]; furniture 
coverings of leather; business card cases; document 
cases; bags [envelopes, pouches] for packaging of 
leather; leather address hang-tags; collars for 
animals; clothing for pets; collars for pets; bags for 
carrying animals; leather, unworked or semi-worked; 
moleskin [imitation of leather]; fur-skins; raw skins; 
bags; handbags; shopping bags; duffel bags; 
waistbags; Boston bags; shoulder bags; travelling 
bags; travelling trunks; beach bags; clutch bags; 
attache cases; school bags; school satchels; 
schoolchildren's backpacks; bags for sports; garment 
bags for travel; purses; wallets; carrying cases for 
documents; keycases; key wallets; key bags; 
backpacks; briefcases; pouches, of leather, for 
packaging; luggage; pouches for holding make-up, 
keys and other personal items; shoe bags for travel; 
all purpose sports bags; tote bags; saddle bags; 
knapsacks; rucksacks; haversacks; suitcases; trunks 
[luggage]; vanity cases, not fitted; hat boxes for 
travel; hat boxes of leather; handbag frames; leather 
key cases; leather shoulder belts; leather pouches; 
travelling sets [leatherware]; sling bags for carrying 
infants; umbrellas; parasols; walking sticks; canes; 
whips; saddlery; harness fittings.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services, also on-line, of soaps, 
polishing preparations, detergents, cleaning 
preparations, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices, candles, spectacles, 
eyewear, holders, cases, covers, electronic 
apparatus cases, electronic apparatus holders, 
electronic apparatus covers, scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
[supervision], life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images, magnetic data carriers, recording discs, 
compact discs, DVDs and other digital recording 
media, mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers, computer software, computer 
cases, fire-extinguishing apparatus, lamps, precious 
metals, alloys of precious metals, goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery, imitation 
jewellery, precious stones, watches, clocks, 
horological and chronometric instruments, paper, 
cardboard and goods made from these materials, 
printed matter, bookbinding material, photographs, 
stationery, adhesives, artists' materials, paint 
brushes, office requisites, instructional and teaching 
material, plastic materials for packaging, key rings, 
key fobs, key cases, key holders, key bags, bags, 
cases [leatherware], holders [leatherware], 

ל' ניסן תשע"ד - 32330/04/2014



leatherware, leather and imitations of leather, goods 
made of leather and imitations of leather, wallets, 
rucksacks, suitcases, animal skins, hides, trunks, 
travelling bags, umbrellas, umbrella covers, parasols, 
walking sticks, whips, harness, saddlery, furniture, 
ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags, padding and stuffing materials, raw 
fibrous textile materials, textiles, house linen, 
curtains, clothing articles, underwear, neckwear, 
nightwear, swimwear, rainwear, infantwear, footwear, 
headwear, belts, lace, embroidery, ribbons, braid, 
buttons, hooks, eyes, pins, needles, artificial flowers, 
carpets, games, playthings, gymnastic and sporting 
articles, decorations for Christmas trees; franchising, 
namely services rendered by a franchisor, that is 
transfer of business and organisational know-how, 
assistance in the development and management of a 
commercial enterprise; business management and 
organization consultancy; business research; 
business management assistance; advice in the field 
of business management and marketing; business 
information; business information and accounting 
advisory services; public relations; import-export 
agencies; economic forecasting; marketing research; 
marketing studies; advertising; on-line advertising on 
a computer network; advertising services provided 
over the Internet; advertising of goods and services 
on the Internet and by means of mobile telephony 
services and by electronic mail; arranging of 
advertising; outdoor advertising; rental of advertising 
space; dissemination of advertising matter; 
advertising agencies; sales promotion for others; 
modelling for advertising or sales promotion; publicity 
columns preparation; publication of publicity texts; 
distribution of samples; demonstration of goods; 
advertising planning services; promotional services; 
merchandising; presentation of goods on 
communications media for retail purposes; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop];organization of events, 
exhibitions, fairs and fashion shows for commercial, 
promotional and advertising purposes; organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
providing an on-line directory information service on 
the Internet; providing an on-line commercial 
information directory on the internet; relocation 
services for businesses; business auditing; 
auctioneering; bookkeeping; accounting; personnel 
placement and recruitment; personnel management 
consultancy; secretarial services; shop window 
dressing; rental of vending machines; sponsorship 
search; business management of hotels; 
photocopying; business management of performing 
artists; expertise services for commercial and 
industrial products; office functions; computerized 
business record keeping services; compilation of 
information into computer databases; administrative 
processing of purchase orders.
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, 19/04/2012, No. PD2012C000430 PD2012C000430 איטליה, 19/04/2012, מספר

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 32430/04/2014



 Owners

Name: MONCLER S.P.A.

Address: Via Stendhal, 47, I-20144 MILANO, Italy

(Italy Joint Stock 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

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ל' ניסן תשע"ד - 32530/04/2014



Trade Mark No. 252149 מספר סימן

Application Date 16/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1141399 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, wallets, purses, handbags, key cases and 
briefcases of leather, textile or imitations of leather.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, in particular women's clothing, dresses, 
shirts, sports jerseys, skirts, trousers, jackets, 
overcoats, waterproof clothing, belts, shoes, gym 
shoes, wedding dresses, boots, swimsuits, lingerie.

Class: 35 סוג: 35

Retailing, including sale by mail order or online sale, 
of goods of leather, bags, wallets, purses, handbags, 
key cases and briefcases of leather, textile or 
imitations of leather, of clothing, in particular 
women's clothing, dresses, shirts, sports jerseys, 
skirts, trousers, jackets, overcoats, waterproof 
clothing, belts, shoes, gym shoes, wedding dresses, 
boots, swimsuits, lingerie.

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. 
011022183

איחוד האירופי לסימני מסחר, 06/07/2012, מספר 
011022183

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ל' ניסן תשע"ד - 32630/04/2014



 Owners

Name: MIROGLIO FASHION S.R.L.

Address: Via Santa Margherita, 23, I-12051 Alba 
(Cuneo), 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

ל' ניסן תשע"ד - 32730/04/2014



Trade Mark No. 252157 מספר סימן

Application Date 16/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1141498 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, including sales 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 in 
the field of business administration in the field of 
publishing, office functions, namely business 
management assistance, marketing research, 
copying, payroll preparation, secretarial services, 
book-keeping, personnel recruitment; organization of 
trade fairs and exhibitions for commercial or 
advertising purposes; rental of vending machines; the 
bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods; 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, bill-posting, 
demonstration of goods for advertising purposes, 
presentation of goods on communication media for 
retail purposes, sales promotion for others; 
commercial information and advice for consumers; 
opinion polling.

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, 05/03/2012, No. AM 1196/2012 AM 1196/2012 אוסטריה, 05/03/2012, מספר

Class: 35 סוג: 35

ל' ניסן תשע"ד - 32830/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red and black. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Austria

(Austria Limited Liability Company)

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

ל' ניסן תשע"ד - 32930/04/2014



Trade Mark No. 252170 מספר סימן

Application Date 02/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0977659 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Goods of metal in this class, namely valves of metal 
[other than parts of machines), taps, sliding valves, 
butterfly valves, hinged covers, suction and sink 
baskets made of metal.

Class: 7 סוג: 7

Steam conditioning systems mostly consisting of 
valves, valve wells; drives for fittings, control and 
tapping sleeves for tapping stop valves; filters as 
parts of machines, filter presses.

Class: 9 סוג: 9

Control apparatus and instruments, namely control 
valves (electric), electric valve actuators, electronic 
valves (thermionic), solenoid valves (electromagnetic 
switches), electric and electronic controls for 
automatically operating valves, thermostatically 
controlled valves; flow meters, flow rate meters, fuel 
consumption meters; differential pressure 
transmitters; orifice gauges; measuring nozzles; 
venturi tubes; venturi flumes made of metal and/or 
plastic; channel flow meters; meters; densimeters; 
viscometers; volume adjustment devices; meter test 
benches; test sections for pipes; measurement 
translation apparatus; signal amplifiers, signal 
reducers, signal converters, signal remote 
transmission apparatus; temperature compensators; 
control apparatus for flow measuring and testing 
stations; level indicators; flow measuring apparatus 
for weir wickets; pipe test loops, in particular for 
testing volume meters; electronic loading systems; 
converter computers; flow computers; density scales; 
density transmitters; dosing modules; testing and 
calibrating devices; pipeline measuring systems, 
charge measuring systems for gas; regulating 
apparatus for fittings.

Class: 19 סוג: 19

gas and water fittings, namely sliding valves, butterfly 
valves, return valves, back-pressure valves, non-
return valves, hinged covers; position, regulating, 
float and ventilation valves (all the aforesaid goods 
not made of metal or plastic); suction and sinking 
cages (the aforesaid goods not of metal).

ל' ניסן תשע"ד - 33030/04/2014



 Owners

Name: Bopp & Reuther Sicherheits- und 
Regelarmaturen GmbH

Address: Carl-Reuther-Straße 1, 68305 Mannheim-
Waldhof, Germany

(Germany Limited Liability Company according to 
German Law)

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

ל' ניסן תשע"ד - 33130/04/2014



Trade Mark No. 252195 מספר סימן

Application Date 30/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: WIZnet Co., Ltd.

Address: 11-4, Sunae-dong, Bundang-gu, Seongnam-si,, 
Gyeonggi-do, 463-825, Republic of Korea

a Korean 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: 9 סוג: 9

Semiconductor chips; hardwired chips; integrated 
circuits; connectors for electronic circuits; circuit 
boards; electric connectors; circuit boards provided 
with integrated circuits; chip cards; integrated circuit 
module; computer software; all included in class 9.

שבבי מוליך למחצה; שבבים מובנים בחומרה; מעגלים 
משולבים; מחברים עבור מעגלים אלקטרוניים; לוחות מעגל; 
מחברים חשמליים; לוחות מעגל המוענקים עם מעגלים 

משולבים; כרטיסי שבב; מודולת מעגל סוכם; תוכנות מחשב; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                      

                                            

ל' ניסן תשע"ד - 33230/04/2014



Trade Mark No. 252205 מספר סימן

Application Date 30/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 3QBD, Ltd. שם: טרי קיו בי די בע"מ

Address: 8 Haplada Street, Industrial Area, Arad, 89092, 
Israel

כתובת : הפלדה 8 אזור תעשיה, ערד, 89092, ישראל

כן

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: I.P. Factor

Address: Hillel 24, P.O.B. 2882, Jerusalem, 91028, Israel

שם: איי פי פקטור

כתובת : הלל 24, ת.ד. 2882, ירושלים, 91028, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Apparatus and instruments  for diagnosing  vaginal 
infections; all included in class 10

התקנים ומכשירים לאבחנת זיהומים בנרתיק ; הנכללים כולם 
בסוג 10                                                       

ל' ניסן תשע"ד - 33330/04/2014



DERMAGEN

Trade Mark No. 252243 מספר סימן

Application Date 03/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dermagen LLC

Address: PO BOX 34628, Seattle, WA 98124, U.S.A.

a Delaware LLC

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Creams, fillers and chemicals to be introduced below 
the dermal layer of the face; all included in class 5.

קרמים, חומרי מילוי וכימיקלים המוחדרים מתחת לשכבת עור 
הפנים;  הנכללים כולם בסוג 5.                                           

          

Class: 10 סוג: 10

Skin treatment devices using multiple needles in a 
vibrating method for performing skin treatment 
procedures; needles for use with such devices; all 
included in class 10.

מכשירי טיפול בעור באמצעות מחטים מרובות בשיטת רטט 
לביצוע הליכי טיפול בעור; מחטים לשימוש עם מכשירים אלו; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

                                        

Class: 16 סוג: 16

Training materials for use with skin treatment 
devices; all included in class 16

חומרי הדרכה לשימוש במכשירים לטיפול בעור; הנכללים כולם 
בסוג 16.                                     
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BEZEQ DRIVE

Trade Mark No. 252246 מספר סימן

Application Date 03/01/2013 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

Downloadable computer software for transferring, 
downloading, uploading, storing, synchronizing and 
sharing of data, documents, files, information, text, 
photos, graphics, audio, video, and multimedia 
content from a local computer, smart phones, mobile 
telephones, and other communications devices and 
means to a remote hosting server and vice versa via 
the worldwide web and other networks,; all included 
in class 9 

תוכנות מחשב הניתנות להורדה לשם העברה, הורדה, העלאה, 
אחסון, סנכרון ושיתוף של נתונים, מסמכים, קבצים, מידע, 

טקסט, תמונות, גרפיקות, קבצי אודיו ווידאו ותוכן מולטימדיה 
ממחשב לוקאלי, טלפונים חכמים, טלפונים ניידים, והתקני 

ואמצעי תקשורת אחרים לשרת מארח מרוחק ולהיפך באמצעות 
רשת כלל עולמית ורשתות נוספות; הנכללים כולם בסוג 9        
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 39 סוג: 39

Providing physical storage services of electronic data 
including documents, files, information, text, photos, 
graphics, music, audio, video, and multimedia 
content; all included in class 39 

שירותי אחסון פיזיים של מידע אלקטרוני כולל מסמכים, קבצים, 
מידע, טקסט, תמונות, גרפיקות, מוסיקה, קבצי אודיו ווידאו 

תוכן מולטימדיה; הנכללים כולם בסוג 39                               
                                                    

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line software for uploading, transferring, 
downloading, storing, synchronizing and sharing 
data, documents, files, information, text, photos, 
graphics, audio, video, and multimedia content from 
a local computer, smart phones, mobile telephones, 
and other communications devices and means to a 
remote hosting server and vice versa via the 
worldwide web and other networks; cloud computing 
services; providing hosting and storing services for 
others; hosting and storing of digital content on the 
internet; all included in class 42 

אספקת שירותי תוכנה המצויה אונליין לשם העלאה, העברה, 
הורדה, אחסון, סנכרון ושיתוף של נתונים, מסמכים, קבצים, 
מידע, טקסט, תמונות, גרפיקות, קבצי אודיו, קבצי וידאו ותוכן 
מולטימדיה ממחשב לוקאלי, טלפונים חכמים, טלפונים ניידים, 
והתקני ואמצעי תקשורת אחרים לשרת מארח מרוחק ולהיפך 
באמצעות רשת כלל עולמית ורשתות נוספות; שירותי מחשוב 
ענן; אספקת שירותי אירוח ואחסון לאחרים; שירותי אירוח 

ואחסון של תוכן דיגיטלי באינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42      
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

ל' ניסן תשע"ד - 33530/04/2014



BEZEQ CLOUD

Trade Mark No. 252263 מספר סימן

Application Date 03/01/2013 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

Downloadable computer software for transferring, 
downloading, uploading, storing, synchronizing and 
sharing of data, documents, files, information, text, 
photos, graphics, audio, video, and multimedia 
content from a local computer, smart phones, mobile 
telephones, and other communications devices and 
means to a remote hosting server and vice versa via 
the worldwide web and other networks,; all included 
in class 9 

תוכנות מחשב הניתנות להורדה לשם העברה, הורדה, העלאה, 
אחסון, סנכרון ושיתוף של נתונים, מסמכים, קבצים, מידע, 

טקסט, תמונות, גרפיקות, קבצי אודיו ווידאו ותוכן מולטימדיה 
ממחשב לוקאלי, טלפונים חכמים, טלפונים ניידים, והתקני 

ואמצעי תקשורת אחרים לשרת מארח מרוחק ולהיפך באמצעות 
רשת כלל עולמית ורשתות נוספות; הנכללים כולם בסוג 9        
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 39 סוג: 39

Providing physical storage services of electronic data 
including documents, files, information, text, photos, 
graphics, music, audio, video, and multimedia 
content; all included in class 39 

שירותי אחסון פיזיים של מידע אלקטרוני כולל מסמכים, קבצים, 
מידע, טקסט, תמונות, גרפיקות, מוסיקה, קבצי אודיו ווידאו 

תוכן מולטימדיה; הנכללים כולם בסוג 39                               
                                                    

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line software for uploading, transferring, 
downloading, storing, synchronizing and sharing 
data, documents, files, information, text, photos, 
graphics, audio, video, and multimedia content from 
a local computer, smart phones, mobile telephones, 
and other communications devices and means to a 
remote hosting server and vice versa via the 
worldwide web and other networks; cloud computing 
services; providing hosting and storing services for 
others; hosting and storing of digital content on the 
internet; all included in class 42 

אספקת שירותי תוכנה המצויה אונליין לשם העלאה, העברה, 
הורדה, אחסון, סנכרון ושיתוף של נתונים, מסמכים, קבצים, 
מידע, טקסט, תמונות, גרפיקות, קבצי אודיו, קבצי וידאו ותוכן 
מולטימדיה ממחשב לוקאלי, טלפונים חכמים, טלפונים ניידים, 
והתקני ואמצעי תקשורת אחרים לשרת מארח מרוחק ולהיפך 
באמצעות רשת כלל עולמית ורשתות נוספות; שירותי מחשוב 
ענן; אספקת שירותי אירוח ואחסון לאחרים; שירותי אירוח 

ואחסון של תוכן דיגיטלי באינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42      
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

ל' ניסן תשע"ד - 33630/04/2014



Trade Mark No. 252271 מספר סימן

Application Date 28/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1141871 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promotion services; advisory business services; 
marketing services; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to compare and conveniently view and 
purchase those goods through online catalogues or 
by means of Internet shop; computer database 
management; commercial information agencies; 
administrative processing of purchase orders; 
business management of performing artists; 
marketing studies; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
demonstration of goods; business research; business 
information; business appraisals; business 
investigations; business inquiries; business 
management assistance; marketing research; 
economic forecasting; efficiency experts; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; compilation of information into 
computer databases; compilation of statistics; public 
relations; distribution of samples; computerized file 
management; business management consultancy; 
business management and organization consultancy; 
commercial information and advice for consumers 
(consumer advice shop); systemization of information 
into computer databases; professional business 
consultancy; business organization consultancy; 
personnel management consultancy; modelling for 
advertising or sales promotion; word processing; 
news clipping services; updating of advertising 
material; shop window dressing; arranging 
subscriptions to telecommunication services for 
others; layout services for advertising purposes; 
procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses); publication of 
publicity texts; radio advertising; advertising by mail 
order; rental of advertising space; rental of 
advertising time on communication media; 
advertising agencies; publicity material rental; 
dissemination of advertising matter; publicity columns 
preparation; on-line advertising on a computer 
network; bill-posting; direct mail advertising; sales 
promotion for others; television advertising; rental of 
vending machines; rental of photocopying machines; 
photocopying services; data search in computer files 
for others; the placement on websites and web pages 
in the Internet, for the benefit of others, of a variety of 
goods and services, enabling customers to order 
those goods services from websites and web pages 
in the Internet, and to get information about those 
goods and services; promotion services of goods and 
services (for others).

ל' ניסן תשע"ד - 33730/04/2014



Class: 38 סוג: 38

Communication services for broadcast transmissions; 
communication services for broadcast transmissions 
through the web browsers; providing access to a 
video sharing portal; providing access to transmission 
of information by electronic communication networks; 
transmission of messages, data and content by 
Internet and others computer and communication 
networks; providing access to Internet chatrooms, 
forums, system logs, blogs and online distribution 
servers for sending messages, comments and 
multimedia content to users in the Internet; 
transmission of electronic materials, multimedia 
content, video data, films, pictures, images, texts, 
photos, games, contents that are generating by 
users, transmission of audio content and information 
by Internet and others computer and communication 
networks; providing access to collective forums in 
real time for distribution, search, viewing, sharing, 
reviewing, evaluating and commenting video and 
other multimedia content; digital program distribution 
of audio and video programs by the global computer 
network; telex services; news agencies; rental of 
message sending apparatus; paging services (radio, 
telephone or other means of electronic 
communication); information about 
telecommunication; providing user access to global 
computer networks; electronic mail; electronic bulletin 
board services (telecommunications services); 
providing telecommunication channels for 
teleshopping services; rental of telecommunication 
equipment; communications by fiber (fibre) optic 
networks; communications by computer terminals; 
communications by telegrams; communications by 
telephone; cable television broadcasting; computer 
aided transmission of messages and images; 
television broadcasting; rental of modems; providing 
access to databases; rental of access time to global 
computer networks; providing Internet chatrooms; 
transmission of telegrams; facsimile transmission; 
message sending; voice mail services; 
telecommunications routing and junction services; 
radio broadcasting; cellular telephone 
communication; satellite transmission; telegraph 
services; providing telecommunications connections 
to a global computer network; teleconferencing 
services; rental of telephones; telephone services; 
rental of facsimile apparatus; providing access to on-
line geographical information and images of maps; 
providing access to a shared video portal (education 
or entertainment).

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and education services via electronic 
materials, multimedia content, video data, films, 
pictures, images, texts, photos, games, contents that 
are generated by users, and via audio content by 
Internet and others computer and communication 
networks; layout services of electronic materials, 
multimedia content, video data, films, pictures, 
images, texts, photos, games, contents, audio 
content and other information (other than advertising) 
in the computer networks, in on-line catalogues; 
layout services of digital video, audio and multimedia 
entertainment; layout services of multimedia 
education and entertainment content for others; 

ל' ניסן תשע"ד - 33830/04/2014



academies (education); educational examination; 
amusement parks; rental of audio equipment; lending 
libraries; bookmobile services; publication of books; 
production of shows; rental of show scenery; 
educational services; presentation of live 
performances; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; education information; 
nursery schools; rental of camcorders; rental of video 
cassette recorders; videotaping; videotape editing; 
rental of videotapes; videotape film production; 
organization of balls; organization of shows 
(impresario services); organization of competitions 
(education or entertainment); arranging and 
conducting of congresses; arranging and conducting 
of colloquiums; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of concerts; 
arranging and conducting of workshops (training); 
arranging and conducting of seminars; arranging and 
conducting of symposiums; arranging of beauty 
contests; operating lotteries; organization of sports 
competitions; organization of music competitions and 
contest; gymnastic instruction; providing golf 
facilities; production of radio and television 
programmes; rental of stage scenery; discotheque 
services; recreation information; providing 
amusement arcade services; animal training; 
dubbing; electronic desktop publishing; providing 
sports facilities; correspondence courses; zoological 
garden services; rental of sound recordings; party 
planning (entertainment); game services provided on-
line from a computer network; entertainment 
information; providing casino facilities (gambling); 
calligraphy services; providing karaoke services; 
cinema presentations; rental of movie projectors and 
accessories; movie studios; rental of cine-films; club 
services (entertainment or education); health club 
services; microfilming; sign language interpretation; 
modelling for artists; providing museum facilities 
(presentation, exhibitions); music composition 
services; music-halls; practical training 
(demonstration); religious education; providing on-
line electronic publications, not downloadable; writing 
of texts, other than publicity texts; night clubs; news 
reporters services; rental of stadium facilities; 
providing recreation facilities; vocational guidance 
(education or training advice); orchestra services; 
rental of lighting apparatus for theatrical sets or 
television studios; boarding schools; translation; 
rental of skin diving equipment; booking of seats for 
shows; layout services, other than for advertising 
purposes; rental of radio and television sets; 
publication of electronic books and journals, news 
and other information on-line in computer networks, 
other than advertising; publication of texts, other than 
publicity texts; entertainment provided via radio; 
education services; radio entertainment; entertainer 
services; rental of sports equipment, except vehicles; 
timing of sports events; sport camp services; 
recording studio services; subtitling; scriptwriting 
services; holiday camp services (entertainment); 
theatre productions; ticket agency services 
(entertainment); television entertainment; rental of 
tennis courts; physical education; film production, 
other than advertising films; photography; 
photographic reporting; circuses; photographic 
computer imaging.
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 Owners

Name: TOP MEDIA DISTRIBUTION LIMITED

Address: Craigmuir Chambers,,PO Box 71,,Road Town, 
Tortola, Virgin Islands

(British Virgin Islands Ltd 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 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)

Ukraine, 03/11/2011, No. m201117534 m201117534 אוקראינה, 03/11/2011, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 252302 מספר סימן

Application Date 16/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142207 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Phenox GmbH

Address: Lise-Meitner-Allee 31, 44801 Bochum, 
Germany

(Germany Limited Liability Company (GmbH))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bodner, Flom & Co., Advs.

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

שם: בדנר, פלום ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical instruments and apparatus, 
namely implants for controlling the blood flow;  
medical implants made of artificial materials, in 
particular implants for the treatment of aneurysms; 
intravascular appliances for the removing of thrombi; 
stents; catheters; instruments for the implanting and 
explanting of implants.

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, 30/04/2012, No. 30 2012 004 498.0/10 גרמניה, 30/04/2012, מספר 498.0/10 004 2012 30

Class: 10 סוג: 10

ל' ניסן תשע"ד - 34130/04/2014



Trade Mark No. 252303 מספר סימן

Application Date 16/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142208 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Phenox GmbH

Address: Lise-Meitner-Allee 31, 44801 Bochum, 
Germany

(Germany Limited Liability Company (GmbH))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bodner, Flom & Co., Advs.

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

שם: בדנר, פלום ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical and medical instruments and apparatus, 
namely implants for controlling the blood flow;  
medical implants made of artificial materials, in 
particular implants for the treatment of aneurysms; 
intravascular appliances for the removing of thrombi; 
stents; catheters; instruments for the implanting and 
explanting of implants.

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, 30/04/2012, No. 30 2012 004 497.2/10 גרמניה, 30/04/2012, מספר 497.2/10 004 2012 30

Class: 10 סוג: 10

ל' ניסן תשע"ד - 34230/04/2014



Trade Mark No. 252342 מספר סימן

Application Date 11/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142526 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and firmware that facilitates the 
identification and authentication of near field 
communication (NFC) tags; computer software and 
hardware for providing authentication and 
identification data for NFC tags; Integrated circuit 
chips for use in smart cards, RFID cards, RFID tags, 
RFID key fobs, RFID labels, NFC tags, NFC labels, 
and NFC equipped devices, namely mobile phones, 
smart phones and mobile tablets; computer 
application software for smart phones, tablet 
computers and other hand held communication 
devices namely, software for authenticating, 
identifying, reading, writing, and exchanging of 
information onto NFC tags; computer software for 
integration of information logic and data between 
NFC tags and NFC capable devices; computer 
software for the issuance and management of digital 
certificates and digital keys used for authentication or 
identification of NFC tags; computer software for 
encrypting and authenticating data; computer 
software for encryption; computer software for use in 
the encryption and decryption of digital files; mobile 
device software for downloading and implementing 
access control functionality for identity verification 
and access or denial of access to digital data, 
physical premises or computer networks; physical 
access control systems and devices, namely, smart 
cards, RFID cards, NFC enabled devices, smart card 
readers, RFID readers, NFC readers, system control 
panels and door hardware; logical access control 
systems and devices, namely, smart cards, RFID 
cards, NFC enabled devices, smart card readers, 
RFID readers, NFC readers, system control panels; 
physical and logical access control systems and 
devices, namely, smart cards, RFID cards, NFC 
enabled devices, smart card readers, RFID readers, 
NFC readers, system control panels and door 
hardware; encoded smart cards containing 
programming used for access control systems; 
electronic card readers; electronic card 
readers/enroller; electronic RFID card and NFC 
enabled device readers and controllers for controlling 
access to a premises; near field communication 
(NFC) technology-enabled readers.

ל' ניסן תשע"ד - 34330/04/2014



Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and applications for managing, locating and 
activating near field communication (NFC) tags; 
customization of computer software; computer 
software development in the field of mobile 
applications; technical and customer support 
services, namely, troubleshooting of computer 
software for use in issuance and management of 
digital certificates or encryption of authentication and 
identification data used in near field communication 
(NFC) tags; development, design, and 
implementation services in the field of security 
authentication encryption and identification data for 
NFC tags; scientific and technical analysis in the field 
of security, access, authorization, authentication 
encryption, and identification data and systems for 
NFC tags and NFC capable devices; development, 
integration and operation of computer systems to 
support issuance and management of digital 
certificates for NFC tags and NFC capable devices; 
creation and implementation of procedures and 
practices for issuance and management of digital 
certificates for NFC tags and NFC devices; computer 
services, namely, detection of NFC tags that include 
viruses, malware and other threats; design and 
implementation of software and technology solutions 
for the purposes of protecting against counterfeiting, 
tampering and diversion, and to ensure the integrity 
of NFC tags; issuance and validation of digital keys 
and digital certificates for use in NFC tags; providing 
security assurance and administration of digital keys 
and digital certificates in the field of NFC tags; 
issuance and management of digital keys and digital 
certificates for authentication or identification of NFC 
tags over the Internet, mobile device network and 
other computer network; digital key and digital 
certificate verification, authentication, issuance and 
management, digital certificate distribution, digital 
kea distribution, namely, provisioning (for others) 
digital keys and transmitting them from a remote 
server to a smart phone or tablet computer which 
may then be presented to an electronic door lock in 
order to open the door.

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., 21/03/2012, No. 85/576,231 ארה"ב, 21/03/2012, מספר 85/576,231

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 34430/04/2014



 Owners

Name: ASSA ABLOY AB

Address: Klarabergsviadukten 90, SE-107 23 Stockholm, 
Sweden

(Sweden AB)

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

ל' ניסן תשע"ד - 34530/04/2014



Trade Mark No. 252344 מספר סימן

Application Date 10/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142548 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Trucks; trailers (vehicles); wagons; refrigerated 
vehicles; tilting-carts; automobiles; concrete mixing 
vehicles; tankers (land vehicles); tipping bodies of 
lorries (trucks); automobile chassis; buffers for launch 
vehicle; hydraulic circuits for launch vehicles; jet 
engines for land vehicles; non-skid devices for 
vehicle tyres; seats for launch vehicle; parts and 
fittings of launch vehicles; inner tubes of aerated 
tyres; tyres for vehicle wheels; repair outfits for inner 
tubes; automobile bodies.

Class: 37 סוג: 37

Repair information in the field of vehicle; rental of 
cleaning machines; painting or repair of signs; 
heating equipment installation and repair; rebuilding 
engines that have been worn or partially destroyed; 
motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
service stations [refueling and maintenance]; painting 
services; retreading of tires [tyres]; leather care, 
cleaning and repair.

ל' ניסן תשע"ד - 34630/04/2014



 Owners

Name: C&C Trucks Co., LTD.

Address: No.8 Huadian Avenue,,Sanshan Area,,Wuhu 
City, 241080 Anhui Province, People's Republic of China

(P.R. China 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

ל' ניסן תשע"ד - 34730/04/2014



Trade Mark No. 252345 מספר סימן

Application Date 12/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142549 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vimar S.p.A.

Address: Viale Vicenza, 14, I-36063 MAROSTICA 
(Vicenza), Italy

(Italy   Joint-Stock 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: 9 סוג: 9

Control devices to be used in the electric field, 
namely: fuses and plugs, switches one way and two 
way switches, pushbutton and remote control 
switches of every kind; blank modules and cable 
entries and outlets; electric socket-outlets of every 
kind and telephone socket connectors; socket-outlets 
for signal reception of every kind; TV-socket outlets 
of every kind; coaxial connectors; optical and 
acoustic signalling equipments; protection and 
detection equipments; gas and co detectors; smoke 
detectors; presence detectors for burglar and alarm 
systems; dimmers for resistive and inductive loads; 
electronic time-delay switches; electronic 
programmable switches; resistors; thermostats; 
regulation switches; stereophonic sound system 
equipments; electronic access control equipments; 
infrared control equipments; anti-burglar equipments 
and accessories for all the above; software; 
electronic devices accessories and spare parts for 
the same; registered programs and magnetic and 
optical support for the same; cover plates for boxes 
of electric installations.

ל' ניסן תשע"ד - 34830/04/2014



Trade Mark No. 252922 מספר סימן

Application Date 18/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095951 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mycelium S.A.

Address: Montée du Grund 6, L-1645 Luxembourg, 
Luxembourg

(Grand-Duchy of Luxembourg public limited liability 
company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Memory boards; handheld digital electronic devices 
and cards for data processing, information 
processing, storing and displaying data, transmitting 
and receiving data; electronic handheld units and 
cards 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; electronic 
communication equipment; telecommunications 
cards, apparatus and instruments; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; chips; data processing apparatus; 
transmitters and transmitting sets.

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services; 
electronic transmission of data, images, and 
documents; personal communications services; 
supply of data and news by electronic transmission; 
providing wireless telecommunications via electronic 
communications networks; wireless digital 
messaging, paging services, and electronic mail 
services, including services that enable a user to 
send and/or receive messages through a wireless 
data network; telecommunications routing and 
junction services; message sending.

ל' ניסן תשע"ד - 34930/04/2014



Trade Mark No. 253026 מספר סימן

Application Date 26/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145424 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROSENBERGER Hochfrequenztechnik GmbH 
& Co. KG

Address: Hauptstr. 1, 83413 Fridolfing, Germany

(Limited partnership)

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

Apparatus and instruments in the field of high-
frequency engineering as well as in the field of the 
industrial measuring and testing technique; electronic 
components, electric and electronic switches and 
circuits, and connecting elements, including pin and 
socket connections (included in class 9), in particular 
USB-connectors; electric cables, fibre optic cables, 
optical fibre cables, optical fibres and cable 
harnesses, sockets, couplings, distributor housings, 
protective housings, splicing modules, ducts and 
mounts adapted therefor; apparatus for recording 
and transmission of words and images; magnetic 
data carriers; data-processing equipment and 
computers as well as interfaces for computers; 
machine-readable data carriers of all types with 
programs installed.

Class: 10 סוג: 10

Medical measuring and testing 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)

Germany, 26/04/2012, No. 30 2012 027 223.1/09 גרמניה, 26/04/2012, מספר 223.1/09 027 2012 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

ל' ניסן תשע"ד - 35030/04/2014



Trade Mark No. 253221 מספר סימן

Application Date 04/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145960 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ayala Bar Design Ltd

Address: 6 Tfuzot Street,Givatayim, 53583 ISRAEL, 
Israel

(Israel Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ayala Bar Design Ltd.

Address: 6 Tfuzot St., Givatayim, 53583, Israel

שם: אילה בר עיצוב בע"מ

כתובת : רח' תפוצות 6, גבעתיים, 53583, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; jewellery articles; jewellery boxes; 
jewellery cases; ornamental pins; containers 
especially adapted for presentation and display of 
jewellery or watches.

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)

Australia, 12/08/2012, No. 1507756 אוסטרליה, 12/08/2012, מספר 1507756

Class: 14 סוג: 14

ל' ניסן תשע"ד - 35130/04/2014



Trade Mark No. 253426 מספר סימן

Application Date 27/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146804 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

This trademark consists of an invented word 
"TRUNKWAVE" in stylized font which has no 
significance in the relevant trade or industry or as 
applied to the goods listed in the application, no 
geographical significance, not a term of art, nor any 
meaning in any foreign language.

 Owners

Name: Hytera Communications Co., Ltd.

Address: HYT Tower, Beihuan Road, North Part of 
Shenzhen, Hi Tech Industrial Park, Nanshan District, 
Shenzhen, People's Republic of China

(Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Walkie-talkies; transmitters of electronic signals; 
intercommunication apparatus; portable telephones; 
central processing units [processors]; integrated 
circuits; batteries, electric; chargers for electric 
batteries; semi-conductors.

ל' ניסן תשע"ד - 35230/04/2014



Trade Mark No. 253433 מספר סימן

Application Date 27/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146869 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALENIA AERMACCHI S.P.A.

Address: Via Ing. Paolo Foresio, 1, I-21040 VENEGONO 
SUPERIORE (VA), Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Aircrafts' softwares for on-board systems.

Class: 12 סוג: 12

Aircrafts, their parts and accessories.

Class: 13 סוג: 13

Fire arms, ammunitions, projectiles, explosives, their 
parts and accessories.

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, 17/07/2012, No. TO2012C002202 TO2012C002202 איטליה, 17/07/2012, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 13 סוג: 13

ל' ניסן תשע"ד - 35330/04/2014



Trade Mark No. 253475 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147270 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Peter Moog und Cie AG

Address: Neufeldstrasse 11, CH-3076 Worb, Switzerland

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines, namely pressure washing machines, 
machines for cleaning tanks and vats, cleaning 
machines.

ל' ניסן תשע"ד - 35430/04/2014



Trade Mark No. 253506 מספר סימן

Application Date 03/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147510 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CenturyLink, Inc.

Address: 100 CenturyLink Drive, Monroe, LA 71203, 
U.S.A.

(Louisiana, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Application service provider (asp) services, namely, 
hosting computer software applications of others; 
computer consultation in the field of computer 
security; computer hardware and software consulting 
services; computer hardware and software design; 
computer network design for others; computer 
security services, namely, restricting access to and 
by computer networks to and of undesired web sites, 
media and individuals and facilities; consulting in the 
field of telecommunications technology; design, 
creation, hosting, maintenance of websites for others; 
remote computer backup services; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software 
problems.

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., 21/06/2012, No. 85657779 ארה"ב, 21/06/2012, מספר 85657779

Class: 42 סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 35530/04/2014



Trade Mark No. 253641 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147954 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 guidewire for use in urology.

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, 10/07/2012, No. 
011029361

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/07/2012, מספר 
011029361

Class: 10 סוג: 10

ל' ניסן תשע"ד - 35630/04/2014



Trade Mark No. 253687 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148422 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

Cosmetics; toiletries.

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, 08/08/2012, No. 
011104312

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/08/2012, מספר 
011104312

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 35730/04/2014



Trade Mark No. 253688 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148423 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

Cosmetics; toiletries.

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, 08/08/2012, No. 
011104321

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/08/2012, מספר 
011104321

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 35830/04/2014



Trade Mark No. 253692 מספר סימן

Application Date 19/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148442 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henderson Global Investors (Brand 
Management) Sarl

Address: 4a rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, 
Luxembourg

(Luxembourg Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable electronic publications; downloadable 
electronic publications online available from 
databases or the Internet; electronic publications in 
any media; all the aforesaid relating to financial 
affairs, monetary affairs and real estate affairs.

Class: 36 סוג: 36

Provision of information relating to finance and 
investment; financial information services provided by 
access to a computer database.

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, 08/11/2012, No. 1257682 בנלוקס, 08/11/2012, מספר 1257682

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

ל' ניסן תשע"ד - 35930/04/2014



Trade Mark No. 253693 מספר סימן

Application Date 03/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148453 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lanxess Deutschland GmbH

Address: Kennedyplatz 1, 50569 Cologne, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Foundry sand.

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, 13/06/2012, No. 302012034621.9/01 גרמניה, 13/06/2012, מספר 302012034621.9/01

Class: 1 סוג: 1

ל' ניסן תשע"ד - 36030/04/2014



Trade Mark No. 253694 מספר סימן

Application Date 22/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stoller Enterprises, Inc.

Address: 4001 W. Sam Houston Parkway N,,Suite 100, 
Houston TX 77043, U.S.A.

(Texas, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Plant growth regulators for agricultural use.

ל' ניסן תשע"ד - 36130/04/2014



Trade Mark No. 253695 מספר סימן

Application Date 18/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148477 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, moist 
tobacco powder called "snus"; cigarettes, cigars, 
cigarillos; smoking substances sold separately or 
blended with tobacco, for non-medical and non-
therapeutic purposes; snuff; smokers' articles 
included in this class, except pipes; cigarette paper, 
cigarette tubes and 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, 19/07/2012, No. 633858 שוויץ, 19/07/2012, מספר 633858

Class: 34 סוג: 34

ל' ניסן תשע"ד - 36230/04/2014



Trade Mark No. 253696 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148480 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BREN-TRONICS, INC.

Address: 10 Brayton Court, Commack, New York 11725-
3197, U.S.A.

(New York Société de droit américain)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cells and batteries; electric batteries; electric cells 
(batteries); battery chargers; primary cells; 
rechargeable batteries; connectors; electric 
accumulators; apparatus for charging electric 
accumulators; commutators (switches); printed 
circuits; electric cables.

Class: 40 סוג: 40

Energy generation.

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, 13/12/2012, No. 
011421658

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/12/2012, מספר 
011421658

Class: 9 סוג: 9

Class: 40 סוג: 40

ל' ניסן תשע"ד - 36330/04/2014



Trade Mark No. 253697 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148481 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BBI Brand Boutique International LLC

Address: Beethovenstrasse 49, CH-8002 Zürich, 
Switzerland

(Suisse Limited Liability Company (LLC))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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, 25/10/2012, No. 635948 שוויץ, 25/10/2012, מספר 635948

Class: 33 סוג: 33

ל' ניסן תשע"ד - 36430/04/2014



Trade Mark No. 253698 מספר סימן

Application Date 21/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148482 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BBI Brand Boutique International LLC

Address: Beethovenstrasse 49, CH-8002 Zürich, 
Switzerland

(Suisse Limited Liability Company (LLC))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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, 30/07/2012, No. 637437 שוויץ, 30/07/2012, מספר 637437

Class: 33 סוג: 33

ל' ניסן תשע"ד - 36530/04/2014



Trade Mark No. 253699 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148493 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. 633603 שוויץ, 21/06/2012, מספר 633603

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 36630/04/2014



Trade Mark No. 253701 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148531 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Black and red. as 
shown in the mark.

Black and red. Black colour appears in the letters 
R,O,P,E,T,P,I and A Red colour appears as a circle 
in the middle of the second letter O.

 Owners

Name: Walltopia OOD

Address: 16 Tzvetan Petrov Str., BG-5561 Krushuna, 
Bulgaria

(BULGARIA LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Play, sports and climbing units, including climbing 
frames, nets and ropes.

ל' ניסן תשע"ד - 36730/04/2014



Trade Mark No. 253702 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148532 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Black. as shown in 
the mark.

 Owners

Name: Walltopia OOD

Address: 16 Tzvetan Petrov Str., BG-5561 Krushuna, 
Bulgaria

(BULGARIA LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Play, sports and climbing units, including climbing 
frames, nets and ropes.

ל' ניסן תשע"ד - 36830/04/2014



Trade Mark No. 253704 מספר סימן

Application Date 25/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148583 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Standard Textile Co., Inc.

Address: One Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 45237, 
U.S.A.

(Alabama, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

A full line of surgical apparel and textiles namely 
surgical drapes, surgical wrappers, surgical covers, 
surgical towels and non-fenestrated drapes and 
leggings for use during surgery; a full line of patient 
examination apparel.

Class: 24 סוג: 24

A full line of bed and bath linens.

Class: 25 סוג: 25

Work clothes, namely, jackets, jacket liners, 
coveralls, cargo shorts, cargo pants, and uniforms; a 
full line of patient and nurses' clothing excluding 
surgical and examination apparel.

ל' ניסן תשע"ד - 36930/04/2014



Trade Mark No. 253706 מספר סימן

Application Date 10/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148589 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Forage cutters; woodworking machines; calenders 
(machines); printing machines; machines for the 
textile industry; steam cleaning machines; machines 
and equipment for the canned food industry; brewing 
machines; cigarette machines for industrial purposes; 
leather-working machines; sewing machines; 
machines and equipment for the bicycle industry; 
machine equipment for the ceramic industry 
(including construction machinery); engraving 
machines; battery machines; machinery for 
processing native products; enamel production 
machinery; bulb machines; wind power equipment; 
lathes [machine tools]; dynamos; electric welding 
equipment.

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; quantity indicators; 
voltage regulators for vehicles; materials for 
electricity mains [wires, cables]; wires, electric; 
extinguishers; protection devices for personal use 
against accidents; weighing machines; measures.

Class: 19 סוג: 19

Concrete building elements; pilings, not of metal; 
tiles, not of metal; cement pipes; gutter pipes, not of 
metal; drain pipes, not of metal; concrete; artificial 
stone.

ל' ניסן תשע"ד - 37030/04/2014



 Owners

Name: Shenzhen An Tuo Shan Investment 
Development Co., LTD

Address: An Tuo Mountain, Agriculture Technology 
Institute, South of Bei Huan Road, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong Province, People's Republic of 
China

(China Corporation)

ל' ניסן תשע"ד - 37130/04/2014



Trade Mark No. 253708 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148618 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HUAYING INVESTMENT CO., LTD.

Address: A605 Investment Plaza, No. 27 Jinrong Street, 
Xicheng District, 100033 Beijiing, People's Republic of 
China

(China Corporation Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Petroleum, raw or refined; lubricating oil; fuel; fuel oil; 
petrol; diesel oil; oil-gas; coal; coke; paraffin; 
electrical energy.

ל' ניסן תשע"ד - 37230/04/2014



Trade Mark No. 253712 מספר סימן

Application Date 28/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148691 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ

Address: Organize Sanayi Bolgesi 18,,Nolu Cad. No. 13, 
Baspinar, Gaziantep, Turkey

(Turkey Incorporated Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting.

ל' ניסן תשע"ד - 37330/04/2014



Trade Mark No. 253716 מספר סימן

Application Date 24/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148750 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHINAMATE TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: F/1-5 Block B, 25 Technology Industrial Park, 
2372 Meihua West Road, Xiangzhou District, Zhuhai, 
Guangdong, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Ink (toners) for photocopiers and printers; toner 
cartridges (filled) for printers and photocopiers; ink 
boxes (filled) for facsimile machines, printers, 
duplicating machines, letters treating machines; 
carbon powder boxes (filled) for facsimile machines, 
printers, duplicating machines, letters treating 
machines; toner cartridges (filled) for facsimile 
machines, printers, duplicating machines, letters 
treating machines; carbon powder for facsimile 
machines, printers, duplicating machines; ink for 
printers, duplicating machines, letters treating 
machines; printing ink; dyes; pigments.

Class: 9 סוג: 9

Empty toner cartridges for photocopiers; toner 
cartridges, unfilled, for photocopiers; toner cartridges, 
unfilled, for printers; carbon powder boxes (empty); 
ink boxes (empty) for facsimile machines, printers, 
duplicating machines; toner cartridges (empty) for 
facsimile machines, printers, duplicating machines; 
facsimile machines; photocopiers (photographic, 
electrostatic, thermic); time clocks [time recording 
devices].

Class: 37 סוג: 37

Refilling of toner cartridges; office machines and 
equipment installation, maintenance and repair; 
installation, maintenance and repair of computer 
hardware; electric appliance installation and repair; 
photographic apparatus repair.

ל' ניסן תשע"ד - 37430/04/2014



Trade Mark No. 253718 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148781 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; cosmetic kits; adhesives for affixing false 
eyelashes; adhesives for affixing hair; astringents for 
cosmetic purposes; sun-tanning preparations; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; cosmetic 
preparations for skin care; cotton sticks for cosmetic 
purposes; aloe vera preparations for cosmetic 
purposes; make-up removing preparations; make-up 
preparations; skin whitening creams; beauty masks; 
moisturizers; soap; shampoos; hair lotions; shaving 
preparations; after-shave lotions; facial concealer; 
cosmetic preparations for baths; stain removers; 
antiperspirants; sun screen preparations; mouth 
washes, not for medical purposes; lip glosses; lip 
balms.

Class: 5 סוג: 5

Eye drops; eye-washes; irrigating solutions for eye 
use; viscoelastic agents for eye use; pharmaceutical 
preparations for the treatment of eye diseases and 
conditions; contact lens cleaning preparations; 
solutions for contact lenses; solutions for use with 
contact lenses; allergy medication; pharmaceutical 
preparations for treating allergies; nose drops for 
medical purposes; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of gastro-intestinal 
diseases; medicines for alleviating constipation; 
herbal medicines; chemical preparations for the 
diagnosis of pregnancy; pharmaceutical preparations 
for skin care; antifungal preparations; athlete's foot 
preparations; hemorrhoid preparations; muscle 
relaxants; motion sickness treatment preparations; 
eye patches for medical purposes; acne treatment 
preparations; bath preparations, medicated; 
ointments for pharmaceutical purposes.

Class: 24 סוג: 24

Mosquito nets; textile material; tablecloths, not of 
paper; velvet; silk; sheets; glass cloths.

ל' ניסן תשע"ד - 37530/04/2014



 Owners

Name: Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

Address: 8-1, Tatsuminishi 1-chome,,Ikuno-ku,,Osaka-
shi, Osaka 544-8666, Japan

(Japan Corporation)

ל' ניסן תשע"ד - 37630/04/2014



Trade Mark No. 253880 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149531 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GROMART S.P.A.

Address: Piazza Paleocapa, 1/D, I-10121 Torino, Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice cream, frozen yogurt, sherbet mixed (ices), 
sorbets mixed (ices) and ice cream cakes, ice cream 
cookie sandwich, ice-cream, sorbet and frozen yogurt 
bars, sundaes, coffee, coffee-based beverages 
containing milk, ice milk, low fat frozen dairy 
desserts, frozen yogurt, flavored topping syrups for 
use on ice cream, coffee, cocoa, cakes, pies, 
cookies, sherbets mixed (ices), sorbets mixed (ices) 
for consumption on or off the premises, food 
flavorings for use in making ice cream, prepared 
espresso and espresso-based beverages, powdered 
chocolate and vanilla, flavoring syrups to add to 
beverages, baked goods, namely muffins, scones, 
biscuits, cookies, pastries and breads, sandwiches, 
powdered flavouring additives for non-nutritional 
purposes, cocoa products, namely, cocoa mixes and 
cocoa powder, hot chocolate, cocoa beverages with 
milk, prepared cocoa and cocoa-based beverages, 
preparations for making chocolate or cocoa based 
drinks, namely, liquid powdered hot chocolate mix 
and liquid and powdered hot cocoa mix, ice-cream 
mixes, microwave popcorn, candy.

Class: 43 סוג: 43

Restaurant, cafe and coffee house services, 
restaurants, featuring the preparation and serving of 
ice cream and other dairy products for on and off 
premises consumption.

ל' ניסן תשע"ד - 37730/04/2014



Trade Mark No. 253881 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149550 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pacotrade AG

Address: Bundesstrasse 7, CH-6300 Zug, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Manual mixers (cocktail shakers); goblets; household 
or kitchen utensils and containers; kitchen 
containers; heat-insulated containers; kitchen 
utensils.

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, 25/06/2012, No. 631140 שוויץ, 25/06/2012, מספר 631140

Class: 21 סוג: 21

ל' ניסן תשע"ד - 37830/04/2014



Trade Mark No. 253884 מספר סימן

Application Date 19/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149583 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Paragon Pet Products Europe B.V.

Address: Orionweg 8, NL-9641 MN Veendam, 
Netherlands

(The Netherlands Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Animal foodstuffs; snacks for animals.

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, 21/08/2012, No. 1253103 בנלוקס, 21/08/2012, מספר 1253103

Class: 31 סוג: 31

ל' ניסן תשע"ד - 37930/04/2014



Trade Mark No. 253885 מספר סימן

Application Date 17/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149586 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BODEGAS BENJAMÍN DE ROTHSCHILD & 
VEGA SICILIA, S.A.

Address: Pº Eduardo Dato, 15 -,Duplicado bajo derecha, 
E-28010 Madrid, Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine.

ל' ניסן תשע"ד - 38030/04/2014



Trade Mark No. 253886 מספר סימן

Application Date 25/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149588 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Drinks & Food Vertriebs GmbH

Address: Köpnicker Str. 1, 06895 06895 Zahna, Germany

(Germany GmbH of Germany)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

ל' ניסן תשע"ד - 38130/04/2014



Trade Mark No. 253887 מספר סימן

Application Date 17/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149603 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Anna-Karin Karlsson Exclusive AB

Address: Deckers Väg 2, SE-774 97 Fors, Sweden

(SWEDEN LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses, spectacles; cases, cords, chains and 
frames for spectacles and sunglasses.

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, 21/11/2012, No. 
011364049

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/11/2012, מספר 
011364049

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 38230/04/2014



Trade Mark No. 253890 מספר סימן

Application Date 14/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149642 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Imperial Tobacco Limited

Address: P.O. Box 244, Southville, Bristol BS99 7UJ, 
United Kingdom

(England and Wales (United Kindgom) Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes, not being for 
medicinal or curative purposes; hand rolling tobacco; 
cigarette papers, cigarette tubes, cigarette filters, 
pocket cigarette rolling machines, hand held 
machines for injecting tobacco into paper tubes; 
smokers' articles and 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)

United Kingdom, 15/06/2012, No. 2624764 ממלכה מאוחדת, 15/06/2012, מספר 2624764

Class: 34 סוג: 34

ל' ניסן תשע"ד - 38330/04/2014



Trade Mark No. 253894 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149655 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Light blue, white 
and black. as shown in the mark.

Light blue, white and black. The writing written on 
light blue ground in white color and with arial black 
front in a rectangular frame.

 Owners

Name: TEST TUM ELEKTRONIK, SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Sanayi Sitesi 100009 Sokak No:1,Ulukent, 
Menemen Izmir, Turkey

(TURKEY Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Accumulators, batteries, cell batteries, uninterrupted 
power supplies, inverters, converters, rectifiers.

ל' ניסן תשע"ד - 38430/04/2014



Trade Mark No. 253896 מספר סימן

Application Date 13/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149671 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ל' ניסן תשע"ד - 38530/04/2014



Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer programs for use 
in database management, electronic spreadsheets, 
designing, creating, editing and publishing 
documents, note taking, email, calendaring, 
scheduling, contact information storage and 
management, accounting, customer relationship 
management, project management, presentation 
graphics, desktop publishing, web publishing, 
document management, database management, 
data collection, data analysis, graphics, presentation 
graphics, word processing, instant messaging, Voice 
over Internet Protocol VoIP), video conferencing, 
audio conferencing, web conferencing and document 
sharing, application sharing, computer desktop 
sharing, file transfer, sensing and providing user 
presence information, telephony, real-time 
communications featuring instant messaging, audio, 
video and data exchange, mapping geographical 
locations, manipulating video, audio and graphics; 
communications software for managing the exchange 
of communications and data and information over 
computer networks, wireless networks, and global 
communications networks; computer 
communications software for use in accessing web 
sites and exchanging information and data and 
obtaining services from web sites; computer software 
for use in developing web sites, operating electronic 
mail and providing computer security; computer 
software for recording, organizing, editing and 
transmitting information in typed written and voice 
format; computer communications software for 
accessing web messaging and shared documents 
from web sites on the Internet; computer utility 
programs; computer software development 
programs; computer security and authentication 
software for controlling access to and 
communications with computers; computer software 
for computer network security, anti-virus protection, 
and intrusion detection and prevention; computer 
game software; business software applications; 
computer peripherals.

ל' ניסן תשע"ד - 38630/04/2014



Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing temporary use 
of online non-downloadable software for use in the 
fields of database management, electronic 
spreadsheets, designing, creating, editing and 
publishing documents, note taking, email, 
calendaring, contacts management, presentation 
graphics, desktop publishing, document 
management, word processing, instant messaging, 
Voice over Internet Protocol VoIP), video 
conferencing, audio conferencing, application 
sharing, computer desktop sharing, file transfer, 
accessing web messaging and shared documents 
from web sites on the Internet, sensing and providing 
user presence information, telephony, computer 
network security, anti-virus protection, and intrusion 
detection and prevention; computer software 
consultation; providing information in the fields of the 
development of computer systems, cloud computing 
environments, networks and software over computer 
networks, wireless networks and global 
communications networks; technical support 
services, namely, providing technical assistance to 
others in the field of website management and email 
management services; providing technical 
information in the field of website management and 
email management via computer networks and global 
communications networks; hosting the websites of 
others on a computer server for a global computer 
network; providing customized on-line web pages 
featuring personal and business information specified 
and defined by users which includes search engines 
and online links to other web sites, over computer 
networks, wireless networks and global 
communications networks; providing technical 
information in the field of computer software and 
cloud computing; providing online non-downloadable 
software for accessing and using cloud computing 
networks; providing online non-downloadable 
software for accessing remotely stored data, files and 
documents; electronic storage of files, documents 
and 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)

Republic of South Africa, 10/02/2012, No. 
2012/03228

דרום אפריקה, 10/02/2012, מספר 2012/03228

Class: 9 סוג: 9

Republic of South Africa, 10/02/2012, No. 
2012/03232

דרום אפריקה, 10/02/2012, מספר 2012/03232

Class: 42 סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 38730/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a three-dimensional geometric 
design with two vertical sides and two horizontal 
sides; the vertical sides and top side are three-
dimensional images of rectangular solids and the 
bottom side is a three-dimensional image of a 
triangle.

 Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-
6399, U.S.A.

(Washington, United States Corporation)

ל' ניסן תשע"ד - 38830/04/2014



Trade Mark No. 253898 מספר סימן

Application Date 04/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149684 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Cable television broadcasting, satellite television 
broadcasting, cable radio broadcasting, satellite radio 
broadcasting, television broadcasting, radio 
broadcasting and broadcasting programs via a global 
computer network; providing on-line chat rooms for 
transmission of messages among computer users 
concerning the topics of television and entertainment; 
providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer and 
mobile device users concerning the topics of 
television and entertainment; providing transmission 
of uploading and downloading ring tones, voice, 
music, MP3s, graphics, games, video images, 
information, and news via global and local area 
computer networks and wireless communication 
networks; sending and receiving voice and text 
messages between electronic devices via global and 
local area computer networks and wireless 
communication networks.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, television, radio, 
internet and satellite programs featuring live action, 
drama, comedy, sci-fi, animation, music and news; 
production of television programs, namely, dance 
shows, music shows, video award shows, music 
award shows, comedy shows, game shows, special 
variety shows and sports events which are broadcast 
live or taped for later broadcast; live musical concerts 
and TV news shows; production of talent contests 
and music and television award events; organizing 
and presenting exhibitions for entertainment 
purposes featuring entertainment memorabilia and 
products relating to style and fashion; providing 
online information in the field of entertainment 
concerning television and radio programs; 
entertainment services in the nature of on-line 
interactive programs about dance, music, video, 
comedy, special variety and sports provided by 
means of global and local area computer networks 
and wireless communication networks.

ל' ניסן תשע"ד - 38930/04/2014



 Owners

Name: CE Trademark LLC

Address: 1710 Broadway, New York NY 10019, U.S.A.

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

ל' ניסן תשע"ד - 39030/04/2014



Trade Mark No. 253902 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1149738 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Picster International Pty Ltd

Address: APT311 47 Cooper Street, Surry Hills NSW 
2010, Australia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer software for uploading, 
manipulating, and enhancing media objects and 
other digital content including text, documents, 
photographs, images, video, and audio; computer 
software for metadata tagging and website tagging; 
downloadable computer software for modifying the 
appearance and enabling transmission of 
photographs.

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)

Australia, 30/11/2012, No. 1528199 אוסטרליה, 30/11/2012, מספר 1528199

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 39130/04/2014



Trade Mark No. 253905 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0624141 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UNION VITIVINICOLA, S.A. VIÑEDOS EN 
CENICERO

Address: Carretera de Logroño, s/n, E-26350 CENICERO 
(La Rioja), Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, liqueurs and other alcoholic beverages 
(except beer).

ל' ניסן תשע"ד - 39230/04/2014



Trade Mark No. 253907 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0757549 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Altro Limited

Address: Works Road,,Letchworth Garden City, 
Hertfordshire SG6 1NW, United Kingdom

(UK, England and Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; lacquers; varnishes; paint thinners; anti-
corrosives; preservatives against rust; tyre black 
(pigments); rust inhibiting preparations.

Class: 3 סוג: 3

Shampoos and conditioners; cleaning, polishing, rust 
removing and scouring preparations; all for use on 
vehicles; all included in this class.

ל' ניסן תשע"ד - 39330/04/2014



Trade Mark No. 253909 מספר סימן

Application Date 10/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0878232 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OLITALIA S.R.L.

Address: Via Meucci, 22/A, I-47100 FORLI', Italy

(Italy Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil for food; olives, preserved; grape seed oil; 
peanut oil; soya bean oil; sunflower seed oil; corn oil; 
coconut oil; colza oil for food; maize oil; palm kernel 
oil for food; palm oil for food; rape oil for food; 
sesame oil; edible aromatic oils for food; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats.

Class: 30 סוג: 30

Aromatic preparations for food; salad dressings; 
seasonings; balsamic vinegar; wine vinegar; 
balsamic vinegar-based dressing; balsamic vinegar-
based dressings flavored with fruits, herbs or spices; 
vinaigrette; glaze for food; balsamic vinegar-based 
glaze for food; vinegar based drinks; flavorings, other 
than essential oils; balsamic vinegar; beer vinegar; 
balsamic condiments; sauces and condiments for 
foods; aromatic preparation for food; pasta, 
farinaceous food pastes; bread rolls; pizzas; 
crackers; sandwiches; cake paste; cakes; tarts; 
biscuits; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

ל' ניסן תשע"ד - 39430/04/2014



Trade Mark No. 253910 מספר סימן

Application Date 15/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0941400 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ל' ניסן תשע"ד - 39530/04/2014



 Owners

Name: Roccat GmbH

Address: Otto von Bahrenpark,,Paul-Dessau-Straße 3g, 
22761 Hamburg, Germany

(Germany company with limited liability)

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; loudspeaker, loudspeaker 
enclosures, headphones, microphones; data 
processing equipment and computers, including 
notebooks and PDAs (organisers and hand-held 
computers); auxiliary equipment for computers, 
television sets, electronic apparatus, including multi-
media apparatus and computer games (included in 
this class), namely joysticks, game pads, game 
consoles, input and output apparatus; mice and 
mouse mats, computer mice, graphics tablets, 
keyboards, key pads, electronic key and input pens, 
operating pads and stations with keyboard; 
amusement apparatus adapted for use with television 
receivers only; apparatus for games adapted for use 
with television receivers only, programmable data 
stations and terminals; magnifying devices; display 
lighting devices and holders for use with electronic 
apparatus, in particular for lighting displays on 
electronic games; interfaces for personal computers 
and memories, interface adapters, plug-in cards, 
memories, readers for memory cards, memory card 
modules, internal and plug-in slots for card modules; 
table drives, remote controls, control apparatus and 
connection units; headphones, microphones, 
microphone-headphones, communications and 
operating apparatus for Internet connection, Internet 
telephones; active loudspeakers; connection and 
adapter cables; modems, batteries, accumulators, 
power supply main units, power supply units, 
chargers, AC/DC adapters, electric adapter switches, 
decoders, electronic adapter devices for the display 
of screen contents; built-in connection and fastening 
parts for the aforesaid goods (included in this class), 
goods of leather and plastic (semi-manufactured), 
namely protective covers, carrying bags and belt 
bags, protective sleeves and cartridges, all designed 
to contain and house data carriers, personal 
computers, electronic apparatus, electronic 
organizers, very small databases, PDAs, electronic 
games and multimedia apparatus; holders, in 
particular belts and tray holders for electronic 
apparatus, in particular electronic games; impact-
protection boxes and holders designed to contain 
and house electronic apparatus, in particular 
electronic games; filing and storage containers 
designed to contain electronic apparatus, electronic 
data carriers and memories, electronic apparatus and 
apparatus modules and floppy discs; housings for 
electronic memories and memory cards with and 
without electronic display units.

ל' ניסן תשע"ד - 39630/04/2014



Trade Mark No. 253911 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0943047 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Marcus Pürner

Address: Adam-Krafft-Str. 8, 95615 Marktredwitz, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Tools for bicycles, included in this class.

Class: 9 סוג: 9

Safety helmets for cyclists, included in this class.

Class: 12 סוג: 12

Bicycles; bicycle components; spare parts for 
bicycles; training wheels for bicycles; direction 
indicators for bicycles; gearing for bicycles; bicycle 
stands; crank arms for bicycles; saddles for bicycles; 
saddle covers for bicycles; bicycle brakes; bicycle 
rims; bicycle bells; bicycle chains; baskets for 
bicycles; handle bars for bicycles; motors for 
bicycles; hubs for bicycle wheels; panniers for 
bicycles; pedals for bicycles; pumps for bicycles; 
bicycle frames; bicycle tyres; tubeless tyres for 
bicycles; air tubes for bicycle wheels; spokes for 
bicycle wheels; mudguards for bicycles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing for cyclists, sport shoes; shoes for cyclists.

ל' ניסן תשע"ד - 39730/04/2014



Trade Mark No. 253913 מספר סימן

Application Date 15/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0948759 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, loudspeaker, loudspeaker 
enclosures, headphones, microphones; data 
processing equipment and computers, including 
notebooks and PDAs (organisers and hand-held 
computers); auxiliary equipment for computers, 
television sets, electronic apparatus, including multi-
media apparatus and computer games (included in 
this class), namely joysticks, game pads, game 
consoles, input and output apparatus; mice and 
mouse mats, computer mice, graphics tablets, 
keyboards, key pads, electronic key and input pens, 
operating pads and stations with keyboard; 
amusement apparatus adapted for use with television 
receivers only; apparatus for games adapted for use 
with television receivers only, programmable data 
stations and terminals; magnifying devices, display 
lighting devices and holders for use with electronic 
apparatus, in particular for lighting displays on 
electronic games; interfaces for personal computers 
and memories, interface adapters, plug-in cards, 
memories, readers for memory cards, memory card 
modules, internal and plug-in slots for card modules; 
table drives, remote controls, control apparatus and 
connection units; headphones, microphones, 
microphone-headphones, communications and 
operating apparatus for Internet connection, Internet 
telephones; active loudspeakers; connection and 
adapter cables; modems, batteries, accumulators, 
power supply main units, power supply units, 
chargers, AC/DC adapters, electric adapter switches, 
decoders, electronic adapter devices for the display 
of screen contents; built-in connection and fastening 
parts for the aforesaid goods (included in this class), 
goods of leather and plastic (semi-manufactured), 
namely protective covers, carrying bags and belt 
bags, protective sleeves and cartridges, all designed 
to contain and house data carriers, personal 
computers, electronic apparatus, electronic 
organizers, very small databases, PDAs, electronic 
games and multimedia apparatus; holders, in 
particular belts and tray holders for electronic 
apparatus, in particular electronic games; impact-
protection boxes and holders designed to contain 
and house electronic apparatus, in particular 
electronic games; filing and storage containers 
designed to contain electronic apparatus, electronic 
data carriers and memories, electronic apparatus and 
apparatus modules and floppy discs; housings for 
electronic memories and memory cards with and 
without electronic display units.

ל' ניסן תשע"ד - 39830/04/2014



 Owners

Name: Roccat GmbH

Address: Otto von Bahrenpark,,Paul-Dessau-Straße 3g, 
22761 Hamburg, Germany

(Germany company with limited liability)

ל' ניסן תשע"ד - 39930/04/2014



Trade Mark No. 253914 מספר סימן

Application Date 28/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1004216 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ל' ניסן תשע"ד - 40030/04/2014



Class: 9 סוג: 9

Ear plugs; ozonisers (ozonators); photocopying 
machine; manually operated calculating machines; 
time and date stamping machine; time clocks (time 
recording device); punched card office machines; 
billing machines; vending machines; coin-operated 
gates for car parks or parking lots; life saving 
apparatus and equipment; fire extinguishing 
apparatus; sprinkler systems for fire protection; anti-
theft warning apparatus; vehicle breakdown warning 
triangles; arcade video game machine; sports 
training simulators; laboratory apparatus and 
instruments; photographic machines and apparatus; 
cinematographic machines and apparatus; optical 
apparatus and instruments; measuring, testing or 
surveying machines and instruments; batteries; cells; 
electric or magnetic meters and testers; electric flat 
irons; hair-curlers, electrically heated; buzzers, 
electric; telecommunications devices, apparatus and 
instruments; audio frequency machines and 
apparatus; video frequency machines and apparatus; 
parts and accessories for telecommunications 
devices, apparatus and instruments; mobile 
telephone accessories; mobile telephone straps; 
electronic machines apparatus and their parts; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; computers; programs for computer 
operating systems, computer software; magnetic 
cores; electrodes; cigar lighters for automobiles; 
gloves for protection against accidents; dust masks; 
garments for protection against fire; eyeglasses; 
goggles; spectacles (optics); contact lenses; parts 
and accessories for eyeglasses, goggles, spectacles 
(optics); contact lenses; consumer video games; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; weight belts (for scuba diving); diving suits; 
inflatable swimming floats; protective helmets for 
sports; air tanks (for scuba diving); swimming flutter 
boards; regulators (for scuba diving); phonograph 
records; sound recorded magnetic cards, sheets and 
tapes; recorded compact discs; metronomes; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
automatic performance programs for electronic 
musical instruments; slide-rules; exposed 
cinematographic films; exposed slide films; slide film 
mounts; recorded video discs and tapes; electronic 
publications; downloadable text, character data of 
magazines, books, news papers, maps, pictures and 
drawings; electronic publications of music, image, 
video image, sounds, text, character data of 
magazines, books, newspapers, maps, pictures and 
drawings; electronic publications recorded media, 
namely encoded electronic circuits, IC cards, 
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, 
magnetic optical discs, CD-ROMs and DVDs 
recorded with music, sounds, image, video image; 
computer game programs; consumer game 
programs; arcade video game programs; game 
programs for mobile telephone; game programs for 
hand held games with liquid crystal displays.

ל' ניסן תשע"ד - 40130/04/2014



 Owners

Name: CROWN CREATIVE CO., LTD.

Address: 33-3, Yanaka 1-chome,,Adachi-ku, Tokyo 120-
0006, Japan

(Japan Corporation)

Class: 24 סוג: 24

Personal articles of woven textile (not for wear); 
mosquito nets; bed sheets; futon and quilts; futon 
and quilts cases (linen); futon ticks (unstuffed futon); 
pillowcases (pillow slips); blankets; shower curtains; 
toilet seat covers of textile; seat covers of textile; wall 
hangings of textile; curtains, table cloths (not of 
paper); draperies (thick drop curtains).

Class: 25 סוג: 25

Non-Japanese outer clothes; coats; sweaters and the 
like; shirts and the like; nightwear; underwear; 
swimwear; swimming caps; aprons (for wear); collar 
protectors (for wear); socks and stockings; shawls; 
scarves; gloves and mittens (clothing); babies' 
diapers of textile; neckties; neckerchiefs; mufflers; 
ear muffs; headgear and caps; suspenders (braces); 
waistbands; belts for clothing; shoes and boots (other 
than "shoe dowels, shoe pegs, shoe handles, 
hobnails and shoe protective metal members"); 
Japanese style sandals (Zori); slippers; special 
sportswear; special sports footwear (other than 
"horse riding boots").

ל' ניסן תשע"ד - 40230/04/2014



Trade Mark No. 253916 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059949 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Yellow, green, dark 
green and white. as shown in the mark.

 Owners

Name: Obala Grupa d.o.o.

Address: Ulica grada Vukovara 284, HR-10000 Zagreb, 
Croatia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages.

ל' ניסן תשע"ד - 40330/04/2014



Trade Mark No. 253918 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079758 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours GRAY, RED AND 
WHITE. as shown in the mark.

GRAY, RED AND WHITE. The letters that make up 
the word KOXKA are gray. The right-hand lower part 
of the letter A is red. The right-hand part of the letter 
A, in the middle, is white.

 Owners

Name: KOXKA TECHNOLOGIES S.L.

Address: Polígono De Landaben, Calle A, S/N, E-31012 
Pamplona (Navarra), Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Refrigerating appliances and installations for 
commercial and industrial use.

ל' ניסן תשע"ד - 40430/04/2014



Trade Mark No. 253919 מספר סימן

Application Date 10/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1124924 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Hilmar Cheese Company

Address: 9001 North Lander Avenue, Hilmar CA 95324, 
U.S.A.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dairy products, excluding ice cream, ice milk, and 
frozen yogurt.

ל' ניסן תשע"ד - 40530/04/2014



Trade Mark No. 253920 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132201 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours yellow of the daisy 
and the blue of the background lines. as shown in the 
mark.

The mark consists of a yellow daisy over blue lines. 
Color is claimed in the yellow of the daisy and the 
blue of the background lines. The color(s) yellow, 
gold and blue is/are claimed as a feature of the mark.

 Owners

Name: Wikimedia Foundation, Inc.

Address: 149 New Montgomery Street,,3rd Floor, San 
Francisco CA 94105, U.S.A.

(Florida, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for collaborative editing of the 
content of websites and website management.

ל' ניסן תשע"ד - 40630/04/2014



Trade Mark No. 253924 מספר סימן

Application Date 01/03/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: PK Overseas Pvt. Ltd.

Address: 18/20, W.E.A. Arya Samaj Road, KarolBagh, 
New Delhi, 110005, India

India Private Limited Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: Besser Tower 3, 5 Kineret Street, Bnei Brak, 
5126237, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5, בני ברק, 5126237, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Processed cereals; ready-to-eat cereals; rice; spices; 
all included in Class 30.

דגנים מעובדים; דגנים מוכנים לאכילה; אורז; תבלינים; 
הנכללים כולם בסוג 30.                 

ל' ניסן תשע"ד - 40730/04/2014



Trade Mark No. 254029 מספר סימן

Application Date 29/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150052 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating and cooking apparatus; apparatus for 
heating and foaming milk; apparatus and machines 
for making beverages including coffee, tea, 
chocolate, cappuccino and/or cocoa-based 
beverages; electric percolators, coffeepots and 
coffee machines; parts and component parts for all 
the aforesaid goods; electric machines for preparing 
all types of beverages; refills, cartridges and spare 
parts for these machines; electric coffee filters.

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, 20/07/2012, No. 632381 שוויץ, 20/07/2012, מספר 632381

Class: 11 סוג: 11

ל' ניסן תשע"ד - 40830/04/2014



Trade Mark No. 254042 מספר סימן

Application Date 15/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150230 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ChromaCon AG

Address: Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Chromatography apparatus for laboratory use.

Class: 11 סוג: 11

Chromatography apparatus for industrial use.

Class: 42 סוג: 42

Analytical laboratory services; chemical laboratory 
services; scientific laboratory 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, 24/09/2012, No. 635974 שוויץ, 24/09/2012, מספר 635974

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 42 סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 40930/04/2014



Trade Mark No. 254048 מספר סימן

Application Date 27/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150286 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Animated cartoons; computer game programs; 
computer keyboards; computer operating programs, 
recorded; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; computers; 
compact discs [audio-video]; compact discs [read-
only memory]; data processing apparatus; decorative 
magnets; downloadable image files; encoded 
identification bracelets, magnetic; encoded magnetic 
cards; films, exposed; identity cards, magnetic; 
magnets; magnetic data media; magnetic encoders; 
magnetic tape units for computers; magnetic tapes; 
mouse [data processing equipment]; mouse pads; 
video cassettes; video game cartridges; video games 
software, video game programs; wrist rests for use 
with computers; photovoltaic cells.

Class: 28 סוג: 28

Amusement machines, automatic and coin-operated; 
board games; building blocks [toys]; card games; 
chess games; chessboards; dice; dominoes; games; 
gaming machines for gambling; jigsaw puzzles; 
practical jokes; kites; mah-jong; marbles for games; 
mobiles [toys]; parlour games; playing balls; playing 
cards; plush toys; practical jokes; tables for indoor 
football; toys; toys for domestic pets; toy vehicles; 
coin-operated video games, arcade-type electronic 
video games.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; auctioneering; 
bill-posting; business appraisals; compilation of 
information into computer databases; data search in 
computer files for others; dissemination of advertising 
matter; layout services for advertising purposes; 
marketing research; marketing studies; modelling for 
advertising or sales promotion; on-line advertising on 
a computer network; opinion polling; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
production of advertising films; publicity columns 
preparation; publicity material rental; radio 
advertising; rental of advertising space; rental of 
advertising space on the Internet; rental of 
advertising time on communication media; sales 
promotion for others; updating of advertising material; 
writing of publicity texts.

ל' ניסן תשע"ד - 41030/04/2014



 Owners

Name: Playa Games GmbH

Address: Alstertor 9, 20095 Hamburg, Germany

(Germany, Hamburg (GmbH) limited liability company)

ל' ניסן תשע"ד - 41130/04/2014



Trade Mark No. 254054 מספר סימן

Application Date 04/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150360 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LVMH FRAGRANCE BRANDS

Address: 77 rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-
PERRET, France

(SOCIETE ANONYME)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumes, eau-de-Cologne and toilet water, 
cosmetic products, essential oils for personal use, 
lotions, creams and emulsions for cosmetic use for 
the face and body, deodorants for personal use, 
shower gels, pre-shave and after-shave lotions; 
creams, gels and foam for shaving.

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, 10/09/2012, No. 12 3 944 728 צרפת, 10/09/2012, מספר 728 944 3 12

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 41230/04/2014



Trade Mark No. 254058 מספר סימן

Application Date 18/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150376 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RHODIA OPERATIONS

Address: 40 rue de la Haie-Coq, F-93306 
AUBERVILLIERS, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; chemical products used in the 
food industry; chemical products containing vanillin 
used in the food industry.

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, 24/09/2012, No. 123948275 צרפת, 24/09/2012, מספר 123948275

Class: 1 סוג: 1

ל' ניסן תשע"ד - 41330/04/2014



Trade Mark No. 254059 מספר סימן

Application Date 29/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150377 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a diamond design and the 
wording "TEAMWHOLE" below the design; the 
wording "TEAMWHOLE" has no significance in the 
relevant trade or industry or as applied to the goods 
listed in the application, no geographical significance, 
not a term of art, nor any meaning in any foreign 
language.

 Owners

Name: Changsa Tianhe, Drilling Tools and Machinery 
Co., Ltd.

Address: Lianfeng County,,Hangpu Town, Yuelu Section, 
Changsha, Hunan, People's Republic of China

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Drilling heads [parts of machines]; drill chucks [parts 
of machines]; metalworking machines; drilling 
machines; electric hand drills; metal drawing 
machines; chain saws.

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, 31/08/2012, No. 
11430372

סין, 31/08/2012, מספר 11430372

Class: 7 סוג: 7

ל' ניסן תשע"ד - 41430/04/2014



Trade Mark No. 254062 מספר סימן

Application Date 07/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150417 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of three Chinese characters, two 
Latin words and a logo.

The translation of the three Chinese characters 
appearing in the mark is "SEA", "LARGE" and 
"KITCHEN" Respectively; but the three Chinese 
characters as a whole have no meaning; the three 
words have no significance in the relevant trade or 
industry, or any geographical significance, or any 
meaning in a foreign language.

 Owners

Name: DALIAN RICH ENTERPRISE GROUP CO., LTD.

Address: Cotton Island Village, Dalianwan Town, 
Ganjingzi District, Dalian City, Liaoning Province, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dried fish floss; dried scallops; jelly fish; fish, 
preserved; fish fillets; salmon; shellfish, not live; 
shrimps, not live; food products made from fish; 
oysters, not live; meat; weed extracts for food; sea-
cucumbers, not live; aquatic products, tinned 
[canned]; fruit pulp; vegetables, preserved; eggs; 
soya milk [milk substitute]; milk products; edible oils; 
fruit salads; fruit jellies; nuts, prepared.

ל' ניסן תשע"ד - 41530/04/2014



Trade Mark No. 254063 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150421 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a stylized wording HIDEA; the 
mark has no significance in the relevant trade or 
industry or as applied to the goods listed in the 
application, no geographical significance, nor any 
meaning in any foreign language.

 Owners

Name: KSJ Photoelectrical Instruments Co., Ltd

Address: Middle of Binnan street, Dongbin Industrial 
Zone, Donghai Bincheng, Quanzhou, Fujian, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Surveying apparatus and instruments; material 
testing instruments and machines; gas testing 
instruments; apparatus and instruments for physics; 
measuring devices, electric; refractometers; optical 
goods; optical apparatus and instruments; 
photometers; batteries, electric.

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, 30/07/2012, No. 
11279922

סין, 30/07/2012, מספר 11279922

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 41630/04/2014



Trade Mark No. 254066 מספר סימן

Application Date 19/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150474 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Food storage containers for domestic and office 
kitchen use.

Class: 29 סוג: 29

Dairy-based beverage mixes, namely, dairy-based 
powders for making dairy-based beverages.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, hot cocoa; espresso.

Class: 32 סוג: 32

Preparations for making fruit-based beverages; fruit 
purees for making fruit-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)

U.S.A., 19/06/2012, No. 85655250 ארה"ב, 19/06/2012, מספר 85655250

Class: 21 סוג: 21

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

ל' ניסן תשע"ד - 41730/04/2014



Conditions/Disclaimers

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

The mark consists of a circle with the design of a cup 
with a star above it and the words "KEURIG 
BREWED" below.

 Owners

Name: Keurig, Incorporated

Address: 55 Walkers Brook Drive, Reading MA 01867, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ל' ניסן תשע"ד - 41830/04/2014



Trade Mark No. 254068 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150502 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; nitrogenous fertilisers; calcium cyanamide 
[fertilizer]; chemicals used in fermenting wine; 
bacterial preparations other than for medical and 
veterinary use; bacteriological preparations for 
acetification; bacteriological preparations other than 
for medical and veterinary use; albumin [animal or 
vegetable, raw material]; biological preparations, 
other than for medical or veterinary purposes; vine 
disease preventing chemicals; must-fining 
preparations; seaweeds [fertilizers]; genes of seeds 
for agricultural production; expanded-clay for 
hydroponic plant growing [substrate]; hormones for 
hastening the ripening of fruit; peat pots for 
horticulture; humus; soil conditioning preparations; 
earth for growing; guano; manure for agriculture; fish 
meal fertilizers; fertilizing preparations; tree cavity 
fillers [forestry]; grafting mastic for trees; chemical 
additives to insecticides; gums [adhesives], other 
than for stationery or household purposes; glutinous 
tree-banding preparations; cultures of 
microorganisms other than for medical and veterinary 
use; mangrove bark for industrial purposes; wood 
pulp; vitriol; preparations of trace elements for plants; 
chemical preparations to prevent mildew; horticulture 
chemicals, except fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides; additives, chemical, to fungicides; 
anti-sprouting preparations for vegetables; flower 
preservatives; plant growth regulating preparations; 
chemical preparations to prevent wheat smut; 
substrates for soil-free growing [agriculture]; 
superphosphates [fertilisers]; phosphates [fertilisers]; 
chemicals for forestry, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; agricultural chemicals, 
except fungicides, weedkillers, herbicides, 
insecticides and parasiticides; carbolineum for the 
protection of plants.

ל' ניסן תשע"ד - 41930/04/2014



 Owners

Name: XADO-Holding Limited Liability Company

Address: 4, 23 Serpnia Lane, Kharkiv 61103, Ukraine

Class: 3 סוג: 3

Preparations to make shiny the leaves of plants; 
shining preparations [polish]; volcanic ash for 
cleaning; extracts of flowers [perfumes]; ethereal 
essences; essential oils; jasmine oil; color-removing 
preparations; rust removing preparations; bases for 
flower perfumes; essential oils of cedarwood; quillaia 
bark for washing; lavender water; lavender oil; 
incense; essential oils of citron; almond oil; almond 
soap; musk [perfumery]; mint for perfumery; mint 
essence [essential oil]; oils for perfumes and scents; 
oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; 
oils for cleaning purposes; oil of turpentine for 
degreasing; aloe vera preparations for cosmetic 
purposes; sunscreen preparations; rose oil.

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)

Ukraine, 20/09/2012, No. m201216348 m201216348 אוקראינה, 20/09/2012, מספר

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 42030/04/2014



Trade Mark No. 254069 מספר סימן

Application Date 03/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150507 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: J. GARCIA CARRIÓN, S.A.

Address: C/ Jorge Juan, 73, E-28009 Madrid, Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer).

ל' ניסן תשע"ד - 42130/04/2014



Trade Mark No. 254070 מספר סימן

Application Date 08/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150508 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: J. GARCIA CARRIÓN, S.A.

Address: C/ Jorge Juan, 73, E-28009 Madrid, Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer).

ל' ניסן תשע"ד - 42230/04/2014



Trade Mark No. 254072 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150546 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. 633604 שוויץ, 21/06/2012, מספר 633604

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 42330/04/2014



Trade Mark No. 254074 מספר סימן

Application Date 21/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150562 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a stylized version of the term 
KNOWLEDGE; the "O" in "KNOWLEDGE" consists 
of a fanciful representation of a power button. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: ServiceNow, Inc

Address: 4810 Eastgate Mail, San Diego, CA 92121, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting business conferences in 
the fields of information technology and information 
technology training.

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., 22/05/2012, No. 85631610 ארה"ב, 22/05/2012, מספר 85631610

Class: 41 סוג: 41

ל' ניסן תשע"ד - 42430/04/2014



Trade Mark No. 254075 מספר סימן

Application Date 25/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150567 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, handbags, clutch bags, tote bags, cases, 
holdalls, luggage tags of leather, suitcases, trunks, 
travelling bags; toiletry bags, make-up bags; 
backpacks; athletic bags, beach bags, duffel bags, 
gym bags, shopping bags; credit card cases; purses, 
pocket wallets; umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; underclothing; lingerie; clothing for children; 
hosiery, tights, vests; sweaters, tank tops, dresses, 
skirts, trousers, sweat pants, sweat shirts, track suits, 
shirts, blouses, shorts, socks, T-shirts, headgear; 
swimwear and beachwear; pyjamas, nightdresses; 
jackets; bath robes, bath sandals and bath slippers; 
gloves, mittens; baseball caps, visors, hats; scarves; 
belts; footwear; slippers, boots and shoes, women's 
shoes, flip flops.

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, 05/10/2012, No. 2637301 ממלכה מאוחדת, 05/10/2012, מספר 2637301

Class: 18 סוג: 18

ל' ניסן תשע"ד - 42530/04/2014



 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)

ל' ניסן תשע"ד - 42630/04/2014



Trade Mark No. 254078 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150600 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pearls MiiHome IP Pty Ltd

Address: PO Box 7917, Gold Coast Mail Centre QLD 
9726, Australia

(Australia Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Building materials in this class; building materials of 
metal in this class; metal buildings; metal 
prefabricated buildings; metal panels; demountable 
and relocatable metal houses; metal buildings in kit 
form; relocatable metal buildings for use in providing 
emergency shelter; modular houses of metal; metal 
fittings for buildings; metal hardware for buildings; 
metal frameworks for building; roofing of metal; 
cladding of metal; modular prefabricated building 
units of metallic materials for the construction of 
buildings; parts, fittings and accessories for the 
aforesaid goods 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)

Australia, 19/07/2012, No. 1503384 אוסטרליה, 19/07/2012, מספר 1503384

Class: 6 סוג: 6

ל' ניסן תשע"ד - 42730/04/2014



Trade Mark No. 254079 מספר סימן

Application Date 30/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150603 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Heineken Česká republika, a.s.

Address: U Pivovaru 1, CZ-270 53 Krušovice, Czech 
Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer, malt beer, extracts of hops for making beer, 
essences for making beer.

Class: 40 סוג: 40

Hop processing, including concentrates and 
additives, brewing.

Class: 43 סוג: 43

Services for provision and serving of beer.

ל' ניסן תשע"ד - 42830/04/2014



Trade Mark No. 254082 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150642 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; computer software packages; computer 
software for computer aided software engineering; 
data compression software; training manuals in the 
form of computer programs; computer programmes 
for image processing; computer programmes relating 
to local area networks; storage apparatus for 
computer programs; interactive multimedia computer 
programs; computer programs [downloadable 
software]; computer program; computer programmes 
stored in digital form; computer programs, recorded; 
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 [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; 
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 

ל' ניסן תשע"ד - 42930/04/2014



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 
service; 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 
customization 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; computer programming, software 
development; 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; 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, research 
and developing of integrated circuits, chip design; 
design and development of multimedia products 
(software); troubleshooting of computer hardware 
and computer software problems; rental of computer 
software; 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; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; 
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; 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 

ל' ניסן תשע"ד - 43030/04/2014



 Owners

Name: Volume Graphics GmbH

Address: Wieblinger Weg 92a, 69123 Heidelberg, 
Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

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 software; 
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.

ל' ניסן תשע"ד - 43130/04/2014



Trade Mark No. 254083 מספר סימן

Application Date 08/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150651 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: 1 Oak Technologies, LLC

Address: 416 W. Oak St., Fort Collins CO 80521, U.S.A.

(Colorado, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Battery management systems consisting of batteries, 
firmware, and hardware in protective cases that 
house and electrically connect to electronic devices, 
namely mobile phones, handheld computers, digital 
cameras, and multimedia players, wherein the 
battery management systems manage, monitor, and 
extend battery lives of the electronic devices housed 
in the protective 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)

U.S.A., 23/07/2012, No. 85684424 ארה"ב, 23/07/2012, מספר 85684424

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 43230/04/2014



Trade Mark No. 254084 מספר סימן

Application Date 11/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150655 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stoller Enterprises, Inc.

Address: 4001 W. Sam Houston Parkway N,,Suite 100, 
Houston TX 77043, U.S.A.

(Texas, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical liquid plant growth regulator containing 
phytohormones, nutrients, and plant metabolites, for 
application to the soil or plant foliage for the increase 
of the plant's ability to use nitrogen more efficiently, 
for use alone or as an adjunct with fungicides, 
herbicides, insecticides, parasiticides and chemical 
fertilizers.

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. 85708703 ארה"ב, 21/08/2012, מספר 85708703

Class: 1 סוג: 1

ל' ניסן תשע"ד - 43330/04/2014



Trade Mark No. 254087 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0736106 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZAO International Paper

Address: 17, Zavodskaya str.,,Svetogorsk, RU-188991 
Vyborgsky district, Leningrad region, Russian Federation

(RU closed joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Cardboard; paper including paper sheets and 
packing paper.

ל' ניסן תשע"ד - 43430/04/2014



Trade Mark No. 254090 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1001965 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.)

Address: 1-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi,Chuo-ku, 
Tokyo 103-8666, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed artificial resins.

ל' ניסן תשע"ד - 43530/04/2014



Trade Mark No. 254091 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1024066 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.)

Address: 1-1, 2-chome,,Nihonbashi-Muromachi,,Chuo-ku, 
Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Electrical insulating materials; chemical fiber (not for 
textile use); rock wool; chemical fiber yarn and thread 
(not for textile use); plastic sheeting for agricultural 
purposes; plastic semi-worked products (for use as 
material); plastic foam including polyolefin foam in 
the form of sheet, all semi-processed; rubber (raw or 
semi-worked).

ל' ניסן תשע"ד - 43630/04/2014



Trade Mark No. 254092 מספר סימן

Application Date 25/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1113067 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dubey & Schaldenbrand SA

Address: Rue des Champs 12, CH-2300 La Chaux-de-
Fonds, Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Horological and chronometric instruments; jewelry.

ל' ניסן תשע"ד - 43730/04/2014



Trade Mark No. 254093 מספר סימן

Application Date 04/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135511 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LOVINGSTONE PARIS

Address: 11 chaussée de la Muette, F-75016 PARIS, 
France

(France Société à Responsabilité Limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, precious stones; watches, timepieces and 
chronometric instruments, bracelets, brooches 
(jewelry), earrings, necklaces (jewelry), chains 
(jewelry), rings (jewelry), jewelry cases (caskets), key 
rings (trinkets or fobs), works of art of precious 
metals.

ל' ניסן תשע"ד - 43830/04/2014



Trade Mark No. 254207 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150713 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; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; preparations for caring, cleaning, tinting, 
coloring, bleaching, fixing and forming of 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)

Germany, 17/07/2012, No. 30 2012 040 154.6/03 גרמניה, 17/07/2012, מספר 154.6/03 040 2012 30

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 43930/04/2014



Trade Mark No. 254208 מספר סימן

Application Date 02/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150714 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Minskiy 
zavod bezalkogolnykh napitkov"

Address: d.19, ul. Makayenka, 220114 Minsk, Belarus

(Belarus Private Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice 
beverages; fruit juices.

ל' ניסן תשע"ד - 44030/04/2014



Trade Mark No. 254212 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150746 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XINGQUAN (FUJIAN) SHOES PLASTICS CO., 
LTD.

Address: Houyang Gongyequ,,Yanshang, Chendai 
Zhen,,Jinjiang, FUJIAN, People's Republic of China

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; jackets (clothing); trousers; layettes 
(clothing); leather belts for clothing; football shoes; 
footwear; caps (headwear); hosiery; neckties.

ל' ניסן תשע"ד - 44130/04/2014



Trade Mark No. 254213 מספר סימן

Application Date 10/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150750 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Trompenburg Holdings B.V.

Address: Jonkheer Sixhof 21, NL-1241 CR Kortenhoef, 
Netherlands

(The Netherlands private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes, cigars and smoking tobacco.

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, 19/07/2012, No. 1251528 בנלוקס, 19/07/2012, מספר 1251528

Class: 34 סוג: 34

ל' ניסן תשע"ד - 44230/04/2014



Trade Mark No. 254219 מספר סימן

Application Date 08/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150814 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dynavax Technologies Corporation

Address: 2929 Seventh Street, Suite 100, Berkeley CA 
94710-2722, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vaccines.

ל' ניסן תשע"ד - 44330/04/2014



Trade Mark No. 254220 מספר סימן

Application Date 24/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150821 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Diagnostic annunciators for use on industrial burners 
and boilers; computerized and non-computerized 
burner controls, computerized and non-computerized 
boiler controls, temperature controls, and 
programmable logic controllers for use on industrial 
boilers and burners; oxygen trim systems consisting 
of oxygen trim sensors, temperature and pressure 
controls and annunciators for use with combustion 
equipment, namely, industrial burners and parts 
therefor; industrial burner control systems sold as a 
unit consisting of oxygen trim sensors and controls, 
burner controls and boiler controls and parts for all of 
the foregoing; thermometers for boilers.

Class: 11 סוג: 11

Gas, oil, combination gas/oil, propane and alternative 
fuel burners for industrial and commercial use; 
boilers for industrial and commercial use; industrial 
and commercial heating boiler feed-water systems 
comprised of a boiler pump, boiler motor, pump 
control valve, pipes, receiving tank, gauge glass, 
thermometer, flow and pressure gauges siphon, shut-
off cock, starter switch and programmable logic 
controller, all sold as a unit; water softening and 
conditioning units using ion exchange technology for 
industrial and commercial use; dealkalizers; 
demineralizers; water filtering units for industrial use; 
de-aerators for use on industrial and commercial 
boiler systems; blowdown heat recovery units used to 
recover heat and remove solids during the water 
treatment process; interconnecting pipes for 
industrial and commercial boilers; water surge and 
flash tanks for industrial and commercial boiler 
systems; industrial steam and water separators for 
purifying flow in industrial and commercial boiler 
systems; water softening units for industrial and 
commercial boilers; economizers, namely, devices 
for pre-heating feed water in heating boilers.

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., 26/01/2012, No. 85525698 ארה"ב, 26/01/2012, מספר 85525698

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 44430/04/2014



 Owners

Name: Cleaver-Brooks, Inc.

Address: 11950 W Lake Park Dr, Milwaukee WI 53224, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Class: 11 סוג: 11

ל' ניסן תשע"ד - 44530/04/2014



Trade Mark No. 254222 מספר סימן

Application Date 17/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150836 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UAB "LITRADA"

Address: Vilniaus g. 44,, LT-76267 Siauliai, Lithuania

(RU Closed Joint-stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Anchovy; peanuts, processed; albumen for culinary 
purposes; beans, preserved; bouillon; fatty 
substances for the manufacture of edible fats; peas, 
preserved; mushrooms, preserved; game, not live; 
meat jellies; jellies for food; fruit jellies; edible fats; 
charcuterie, including sausages, frankfurters, small 
sausages; raisins; caviar; meat, tinned; vegetables, 
tinned; fish, tinned; fruits, tinned; bouillon 
concentrates; shrimps, not live; buttercream; 
croquettes; margarine; piccalilli; marmalade; 
vegetable oil; butter; milk; fruit pulp; meat, including 
cutlets, beef steaks, rump steaks; meat, preserved; 
vegetables, preserved; vegetables, cooked; 
vegetables, frozen; potato fritters; olives, preserved; 
nuts, prepared; tomato purée; liver pastes; liver; 
pickles; jams; ham; milk products; food products 
made from fish; vegetable foods; poultry, not live; 
cranberry sauce [compote]; apple purée; 
crustaceans, not live; fish, not live; fish, preserved; 
vegetable salads; fruit salads; pork; whipped cream; 
fat-containing mixtures for bread slices; vegetable 
juices for cooking; sausages in batter; preparations 
for making bouillon; preparations for making soup; 
tripe; soups; cheese; tofu; fish fillets; dates; 
crystallized fruits; frozen fruits; fruit, preserved; fruit, 
stewed; potato flakes; fruit peel; lentils, preserved; 
potato chips; fruit chips; weed extracts for food; meat 
extracts; eggs.

Class: 30 סוג: 30

Mustard; groats for human food; corn, milled; pepper; 
condiments; spices; rice; malt for human 
consumption; seasonings; sushi; tapioca; garden 
herbs, preserved [seasonings]; vinegar.

ל' ניסן תשע"ד - 44630/04/2014



Trade Mark No. 254223 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150837 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SKY WALK SCAFFOLDING

Address: 160 rue Hélène Boucher,, F-69140 RILLIEUX-
LA-PAPE, France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Scaffolding of metal; ladders of metal; reinforcing 
materials of metal for building.

Class: 19 סוג: 19

Scaffolding not of metal; reinforcing materials not of 
metal for building; ladders, not of metal.

Class: 37 סוג: 37

Mounting of scaffolding; repair and maintenance of 
scaffolding; installation of scaffolding for the building 
industry, of work and building platforms; rental of 
scaffolding for the building industry, of work or 
building platforms.

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, 23/03/2012, No. 123907387 צרפת, 23/03/2012, מספר 123907387

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

Class: 37 סוג: 37

ל' ניסן תשע"ד - 44730/04/2014



Trade Mark No. 254224 מספר סימן

Application Date 21/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150841 מספר סימן בינלאומי

 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

Cookies; waffles; marshmallow; confectionery; frozen 
confectionery; pastries; caramels [candy]; 
sweetmeats [candy]; crackers; candy; fruit jellies 
[confectionery]; chewing fruit jellies [confectionery]; 
marzipan; pastila (confectionery); biscuits; pralines; 
gingerbread; chewing gum, not for medical purposes; 
sugar confectionery; cake powder; candy, namely 
chocolate-covered candy filled with souffle; rusks; 
cakes; halvah; chocolate.

ל' ניסן תשע"ד - 44830/04/2014



Trade Mark No. 254228 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150899 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Haosha Industry (Fujian) CO., LTD.

Address: Huashan Industrial Area, Shenhu Town, 
Jinjiang City, Fujian Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes (clothing); bathing suits; football 
shoes; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); 
neckties; girdles.

ל' ניסן תשע"ד - 44930/04/2014



Trade Mark No. 254231 מספר סימן

Application Date 26/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150911 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ANHUI FANGXING INDUSTRIAL CO., LTD.

Address: No. 1 Light and Textile Industrial 
Area,,Qingyang, Anhui, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Valves of metal [other than parts of machines]; 
junctions of metal for pipes; pipework of metal; drain 
traps [valves] of metal; water-pipe valves of metal; 
elbows of metal for pipes.

ל' ניסן תשע"ד - 45030/04/2014



Trade Mark No. 254233 מספר סימן

Application Date 25/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150950 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YANCHENG HAIRUI FOOD CO., LTD.

Address: East Side of Tonggang Dadao, Dafenggang 
Jingjiqu, Dafeng City, Jiangsu Province, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Vegetables, preserved; vegetables, cooked; 
vegetables, dried; toasted laver; laver; kelp; 
crustaceans [not live]; shellfish [not live]; sea-
cucumbers [not live]; shrimps [not live]; lobsters [not 
live].

ל' ניסן תשע"ד - 45130/04/2014



Trade Mark No. 254239 מספר סימן

Application Date 08/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151008 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Warrior Sports, Inc.

Address: 32125 Hollingsworth Ave, Warren, MI 48092, 
U.S.A.

(Michigan, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; headwear; hooded sweatshirts; moisture-
wicking sports pants; moisture-wicking sports shirts; 
short-sleeved or long-sleeved t-shirts; shorts; soccer 
shoes; sport shirts; sweat pants; sweat shirts.

Class: 28 סוג: 28

Bags specially adapted for sports equipment; 
goalkeepers' gloves; shin guards for athletic use; 
soccer balls.

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. 85708796 ארה"ב, 21/08/2012, מספר 85708796

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

ל' ניסן תשע"ד - 45230/04/2014



Trade Mark No. 254240 מספר סימן

Application Date 08/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151019 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Limited liability company "Volsky confectioner 
-2"

Address: of. 211, lit. U, bld. 163 A, Avrora str,, RU-
443045 Samara, Russian Federation

(RU Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Sweetmeats [candy].

ל' ניסן תשע"ד - 45330/04/2014



Trade Mark No. 254241 מספר סימן

Application Date 07/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151026 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FFLATFORMS Sarl

Address: 1 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, 
Luxembourg

(LUXEMBOURG SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ל' ניסן תשע"ד - 45430/04/2014



Trade Mark No. 254243 מספר סימן

Application Date 28/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151043 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XIAMEN ECODA COMPANY LIMITED

Address: Unit 2106, 21/F, Huiteng Building, No. 321 
Jiahe Road, Xiamen, 361000 Fujian, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Diesel engine; carburetor; electric carbon brushes; 
automobile motor spark plug; cylinders for machines; 
automobile motor cooling radiator; dynamos; starters 
for motors and engines; belts for motors and engines; 
pistons for engines.

Class: 12 סוג: 12

Vehicle chassis; hubs for vehicle wheels; clutches for 
land vehicles; bumpers for automobiles; hydraulic 
circuits for vehicles; motors for land vehicles; 
direction signals for vehicles; motorcycles; 
connecting rods for land vehicles, other than parts of 
motors and engines; non-skid devices for vehicle 
tires.

ל' ניסן תשע"ד - 45530/04/2014



Trade Mark No. 254250 מספר סימן

Application Date 08/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151177 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. 
011047669

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/07/2012, מספר 
011047669

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 45630/04/2014



Trade Mark No. 254252 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151195 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red, orange, white 
as shown in the mark.

 Owners

Name: Sachin Chopda

Address: 450 Bath Road, Long Ford, London UB70EB, 
United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

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.

ל' ניסן תשע"ד - 45730/04/2014



Trade Mark No. 254253 מספר סימן

Application Date 23/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151203 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, namely, ground wood paper, newsprint paper, 
newsprint, coated paper, printing paper, computer 
paper, recycled paper, fine paper, coated printing 
paper, coated and uncoated paper with recycled 
content, super calendered grade paper, free sheet 
hybrid paper, blank directory paper, graphic arts 
converting paper, continuous form paper, photocopy 
paper, and kraft paper; corrugated containers made 
of cardboard.

Class: 40 סוג: 40

Material treatment services in connection with 
recycling, production of newsprint, production of 
commercial printing papers, production of market 
pulp, lumber production, recycled fiber production, 
remanufacturing, processing and treatment of wood; 
paper treatment and finishing services; services of 
operation of pulp and paper mills, namely, custom 
production of paper, newsprint and market pulp for 
others; recycling services, namely, cardboard, plastic, 
aluminum, textiles, glass and steel recycling services; 
paper recycling services; energy generation services.

ל' ניסן תשע"ד - 45830/04/2014



Conditions/Disclaimers

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

The mark consists of a stylized letter "R" above the 
word "resolute", both above the words "Forest 
Products".

 Owners

Name: RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC.

Address: 111 Duke Street,,Suite 5000, MONTREAL H3C 
2M1, Canada

(Delaware, United States Corporation)

ל' ניסן תשע"ד - 45930/04/2014



Trade Mark No. 254254 מספר סימן

Application Date 05/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151216 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic apparatus and instruments, 
components for use in the electric, electromechanical 
and electronic industries; connectors and connection 
devices, namely multi-contact and multi-signal 
connectors, cutout connectors, assembly connectors 
on guide rails, quick assembly connectors, blind 
assembly connectors; mechanical and electronic 
relays and switches; electronic equipment, 
microwave components with coaxial structure and 
waveguide, microwave components which can be 
integrated and components for optical fibers; 
circulators and isolators (electric apparatus); couplers 
and splitters (electric apparatus); diodes and phase 
shifters; resonators and oscillators (electric 
apparatus); antenna parameter measuring 
apparatus; antennas for wireless communication 
apparatus; cable connectors; coaxial cables; electric 
and electronic connectors; electric and optical cables; 
electronic and optical communication instruments 
and components thereof, namely optical data links; 
electronic and optical communication instruments 
and components thereof, namely optical transceivers, 
high-frequency switches; radio receivers and radio 
tuners, devices for vehicle location signals, for 
tracking and security consisting of a radio transmitter 
and antenna placed in a vehicle.

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, 01/10/2012, No. 12/3950212 צרפת, 01/10/2012, מספר 12/3950212

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 46030/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the coloursBlack, white, light 
blue Pantone 635U, medium blue Pantone 640U and 
dark blue Pantone 3025U. as shown in the mark.

Black, white, light blue Pantone 635U, medium blue 
Pantone 640U and dark blue Pantone 3025U.

 Owners

Name: RADIALL

Address: 101 rue Philibert Hoffmann, F-93116 ROSNY-
SOUS-BOIS, France

(FRANCE Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance)

ל' ניסן תשע"ד - 46130/04/2014



Trade Mark No. 254256 מספר סימן

Application Date 30/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151226 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software related to handheld digital devices; 
electronic and encoded gift cards; computer 
software; computer software for personal information 
management, and data synchronization 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)

Canada, 12/06/2012, No. 1581116 קנדה, 12/06/2012, מספר 1581116

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 46230/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Black, green, 
yellow and blue. as shown in the mark.

Black, green, yellow and blue. The mark consists of 
an outside square that is black. Amed green card on 
the left with an image of a teacup on it. A yellow card 
with an image of a airplane on it. A blue card with an 
image of a video camera on it.

The mark consists of an outside square that is black. 
A green card on the left with an image of a teacup on 
it. A yellow card with an image of a airplane on it. A 
blue card with an image of a video camera on it.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States Corporation)

ל' ניסן תשע"ד - 46330/04/2014



Trade Mark No. 254258 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151249 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zhejiang Huabang Machinery Co., Ltd.

Address: Auto & Motor Industrial Zone,,Yuhuan County, 
317600 Zhejiang Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle chassis; motorcycles; hydraulic circuits for 
vehicles; clutches for land vehicles; automobile shock 
absorbers; vehicle running boards; torque converters 
for land vehicles.

ל' ניסן תשע"ד - 46430/04/2014



Trade Mark No. 254262 מספר סימן

Application Date 22/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151290 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a device and three Chinese 
characters which transliterate to "San Si Da"; the 
mark has no significance in the relevant trade or 
industry or as applied to the goods listed in the 
application, no geographical significance, nor any 
meaning in any foreign language.

The English translation of "San Si Da" in the mark 
means "Three", "This" and "Achieve"; the 
combination of which has no meaning.

 Owners

Name: SANSD (FUJIAN) PLASTIC CO., LTD.

Address: Henggou Industrial Area, Jiangtou, Chendai, 
Jinjiang City, Jujian Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Gum, raw or partly processed; synthetic rubber; 
shock absorbing buffers of rubber; watering hose; 
soundproofing materials; insulating materials; 
expansion joint fillers; packing materials of rubber or 
plastics for cushioning or stuffing; plastic substances, 
semi-processed.

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, 24/07/2012, No. 
11248013

סין, 24/07/2012, מספר 11248013

Class: 17 סוג: 17

ל' ניסן תשע"ד - 46530/04/2014



Trade Mark No. 254263 מספר סימן

Application Date 15/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151297 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Light brown, dark 
brown, green and white. as shown in the mark.

Light brown, dark brown, green and white.

 Owners

Name: August Storck KG

Address: Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Germany

(Germany Limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery, chocolate, chocolate goods, pastries, 
preparations for making the aforementioned 
products, 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)

Germany, 13/11/2012, No. 30 2012 059 353.4/30 גרמניה, 13/11/2012, מספר 353.4/30 059 2012 30

Class: 30 סוג: 30

ל' ניסן תשע"ד - 46630/04/2014



Trade Mark No. 254264 מספר סימן

Application Date 05/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151315 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DEXTER LAUNDRY, INC.

Address: 2211 WEST GRIMES AVENUE, FAIRFIELD IA 
52556, U.S.A.

(Iowa, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Clothes washing machines.

Class: 11 סוג: 11

Clothes dryers.

ל' ניסן תשע"ד - 46730/04/2014



Trade Mark No. 254265 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151324 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of six Latin letters and a logo.

 Owners

Name: FUSHUN ANXIN CHEMICAL CO., LTD.

Address: No. 8 Road, Science and Technology Town, 
Economic Development Zone, Fushun City, Liaoning 
Province, People's Republic of China

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Esters; dimethyl sulfate; ethyl acetoacetate; methyl 
methacrylate; tributyl phosphate; aldehyde-ester; 
vinegar ester; propylene ester; butyl acrylate; 
ethylhexyl acrylate.

ל' ניסן תשע"ד - 46830/04/2014



Trade Mark No. 254266 מספר סימן

Application Date 29/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151326 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

This mark consists of the wording "SUNBOX", which 
has no significance in the relevant trade or industry 
or as applied to the goods listed in the application, no 
geographical significance, not term of art, nor any 
meaning in any foreign language.

 Owners

Name: Sungrow Power Supply Co., Ltd.

Address: No. 2 Tianhu Road, New & High Technology 
Industrial Development Zone, Hefei, Anhui, People's 
Republic of China

(P.R. China A corporation organized and existing under 
the laws of P.R. China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Inverters [electricity]; current rectifiers; electric 
apparatus for commutation; distribution boxes 
[electricity]; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; accumulators, electric; solar 
batteries; voltage stabilizing power supply; 
converters, electric.

ל' ניסן תשע"ד - 46930/04/2014



Trade Mark No. 254269 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151404 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Koninklijke Philips  N.V.

Address: High Tech Campus 5, NL-5656 AE Eindhoven, 
Netherlands

(Benelux Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Compressor-nebulizer apparatus and instruments 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)

Benelux, 15/06/2012, No. 1249527 בנלוקס, 15/06/2012, מספר 1249527

Class: 10 סוג: 10

ל' ניסן תשע"ד - 47030/04/2014



Trade Mark No. 254270 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151425 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(GERMANY AG & Co. KGaA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic publications downloadable, electronic 
books; computer hardware and software for the field 
of text transmission and display.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials (not included in other classes); printed 
matter; 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)

European Community Trade Mark, 08/08/2012, No. 
011104718

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/08/2012, מספר 
011104718

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

ל' ניסן תשע"ד - 47130/04/2014



Trade Mark No. 254271 מספר סימן

Application Date 08/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151472 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "COLOR" and the 
letters "IQ" in stylized form.

 Owners

Name: QD VISION, INC.

Address: 29 Hartwell Ave, Lexington MA 02421, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Lighting components, namely optical converters 
which contain quantum dots that can change the light 
output of a light source, for use in backlighting units 
in display applications, namely televisions, monitors, 
all-in-one computers, notebooks, and smart phones.

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., 19/10/2012, No. 85759099 ארה"ב, 19/10/2012, מספר 85759099

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 47230/04/2014



Trade Mark No. 254272 מספר סימן

Application Date 18/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151481 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Proudly conceived and manufactured by Davines 
Research Laboratories in Parma Italy a new colour 
with Carotenoids & Melanin Davines Premium 
Quality Formula Ammonia Free Hair Colouring 
System.

 Owners

Name: DAVINES S.p.A.

Address: Via Ravasini, 9/A, I-43100 PARMA, Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair colorants; preparations for colouring the hair; 
hair cream; hair bleaching preparations; kits for 
colouring or removing colour from the hair; 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)

European Community Trade Mark, 20/07/2012, No. 
011057973

איחוד האירופי לסימני מסחר, 20/07/2012, מספר 
011057973

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 47330/04/2014



Trade Mark No. 254273 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151500 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, moist 
tobacco powder called "snus"; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
mixed with tobacco for non-medical and non-
therapeutic purposes; snuff; smokers' articles 
included in this class; cigarette paper, cigarette tubes 
and 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, 24/10/2012, No. 635913 שוויץ, 24/10/2012, מספר 635913

Class: 34 סוג: 34

ל' ניסן תשע"ד - 47430/04/2014



Trade Mark No. 254274 מספר סימן

Application Date 06/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151506 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Air transportation of passengers, cargo, and freight.

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., 16/01/2013, No. 85825119 ארה"ב, 16/01/2013, מספר 85825119

Class: 39 סוג: 39

ל' ניסן תשע"ד - 47530/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours The color(s) red, 
blue and white is/are claimed as a feature of the 
mark. as shown in the mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "THE OVERALL SHAPE OF 
THE AIRCRAFT". separately, but in the combination 
of the mark.

The color(s) red, blue and white is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a stylized 
design featuring horizontal stripes in the colors red, 
white and blue on the tail and rear portion of the 
fuselage of an airplane.

The mark consists of a stylized design featuring 
horizontal stripes in the colors red, white and blue on 
the tail and rear portion of the fuselage of an 
airplane.

 Owners

Name: American Airlines, Inc.

Address: 4333 Amon Carter Blvd., FORT WORTH, TX 
76155, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ל' ניסן תשע"ד - 47630/04/2014



Trade Mark No. 254275 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0520105 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: J. GARCIA CARRION, S.A.

Address: Carretera de Murcia, s/n, E-30520 JUMILLA 
(MURCIA), Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Cellar wines and all types of wines in general.

ל' ניסן תשע"ד - 47730/04/2014



Trade Mark No. 254276 מספר סימן

Application Date 17/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0687542 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: B.R.A.H.M.S. GmbH

Address: Neuendorfstrasse 25, 16761 Hennigsdorf, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chemical products intended for diagnostic medicine 
for laboratory use.

ל' ניסן תשע"ד - 47830/04/2014



Trade Mark No. 254277 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0739906 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZAO International Paper

Address: 17, Zavodskaya str.,,Svetogorsk, RU-188991 
Vyborgsky district, Leningrad region, Russian Federation

(RU closed joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Cardboard, paper, including sheets and packaging.

ל' ניסן תשע"ד - 47930/04/2014



Trade Mark No. 254278 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0833462 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: J. GARCIA CARRION, S.A.

Address: Carretera de Murcia s/n,, E-30520 JUMILLA 
(MURCIA), Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

ל' ניסן תשע"ד - 48030/04/2014



Trade Mark No. 254280 מספר סימן

Application Date 21/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0944132 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry, game, meat extracts, broth, 
bouillon, shellfish, namely shrimp, lobster, clams, 
processed meat, frozen meat, dried meat, fried meat, 
meat jellies, meat juices, canned, dried, preserved or 
processed fruits and vegetables namely, peaches, 
apricots, beans, instant or pre-cooked soups, frozen, 
prepared or packaged meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables, tomato paste, 
preserved or processed beans, chick peas, lentil, soy 
beans, ground almonds, processed olives, pickles, 
raisins, prepared walnuts, olive oil, sunflower oil, 
sesame oil, milk and milk products, namely milk, 
cheese, yoghurt, drink based on yoghurt "ayran", 
cream, milk powder, milk-based beverages 
containing fruits, edible oils and fats, butter, 
margarine, jams, marmalades, eggs, fruit jellies, 
unflavored and unsweetened gelatins, processed and 
roasted nuts, proteins for use as food additives, 
processed bee pollen for food purposes, potato 
chips, potato crisps, potato fritters.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, artificial coffee, vegetal preparations 
for use as coffee substitutes, cocoa-based 
beverages, coffee-based beverages; tapioca, sago, 
macaroni, ravioli, bakery products, namely sweet 
bakery goods; pastries, flour for food, flour-based 
products, namely chips, pasta, dough products, 
namely, pizza dough, cake dough, bread dough, 
biscuits, waffles, crackers, tarts, cakes, bread, 
pizzas, sandwiches; puddings, ready cake mixes, 
baking powders, chocolate food beverages not being 
dairy-based or vegetable based, honey, royal jelly for 
human consumption, propolis for human 
consumption, Turkish delight (a kind of candy), 
halvah, flour, sugar, malt for food, chewing gums not 
for medical purposes; ice cream, ice, edible fruit ices, 
sorbets, salt; rice; tea; ketchups, mayonnaises, 
mustards, flavorings of lemons, sauces, salad 
dressings, spices namely, pepper, ginger, cinnamon 
powder, snacks made of cereals, namely, corn 
flakes, oatmeal.

ל' ניסן תשע"ד - 48130/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours The colors blue, 
black, orange and white are claimed as a feature of 
the mark. as shown in the mark.

The colors blue, black, orange and white are claimed 
as a feature of the mark. The colors grey, black and 
orange appears on the figure of the penguin; the 
rectangular shaped object held by the penguin is in 
blue with the word "penguen" written inside in white 
font.

 Owners

Name: PENGUEN GIDA SANAYI ANONIM SIRKETI

Address: Bursa-Izmir Yolu 22. Km.,Mumin Gencoglu 
Cad., Bursa, Turkey

Class: 31 סוג: 31

Agricultural products, namely, unprocessed grains, 
wheat, barley, oats, corn, maize, rye; horticultural 
products, namely, fresh fruits and vegetables; fresh 
mushrooms, raw mushrooms; forestry products, 
namely, unprocessed wood; crop seeds, grass 
seeds, plant seeds, rye seeds, flower seeds, fruit 
seeds, vegetable seeds; live animals, namely, 
poultry, chickens, quail, sheep, cattle, goats, cows; 
live aquatic animals, namely, crabs, shrimps, prawns 
and lobsters; eggs for hatching, fertilized eggs for 
hatching; live plants, namely, flowers, sod, grass, 
seedlings, saplings; dried plants, namely, dried 
flowers, dried flower arrangements, dried flower 
wreaths, dried herbs for decorative wreaths and 
sachets, hay; animal feed, non-medicated additives 
for animal feed; malt extracts for consumption by 
animals, namely, food for animals; sanded paper for 
pets for animal litter, aromatic sand for pets for 
animal litter, pet food, bird seed, cuttlebones for 
birds.

Class: 32 סוג: 32

Beers; preparations for making beers, namely 
extracts of hops; mineral and aerated water, soda 
water; fruit and vegetable juices, nectars, fruit juices 
in the form of powder, unfermented grape juice, 
tomato juice, syrups, essences and extracts and 
other preparations for making beverages; cola drinks, 
isotonic beverages.

ל' ניסן תשע"ד - 48230/04/2014



Trade Mark No. 254283 מספר סימן

Application Date 24/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0959284 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Flow International Corporation

Address: 23500 64th Avenue South, Kent, WA 98032, 
U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Waterjet and abrasive-jet cutting, cleaning and 
material forming machines; ultrahigh-pressure fluid 
pumps; structural and replacement parts for waterjet 
and abrasive-jet cutting, cleaning and material 
forming machines and ultrahigh-pressure fluid 
pumps; industrial robots for use in manufacturing and 
industrial applications.

Class: 9 סוג: 9

Computer software, namely, computer programs for 
controlling ultrahigh-pressure fluid systems for use in 
industrial cleaning, cutting, material forming and 
surface preparation; computer programs for CAM 
and machine tool control; computer programs for 
CAD/CAM applications.

ל' ניסן תשע"ד - 48330/04/2014



Trade Mark No. 254284 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0989107 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Green, light blue, 
dark blue. as shown in the mark.

Green, light blue, dark blue.

 Owners

Name: DÖHLER GmbH

Address: Riedstrasse 7-9, 64295 Darmstadt, Germany

(GmbH (limited liability company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; bases, syrups and 
other preparations for preparing drinks; beers and 
beer mixers.

ל' ניסן תשע"ד - 48430/04/2014



Trade Mark No. 254286 מספר סימן

Application Date 28/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1033256 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: CREATIVE COLLECTIVE, LLC

Address: 542 N. SWEETZER AVENUE, Los Angeles, CA 
90048, U.S.A.

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing made in whole or substantially in part of 
denim, namely, men's, women's, missy's, junior's, 
children's and infants' jeans, pants, trousers, capris, 
leggings, shorts, skorts, overalls, shortalls, skirts, 
shirts, jackets, coats, sweaters, vests, and cardigans.

ל' ניסן תשע"ד - 48530/04/2014



Trade Mark No. 254287 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1034242 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.)

Address: 1-1, 2-chome,,Nihonbashi-Muromachi,,Chuo-ku, 
Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics [plastics in primary form].

ל' ניסן תשע"ד - 48630/04/2014



Trade Mark No. 254289 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1035278 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.)

Address: 1-1, 2-chome,,Nihonbashi-Muromachi,,Chuo-ku, 
Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics [plastics in primary form].

ל' ניסן תשע"ד - 48730/04/2014



Trade Mark No. 254291 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1118283 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.)

Address: 1-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi,Chuo-ku, 
Tokyo 103-8666, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics (plastics in primary form).

ל' ניסן תשע"ד - 48830/04/2014



Trade Mark No. 254293 מספר סימן

Application Date 29/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130810 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lanxess Deutschland GmbH

Address: Kennedyplatz 1, 50569 Cologne, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Technological services in connection with the 
manufacturing and processing of chemical products 
for industrial use, plastics in raw state and as semi-
finished products, rubber in raw state and as semi-
finished products, synthetic rubber in raw state and 
as semi-finished products, pigments and pigment 
preparations especially for the colouring of asphalt, 
chemical products for the manufacturing and 
treatment of leather.

ל' ניסן תשע"ד - 48930/04/2014



Trade Mark No. 254378 מספר סימן

Application Date 02/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151584 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BAYADERA MANAGEMENT LIMITED

Address: Karpenisiou, 30, P.C., CY-1660 Nicosia, Cyprus

(Cyprus Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); aperitifs; arak 
(arrack); brandy; wine; flavored wine; white wine; 
table grape wine; dessert wine; sparkling wines; 
liqueur wine; strong wine; Muscat wine; semi sweet 
wine; semi dry wine; fizzy wine; fizzy wines, including 
carbonated; fruit-berry wine; pink wine; table wine; 
dry wine; red wine; whisky; vermouth; anisette 
(liqueur); anise (liqueur); hydromel (mead); kirsch; 
Perry; gin; cocktails; Curacao; liqueurs; peppermint 
liqueurs; distilled beverages; alcoholic beverages 
containing fruit; bitters; piquette; rice alcohol; rum; 
sake; cider; spirits (beverages); alcoholic extracts; 
alcoholic essences; alcoholic fruit extracts; 
Champagne.

ל' ניסן תשע"ד - 49030/04/2014



Trade Mark No. 254380 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151606 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: APR Applied Pharma Research SA

Address: Via Corti, 5, CH-6828 Balerna, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Aktiengesellschaft (Joint Stock 
Company)))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumes, essential oils, hair lotions, 
shampoos, personal hygiene products, namely foam 
cleansers for personal use, for the eyes; bath foams; 
talcum powders [for cosmetic use]; sunscreen 
preparations, sunscreen creams, sunscreen drops; 
creams, gels, lotions, ointments and solutions for use 
against dry and damaged skin or for diseases of the 
mucous membranes for cosmetic use.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for use in dermatology, for 
skin care, for treating the eyes, respiratory diseases 
and gastrointestinal diseases; sanitary products for 
use in medicine; pharmaceutical products for the 
treatment of thrush, pharmaceutical products for the 
treatment of aphthae; dietetic foods for medical use; 
food for babies; medical plasters; materials for 
dressings; all-purpose disinfectants; dietetic food 
supplements, food supplements for medical use; food 
supplements; health food supplements for persons 
with special dietetic needs; mineral food 
supplements; health food supplements which are 
based on vitamins; topical, dermatological 
preparations for treating insect bites and stings; 
medicated plasters for the treatment of insect bites; 
anti-insect sprays; soporifics; talcum powder for 
medical use; probiotic, bacterial compositions for 
medical use; food supplements, namely probiotic 
compositions; medical creams for use after exposure 
to the sun; medical creams for damaged skin or for 
diseases of the mucous membranes.

ל' ניסן תשע"ד - 49130/04/2014



Trade Mark No. 254383 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151631 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Fabrics and textile goods not included in other 
classes, namely bath linen [except clothing], bed 
linen, household linen, table linen [of textile], face 
towels [of textile], non-woven textile fabrics; bed and 
table covers; bath linen.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; underwear, lingerie, 
nightwear, bathing suits, beach clothes, stockings, 
tights, indoor wear, evening wear.

Class: 35 סוג: 35

Retail sale or wholesale services, mail-order sale 
services, retail sale or wholesale services via the 
Internet or by all electronic means for remote 
ordering of the following goods, particularly clothing, 
footwear, headgear, underwear, lingerie, nightwear, 
bathing suits, beach clothes, stockings, tights, indoor 
clothing, evening wear, bath linen.

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, 20/07/2012, No. 12 3 935 630 צרפת, 20/07/2012, מספר 630 935 3 12

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ל' ניסן תשע"ד - 49230/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Satin silver 
(Pantone 420). as shown in the mark.

 Owners

Name: LA MAISON LEJABY

Address: Avenue du Loup Pendu, F-69140 RILLIEUX-LA-
PAPE, France

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

ל' ניסן תשע"ד - 49330/04/2014



Trade Mark No. 254384 מספר סימן

Application Date 18/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151634 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BAUSCH & LOMB INCORPORATED

Address: One Bausch & Lomb Place, Rochester, New 
York 14604, U.S.A.

(UNITED STATES OF AMERICA, STATE OF NEW 
YORK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ophthalmic preparations and substances.

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)

Singapore, 20/07/2012, No. T1210628H T1210628H סינגפור, 20/07/2012, מספר

Class: 5 סוג: 5

ל' ניסן תשע"ד - 49430/04/2014



Trade Mark No. 254386 מספר סימן

Application Date 04/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151654 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SinuSys Corporation

Address: 4030 Fabian Way, Palo Alto CA 94303, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for treatment of ear, nose and throat 
conditions.

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., 14/08/2012, No. 85703574 ארה"ב, 14/08/2012, מספר 85703574

Class: 10 סוג: 10

ל' ניסן תשע"ד - 49530/04/2014



Trade Mark No. 254387 מספר סימן

Application Date 25/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151659 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gilead Sciences Limited

Address: IDA Business and Technology park, Carrigtohill, 
Cork, Ireland

(Ireland Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; manuals; user guides; publications; 
flyers; pamphlets; brochures; stationery; reports; 
educational and informational materials in the field of 
pharmaceuticals, diseases and medical conditions 
and treatments; printed educational materials, 
namely brochures and posters concerning clinical 
trials and pharmaceuticals to treat viral infections.

Class: 44 סוג: 44

Information and advisory services relating to 
pharmaceuticals, diseases and medical conditions 
and treatments, including such services provided on-
line from a computer network or the Internet; 
providing information and advisory services regarding 
viral infection.

ל' ניסן תשע"ד - 49630/04/2014



Trade Mark No. 254388 מספר סימן

Application Date 05/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151673 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DEXTER LAUNDRY, INC.

Address: 2211 WEST GRIMES AVENUE, FAIRFIELD IA 
52556, U.S.A.

(Iowa, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Clothes washers.

ל' ניסן תשע"ד - 49730/04/2014



Trade Mark No. 254389 מספר סימן

Application Date 08/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151676 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "CARZ". 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

Toys, namely, hard sculpture electronic toy cars.

ל' ניסן תשע"ד - 49830/04/2014



Trade Mark No. 254390 מספר סימן

Application Date 24/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151704 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for sending, recording, transmission or 
reproduction of sound or images; data processing 
apparatus, computers, satellites, telecommunications 
transmitters, telephones, display screens, audiovisual 
equipment, telecommunication devices; transmitting 
and receiving apparatus for radio and television 
broadcasting and for long-distance transmission; 
television apparatus, television monitors; digital data 
transmitting and/or receiving apparatus; antennas, 
electric and data transmission cables; radio relay 
cables; devices for encoding and decoding images 
and sound; terminals providing access to several 
media; computer, data communication and telephone 
terminals, especially for accessing global 
telecommunication networks (the Internet) or private 
access networks (intranets); computer terminals; 
video on demand (VOD) streaming software; video 
servers, software for live broadcasting of images, 
sounds, films, videos, information, data; so-called 
"middleware" software for converting, transmitting 
and disseminating data, sounds, images; software, 
software packages; decoder boxes; printed circuit 
boards, smart cards, electronic circuit cards, 
electronic identification cards, electronic cards for 
image processing; apparatus for receiving and 
processing encoded signals (decoders), access 
cards and key cards for use with decoders (smart 
cards), electronic decoders, digital decoders, digital 
decoders for television; apparatus and instruments 
for recording, transmission, reproduction, storage, 
encryption, decryption, transformation and 
processing of sound or images; access devices and 
access control devices for data processing 
apparatus.

ל' ניסן תשע"ד - 49930/04/2014



Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, transmission and reception of 
data, signals, information processed by a computer 
or telecommunication apparatus and instruments; 
transmission of data in databases; secure data 
transmission servicescommunication via computer 
terminals, transmission of information by data 
transmission, transmission of information by data 
transmission accessible by access code or via 
terminals; transmission of information by satellite; 
transmission of messages, encoded images and 
sounds; data transmission services, particularly 
packet transmission of information and images, 
multimedia data transmission services; messaging 
and e-mail and computer services, electronic 
dissemination of information, especially for global 
communications networks (Internet) or private or 
restricted-access networks; provision of access to a 
global computer network; provision of 
telecommunication connections to a global computer 
network, provision of access to search engines; 
services for connecting to the Internet or to local 
networks, provision of access to the Internet or to 
local networks, Internet address routing and filtering 
services; providing Internet access via portals; rental 
of telecommunication apparatus and installations; 
videophone services; communication services by 
telephone, radio, radiotelephone, telegraph, as well 
as by all remote data processing means, via 
interactive videography, and particularly via computer 
terminals or peripherals or electronic and/or digital 
equipment, by videophone, video telephony; rental of 
access time to a database server center; 
broadcasting of radio and television programs; 
dissemination of information and programs via radio, 
television, cable, terrestrial broadcast, satellite and 
the Internet; broadcasting of radio and television 
programs; broadcasting (transmission) of television 
programs by means of telecommunications and 
computer broadband, cable networks, fiber-optic 
networks; providing access to computer networks; 
providing access to a bundle of television channels 
by computer networks, cable networks, fiber-optic 
networks; providing access to video on demand 
(VOD) services; on-line retransmission of television 
broadcasts and programs; downloading services for 
audio-video content, particularly videos on demand 
(VID); distribution (transmission) of television 
channels via the Internet, cable networks, fiber-optic 
networks; distribution (transmission) of audio and 
video content via terminals connected to the Internet 
and for the end user; providing secure access to pay 
TV channels; providing access by computer and via 
communication networks, including the Internet, 
databases, texts, electronic documents, audiovisual 
information and television programs; technical 
consultancy in the field of telecommunications and 
broadcasting; technical consulting and advice in the 
field of telecommunications and broadcasting.

ל' ניסן תשע"ד - 50030/04/2014



Conditions/Disclaimers

The VO mark consists of the initials of the 
VIACCESS company and its subsidiary ORCA 
Interactive Ltd.

 Owners

Name: VIACCESS

Address: Les Collines de l'Arche,,Tour Opéra C, F-92057 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, France

(France Société anonyme)

Class: 42 סוג: 42

Sechnical assistance services for the operation and 
supervision of computer networks; research in 
telecommunications and broadcasting, consulting 
and technical advice in the field of computers; design 
(development) of computer systems, 
telecommunications and broadcasting systems; 
maintenance and updating of a telecommunication 
and broadcasting network search engine; design of 
computer networks and telecommunications; Design 
and development of computer systems and 
broadcasting systems; establishment and 
maintenance of broadcasting networks; support 
services (advice) and computer engineers work, 
video transmission and communication and 
broadcasting networks; design (development) of 
encryption, decryption and access control systems 
for television and broadcast programs, as well as all 
types of information transmission.

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, 11/06/2012, No. 12 3 926 300 צרפת, 11/06/2012, מספר 300 926 3 12

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 50130/04/2014



Trade Mark No. 254391 מספר סימן

Application Date 01/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151730 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of Chinese characters "Ao Sen" 
and its transliteration "AO SEN".
"AO" means profound and "SEN" means forest, the 
combination of two Chinese words has no special 
meaning.

 Owners

Name: QINGDAO DOUBLESTAR TIRE INDUSTRIAL 
CO., LTD

Address: 95 Qingdao Road,,Jiaonan Development Zone, 
Qingdao, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile tires; tires for vehicle wheels; inner tubes 
for pneumatic tires; bicycles; inner tubes for cycles.

ל' ניסן תשע"ד - 50230/04/2014



Trade Mark No. 254395 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151754 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOLIDFIRE, Inc.

Address: 1620 Pearl St, Suite 200, BOULDER CO 80302, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware for high-speed processing and 
storage of data using multiple CPU's; computer 
software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information; computer storage 
devices, namely, high-speed storage subsystems for 
storage and backup of electronic data either locally or 
via a telecommunications network.

Class: 39 סוג: 39

Physical storage of electronically stored data, 
archiving databases, images and other electronic 
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)

U.S.A., 11/09/2012, No. 85726514 ארה"ב, 11/09/2012, מספר 85726514

Class: 39 סוג: 39

Electronic storage of data, storage services for 
archiving databases, images and other electronic 
data.

ל' ניסן תשע"ד - 50330/04/2014



Trade Mark No. 254396 מספר סימן

Application Date 19/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151775 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours white, different 
shades of gray, different shades of green. as shown 
in the mark.

 Owners

Name: Eurofoil Luxembourg S.A.

Address: Zone Industrielle Riedgen,,B.P. 91, L-3451 
Dudelange, Luxembourg

(Luxembourg S.A.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminum foils, plates of metal, foils of metal for 
wrapping and packaging, building materials of metal, 
building panels of metal, alloys of common metal, 
unwrought or semi-wrought metal.

Class: 16 סוג: 16

Paper, sheets of paper, silver paper, cardboard.

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, 08/06/2012, No. 1249084 בנלוקס, 08/06/2012, מספר 1249084

Class: 16 סוג: 16

ל' ניסן תשע"ד - 50430/04/2014



Trade Mark No. 254400 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151794 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

Cosmetics; nail care preparations, namely, nail 
strengheners, nail treatments and nail polish; 
toiletries.

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, 08/08/2012, No. 
011104262

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/08/2012, מספר 
011104262

Class: 3 סוג: 3

ל' ניסן תשע"ד - 50530/04/2014



Trade Mark No. 254404 מספר סימן

Application Date 08/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151877 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes.

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, 08/08/2012, No. 633022 שוויץ, 08/08/2012, מספר 633022

Class: 34 סוג: 34

ל' ניסן תשע"ד - 50630/04/2014



Trade Mark No. 254406 מספר סימן

Application Date 29/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151928 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The translation of the first Chinese character is "god", 
and the translation of the second Chinese character 
is "chestnut".

 Owners

Name: CHENGDE SHENLI FOOD CO., LTD.

Address: Nianziyu Village,,Kuancheng County, Hebei 
Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Nuts, prepared; chestnuts roasted with sugar; dried 
mushrooms; dried vegetables; fruit-based snack 
food; fruits, tinned; fish, not live; meat; eggs; tofu.

Class: 30 סוג: 30

Pastries; pies; congee; cake powder; farinaceous 
food pastes; chestnut powder; farinaceous foods; 
relish [condiment]; honey.

Class: 31 סוג: 31

Grains [cereals]; flowers, natural; live animals; fruit, 
fresh; vegetables, fresh; plant seeds; pet food; 
chestnuts, fresh; nuts [fruits]; mushrooms, fresh.

ל' ניסן תשע"ד - 50730/04/2014



Trade Mark No. 254408 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151969 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Private Joint-Stock Company "Unichimtec"

Address: ul. Zavodskaja, 2, Klimovsk, RU-142181 
Moscovskaja obl., Russian Federation

(RU Private Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Stuffing rings; Water-tight rings; Weatherstripping 
compositions; Soundproofing materials; Insulating 
materials; Insulating refractory materials; Non-
conducting materials for retaining heat; Sealant 
compounds for joints; Compositions to prevent the 
radiation of heat; Expansion joint fillers; Cylinder 
jointings; Pipe gaskets; Joint packings for pipes; 
Draught excluder strips; Gaskets; Joint packings; 
Seals; Waterproof packings;.

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; Construction 
materials, not of metal; Refractory construction 
materials, not of metal; Wall claddings, not of metal, 
for building; Partitions, not of metal; Floors, not of 
metal; Ceilings, 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)

Russian Federation, 06/06/2012, No. 2012718660 רוסיה, 06/06/2012, מספר 2012718660

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

ל' ניסן תשע"ד - 50830/04/2014



Trade Mark No. 254410 מספר סימן

Application Date 26/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152003 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FİRKET GÜR

Address: M.Nesih Özmen Mah.,,Nadide Sk. 27/3, 
Güngören Merter İSTANBUL, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; socks.

ל' ניסן תשע"ד - 50930/04/2014



Trade Mark No. 254411 מספר סימן

Application Date 28/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152030 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Consists of the word KINGREDDELICIOUS, above 
which there is a stylized crown.

 Owners

Name: KIKU Srl-GmbH

Address: Via Lamm, 23/c, I-39057 
APPIANO/CORNAIANO (Bolzano), Italy

(ITALIE Société à Responsabilité Limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Apples, apple trees, scions, root stocks, parts of 
plants.

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, 02/11/2012, No. BZ2012C000379 BZ2012C000379 איטליה, 02/11/2012, מספר

Class: 31 סוג: 31

ל' ניסן תשע"ד - 51030/04/2014



Trade Mark No. 254413 מספר סימן

Application Date 12/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152035 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OneTwoTrip Ltd.

Address: ZA Little Denmark Complex,,147 Main St., Road 
Town, Tortola VG 1110,, Virgin Islands

(VG Company limited by shares)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Booking of seats for travel; travel reservation; 
transport reservation; air transport; boat rental; rental 
of vehicle roof racks; transportation information; 
arranging of cruises; arranging of tours; transport of 
travellers; bus transport; car transport; railway 
transport; marine transport; passenger transport; 
river transport; shipbrokerage; transport brokerage; 
car rental; vehicle rental; taxi transport; sightseeing 
[tourism].

Class: 43 סוג: 43

Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; 
hotel reservations; hotels; boarding house bookings; 
temporary accommodation reservations; rental of 
temporary accommodation; rental of meeting rooms; 
motels; boarding houses; holiday camp services 
[lodging]; providing campground facilities.

ל' ניסן תשע"ד - 51130/04/2014



Trade Mark No. 254415 מספר סימן

Application Date 28/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152069 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Woven fabrics; knitted fabrics; felt and non-woven 
textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth; 
vinyl coated cloth; rubberized cloth; leather cloth; 
filtering materials of textile; towels; Japanese cotton 
towels [Tenugui]; handkerchiefs; Japanese 
ceremonial wrapping cloth [Fukusa]; Japanese 
general wrapping cloth [Furoshiki]; mosquito nets; 
bedsheets; futon quilts and quilts; futon and quilts 
cases (linen); futon ticks (unstuffed futon); 
pillowcases (pillow slips); blankets; table napkins of 
textile; dish towels for drying; shower curtains; 
banners and flags (not of paper); toilet seat covers of 
textile; seat covers of textile; wall hangings of textile; 
curtains; table cloths (not of paper); draperies (thick 
drop curtains); shrouds (sheets for wrapping 
corpses); shrouds for dressing a corpse for funeral 
(kyokatabira kimono); Japanese cloth screens with 
black-and-white stripes (kuroshiro-maku); Japanese 
cloth screens with red-and- white stripes (kohaku-
maku); billiard cloth (baize); labels of cloth.

ל' ניסן תשע"ד - 51230/04/2014



 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 keyrings (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).

ל' ניסן תשע"ד - 51330/04/2014



Trade Mark No. 254416 מספר סימן

Application Date 28/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152070 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ל' ניסן תשע"ד - 51430/04/2014



 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).

ל' ניסן תשע"ד - 51530/04/2014



Trade Mark No. 254418 מספר סימן

Application Date 24/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152081 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Conductors, electric; electric resistances; epitaxial 
wafers of silicon; plates for batteries; photovoltaic 
cells; semi-conductors; solar batteries; wafers (silicon 
slices).

Class: 11 סוג: 11

Light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; solar 
energy collectors; solar energy water heaters; solar 
thermal collectors (heating).

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, 23/04/2012, No. 
10815040

סין, 23/04/2012, מספר 10815040

Class: 9 סוג: 9

People's Republic of China, 23/04/2012, No. 
10815231

סין, 23/04/2012, מספר 10815231

Class: 11 סוג: 11

ל' ניסן תשע"ד - 51630/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark consists of English characters "FW Energy" 
and a logo with some curvilinear figures, which 
combined abstract graphics of "F" and "W".

 Owners

Name: Inner Mongolia Fengwei, New Energy Group 
Co., Ltd.

Address: 9th Floor, Block A, Venture Bldg., Tianjio Rd., 
Dongsheng District, Erdos City, 017000 Mongolia, 
People's Republic of China

(China Limited Company)

ל' ניסן תשע"ד - 51730/04/2014



Trade Mark No. 254419 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152110 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SUOFEIYA HOME COLLECTION CO., LTD

Address: Ningxi Industrial Zone,,Xintang,,Zhengcheng, 
510620 Guangdong, People's Republic of China

(People's Republic of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Wood ribbon; sideboards; washstands (furniture); 
furniture; bins, not of metal; furniture fittings, not of 
metal; furniture partitions of wood; doors for furniture; 
door fittings, not of metal; identity plates, not of metal.

ל' ניסן תשע"ד - 51830/04/2014



Trade Mark No. 254420 מספר סימן

Application Date 28/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152111 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SUOFEIYA HOME COLLECTION CO., LTD

Address: Ningxi Industrial Zone,,Xintang,,Zhengcheng, 
510620 Guangdong, People's Republic of China

(People's Republic of China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Sideboards; door fittings, not of metal; furniture; 
doors for furniture; furniture fittings, not of metal; 
mirrors (looking glasses); coatstands.

ל' ניסן תשע"ד - 51930/04/2014



Trade Mark No. 254674 מספר סימן

Application Date 28/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153530 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Haosha Industry (Fujian) CO., LTD.

Address: Huashan Industrial Area, Shenhu Town, 
Jinjiang City, Fujian Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; goggles; eyeglass cases; life jackets; 
ear plugs for divers; cameras (photography); 
television apparatus; computers; electronic score 
indicators; waterproof survival suits for the prevention 
of drowning.

ל' ניסן תשע"ד - 52030/04/2014



Trade Mark No. 256510 מספר סימן

Application Date 02/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1137826A מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, in particular encoded 
magnetic cards, magnetic code cards and cards for 
identifying persons; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, in particular advertising for all kinds of 
goods and vouchers and means of cashless 
payments; arranging commercial transactions and 
services as far as included in this class; business 
management; office functions; business organization 
consultancy; advisory services for business 
management; public relations; publication of publicity 
texts; sales promotion of goods and services for 
others including advertisement, promotional 
competitions, discounts and incentives in the form of 
lotteries, reductions, bonus points and value added 
offers; on-line advertising in computer networks.

Class: 38 סוג: 38

Providing user access to a global computer network 
(service providers); providing user access to 
information on the Internet.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training, in particular trainings and 
schooling concerning sales promotions and customer 
acquisition.

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, 19/01/2012, No. AM225/2012 AM225/2012 אוסטריה, 19/01/2012, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

ל' ניסן תשע"ד - 52130/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Golden and dark-
blue. as shown in the mark.

 Owners

Name: United Trade Mark Limited

Address: 23, Triq il-Kapuccini, Floriana FRN 1052, Malta

(Malta United Trade Mark Limited)

ל' ניסן תשע"ד - 52230/04/2014



Trade Mark No. 256701 מספר סימן

Application Date 18/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163104 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio equipment consisting of stereo audio 
speakers, built-in wireless communication receivers 
and docks for use with portable electronic apparatus, 
namely, electronic book readers, tablet computers, 
MP3 players, MP4 players, mobile phones, and 
smart phones; computer application software for 
portable electronic apparatus to install and control 
audio equipments aforementioned; blank Universal 
Serial Bus (USB) flash memory drives; camcorders; 
computer game software; computer network hubs, 
switches and routers; computer software for instant 
messaging, sending and receiving emails and 
contact information, schedule sharing and contents 
sharing service; computer software for managing and 
organizing various digital reading contents, namely, 
e-books, e-newspapers, thesis, and e-magazines; 
computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, 
downloading, playing or listening to music; computer 
software for purchasing, subscribing, downloading, 
playing or listening to digital reading contents, 
namely, e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines 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 
TV, computers, music players, video players, media 
players, mobile phones, and portable and handheld 
digital electronic devices; computer application 
software for use in voice recognition; computer 
software for use with satellite and Global Positioning 
System (GPS) navigation systems for navigation, 
route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for 
information concerning hotels, landmarks, museums, 
public transportation, restaurants and other 
information regarding travel and transport; computer 
software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software 
to be used for viewing and downloading electronic 
maps; computer software embedded on portable 
phones and/or portable computers that allows users 
to play and download electronic games, listen to and 
download ring tones and music, and view and 
download screen savers and wallpapers; computer 
software to edit daily activities, address book, 
calendar, memos, and multimedia contents stored in 
mobile devices; computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, 
decoding, playing, storing, organizing, showing, 

ל' ניסן תשע"ד - 52330/04/2014



displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the 
Internet or other communications network; computer 
software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content, 
namely, music, concerts, videos, radio, television, 
news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computers; digital albums in 
the nature of digital photo viewers; digital cameras; 
digital photo frames; digital set-top boxes; 
downloadable digital images, namely, photographic 
or video images in the field of education and 
entertainment; downloadable ring tones; DVD 
players; electronic whiteboards; facsimile machines; 
hard disk drives; intercom key terminals for 
connection to a telephone network; Internet Protocol 
(IP) phones; Internet protocol (IP) private branch 
exchange switchboards; key phone operating system 
software; key phone switch boards; Local Area 
Network (LAN) switches; mobile phone and tablet 
computer accessories, namely, batteries, electric 
battery chargers, data communication cables, wired 
headsets, wireless headsets, ear phones, car 
chargers, leather cases for mobile phones and 
electronic devices, hands free kits adapted for use 
with mobile phones and tablet computers, flip case 
covers adapted for mobile phone and tablet 
computer, stylus, phone holders, screen protective 
films, phone straps, faceplates of plastic or silicon 
adapted for use in encasing; replacement front 
panels for mobile phones and portable computers; 
audio decks adapted for use with mobile phone and 
tablet computer; holders adapted for mobile phones; 
mobile phone operating system software; mobile 
telephones; monitors [computer hardware]; MP3 
players; network access server hardware; network 
access server operating software; PDA (Personal 
Digital Assistants); portable computers; portable 
multimedia player; printers for computers; 
semiconductors [chips]; smart phones; software for 
network management system; stylus for portable 
electronic devices; tablet computer operating system 
software; tablet computers; telephones; telephones 
used as terminal devices for Internet protocol (IP) 
private branch exchange (PBX); television receivers; 
three-dimensional (3D) eyeglasses; wide area 
network (WAN) routers.

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, 09/01/2013, No. 2648068 ממלכה מאוחדת, 09/01/2013, מספר 2648068

Class: 9 סוג: 9

ל' ניסן תשע"ד - 52430/04/2014



 Owners

Name: Samsung Electronics CO., LTD.

Address: 129, Samsung-ro,,Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

(Incorporated under the Laws of South Korea Limited 
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

ל' ניסן תשע"ד - 52530/04/2014



Trade Mark No. 257369 מספר סימן

Application Date 20/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1034912 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings.

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; milk and milk 
products. 

Class: 30 סוג: 30

Biscuits, cakes, pasrty and confectionery, edible ice-
creams; honey; chocolate and chocolate product, 
specially pastry for chocolate beverage, chocolate 
pastry, coverings, in particular chocolate coverings, 
chocolate, praline, chocolate products for decorations 
of Christmas tree, sugar articles, chewing-gum, 
chewing-gum without sugar, candies without sugar. 

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.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services provided via the intemet, 
namely provision of an interactive entertainment 
website, provision of on-line non-downloadable video 
games via a web site; sporting and cultural activities. 

ל' ניסן תשע"ד - 52630/04/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black and 
red-orange. as shown in the  mark.

 Owners

Name: FERRERO S.P.A.

Address: Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA (CN), 
Italy

(Italy 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

ל' ניסן תשע"ד - 52730/04/2014



Пушкэ

Trade Mark No. 257461 מספר סימן

Application Date 16/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Keren Kayemeth LeIsrael שם: קרן קימת לישראל

Address: Keren Kayemeth LeIsrael, Jerusalem, 91072, 
Israel

כתובת : קרן קיימת לישראל, ירושלים, 91072, ישראל

חברה פרטית

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: 36 סוג: 36

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

חלוקה והפצה של הון, לרבות הון קרנות צדקה; חלוקה למטרות 
צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות צדקה; שירותי גיוס הון לקרנות; 
גיוס תרומות; ארגון איסוף תרומות; ארגון גיוס הון; הכלולים 

כולם בסוג 36.                                                                 
                                                                                    

                                        

ל' ניסן תשע"ד - 52830/04/2014



Trade Mark No. 258705 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: McDONALD'S CORPORATION

Address: One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois, 
60523, 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: 29 סוג: 29

Foods prepared from meat, pork, fish and poultry 
products, preserved and cooked fruits and 
vegetables, eggs, cheese, milk, milk preparations, 
pickles, milkshakes; all included in class 29.

מזון העשוי ממוצרי בשר, חזיר, דגים ועוף, ירקות ופירות 
מבושלים ומשומרים, ביצים, גבינה, חלב, תרכובות חלב, 

מלפפונים חמוצים, מילקשייק; הנכללים כולם בסוג 29.             
                                                              

Class: 30 סוג: 30

Edible sandwiches; sandwiches; biscuits, bread, 
cakes, cookies, chocolate, coffee, coffee substitutes, 
tea, mustard, oatmeal, pastries, sauces, seasonings, 
sugar; cakes, cookies, pies, dessert mousses 
[confectionary], and dairy-based desserts; all 
included in class 30.

כריכים אכילים; כריכים; ביסקוויטים, לחם, עוגות, עוגיות, 
שוקולד, קפה, תחליפי קפה, תה, חרדל, שיבולת-שועל, 

מאפים, רטבים, תבלינים, סוכר; עוגות, עוגיות, עוגות פאי, 
קינוחי מוס [דברי מתיקה], וקינוחים מבוססי חלב; הנכללים 

כולם בסוג 30.                                                                 
                        

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, syrups and other 
preparations for making beverages, smoothies, fruit 
drinks and juice; all included in class 32.

משקאות לא-אלכוהוליים, סירופים ותכשירים אחרים להכנת 
משקאות, שייקים, משקאות ומיצי פרי; הנכללים כולם בסוג 32. 

                                                              

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; included in class 43. שירותי מסעדה; הנכללים בסוג 43.                         

ל' ניסן תשע"ד - 52930/04/2014



Trade Mark No. 259752 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Medals; souvenirs, namely, coins. מדליות; מזכרות אשר הן מטבעות.                  

Class: 16 סוג: 16

Brochures; posters; promotional material; geographic 
maps; road maps; illustrated wall maps; manuals and 
printed training materials in the field of travel; printed 
photos; calendars; writing instruments; paper 
stationery; paper or cardboard signs.

עלונים, כרזות, חומר פרסומי; מפות גיאוגרפיות; מפות דרכים; 
מפות קיר מאויירות; ספרי הדרכה וחומרי הדרכה מודפסים 
בתחום הטיולים; צילומים מודפסים; לוחות שנה; מכשירי 

כתיבה; ניר כתיבה; שלטים מניר או קרטון.                            
                                                                                     
                                                                                    

          

Class: 35 סוג: 35

Consulting business services and business 
management in the field of tourism, travel planning 
and management of tourism business; advertising 
and promotion of tourism services; online advertising, 
advertising through public communications services; 
advertising in journals, newsletters and newspapers; 
advertising through television, radio and mail; 
business management services; customer club 
services and customer loyalty services, for 
commercial, promotional and advertising purposes.

שירותי יעוץ עסקי וניהול עסקי בתחום התיירות, תכנון טיולים 
וניהול עסקי תיירות; פרסום וקידום שירותי תיירות; פרסום 
מקוון, פרסום באמצעות שירותי תקשורת ציבוריים, פרסום 
בכתבי עת, עלונים ועיתונים, פרסום באמצעות הטלוייזיה, 
הרדיו והדואר; שירותי ניהול עסקי; שירותי מועדון חברים 

ונאמנות צרכנים, למטרות עסקיות, קידומיות ופרסומיות.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

ל' ניסן תשע"ד - 53030/04/2014



Ownersבעלים

Name: The State of Israel – The Ministry of Tourism שם: מדינת ישראל – משרד התיירות

Address: 5 The Bank of Israel Street, Jerusalem, 91009, 
Israel

כתובת : רחוב בנק ישראל 5, ירושלים, 91009, ישראל

מדינת ישראל – משרד התיירות

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

Class: 39 סוג: 39

Organizing and booking tickets for sightseeing tours; 
organization of sightseeing tours and excursions; 
travel guide and travel assistance services; providing 
online database containing information about 
sightseeing; providing information about excursions 
and sightseeing tours; advice regarding travel and 
sightseeing tours; management of sightseeing tours 
for others; organization of day trips, recreational 
travel and tourism trips; computerized booking of 
travel; providing online information on travel; online 
services of information and booking of seats in the 
field of travel and tourism; providing information 
related to travel planning and sightseeing through 
electronic means; providing a web site for organizing 
and booking trips and vacations. 

ארגון והזמנת מקומות לסיורי תיירות; ארגון סיורי תיירות 
וטיולים; שירותי הדרכת טיולים ומורה דרך; אספקת מאגר מידע 

מקוון הכולל מידע לגבי טיולים; מתן מידע על טיולים וסיורי 
תיירות; ייעוץ לגבי נסיעות וסיורי תיירות; ניהול מסעי תיירות 
עבור אחרים; ארגון טיולים יומיים, נסיעות נופש וטיולי תיירות; 
הזמנה ממוחשבת של נסיעות; מתן מידע מקוון על נסיעות; 
שירותים מקוונים של מידע והזמנת מקומות בתחום טיולים 
ותיירות; מתן מידע הקשור לתכנון נסיעות וטיולים באמצעים 
אלקטרוניים; אספקת אתר אינטרנט לארגון והזמנת טיולים 

וחופשות.                                                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 41 סוג: 41

Education and training services; Multimedia 
publishing of printed matter, books, magazines, 
periodicals, newspapers, newsletters, manuals, 
maps, graphics, photos, video, music, and electronic 
publications; ticket reservations for entertainment 
events; management of entertainment events, 
cultural events and live sports events, educational 
events and cultural activities; professional guidance.

שירותי הוראה והכשרה; פרסום מולטימדיה של חומר מודפס, 
ספרים, מגזינים, כתבי עת, עיתונים, עלונים, מדריכים, מפות, 
גרפיקה, תצלומים, וידיאו, מוזיקה ופרסומים אלקטרוניים; 
הזמנת מקומות לאירועי בידור; ניהול אירועי בידור, אירועי 
תרבות ואירועי ספורט חיים, אירועים חינוכיים ופעילויות 

תרבותיות; הדרכה מקצועית.                                             
                                                                                    

                                                                        

ל' ניסן תשע"ד - 53130/04/2014



GOYA

Trade Mark No. 259758 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Meir Daniel שם: מאיר דניאל

Address: 15/4 Hashomer Street, Ramat Gan, 5239443, 
Israel

כתובת : רח' השומר, דירה 4, רמת גן, 5239443, 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: 35 סוג: 35

Management and Operation of shops, stands and a 
chain of shops and stands for selling clothing, 
underwear, footwear, hats, scarves, handbags, 
luggage, wallets, belts, products made of leather and 
fur, fashion accessories, jewelry, watches and 
spectacles; retail and wholesale marketing of 
clothing, underwear, footwear, hats, scarves, 
handbags, luggage, wallets, belts, products made of 
leather and fur, fashion accessories, jewelry, watches 
and spectacles; delivery and management of a 
chains of shops and stands for selling clothing, 
underwear, footwear, hats, scarves, bags, luggage, 
wallets, belts, products made of leather and fur, 
fashion accessories, jewelry, watches and 
spectacles; supplying and management of online 
store selling clothing, underwear, footwear, hats, 
scarves, handbags, luggage, wallets, belts, products 
made of leather and fur products, fashion 
accessories jewelry, watches and spectacles; 
organizing, managing and operating a customer's 
member club which provides information and 
discounts of clothing, underwear, footwear, hats, 
scarves, handbags, luggage, wallets, belts, products 
made of leather and fur, fashion accessories, jewelry, 
watches and spectacles; Advertising and marketing 
of clothing, underwear, footwear, hats, scarves, 
handbags, luggage, wallets, belts, leather and fur 
products, fashion accessories, jewelry, watches and 
spectacles, among others through the Internet: all 
included in class 35.

ניהול והפעלה של חנויות, דוכנים ורשת חנויות ודוכנים לממכר 
דברי ביגוד, הלבשה תחתונה, הנעלה, כובעים, צעיפים, תיקים, 
מזוודות, ארנקים, חגורות, מוצרים מעורות ופרוות ,אביזרי 

אופנה, תכשיטים, שעונים ומשקפיים; שיווק קמעונאי וסיטונאי 
של דברי ביגוד, הלבשה תחתונה, הנעלה, כובעים, צעיפים, 
תיקים, מזוודות, ארנקים, חגורות, מוצרים מעורות ופרוות 

,אביזרי אופנה, תכשיטים, שעונים ומשקפיים; אספקה וניהול 
של רשת חנויות ודוכנים לממכר דברי ביגוד, הלבשה תחתונה, 
הנעלה, כובעים, צעיפים, תיקים, מזוודות, ארנקים, חגורות, 
מוצרים מעורות ופרוות, אביזרי אופנה, תכשיטים, שעונים 

ומשקפיים; אספקה וניהול של חנות מקוונת לממכר דברי ביגוד, 
הלבשה תחתונה, הנעלה, כובעים, צעיפים, תיקים, מזוודות, 
ארנקים, חגורות, מוצרים מעורות ופרוות, אביזרי אופנה, 

תכשיטים, שעונים ומשקפיים; ארגון, ניהול והפעלה של מועדון 
לקוחות המספק מידע והנחות לגבי דברי ביגוד, הלבשה 

תחתונה, הנעלה, כובעים, צעיפים, תיקים, מזוודות, ארנקים, 
חגורות, מוצרים מעורות ופרוות ,אביזרי אופנה, תכשיטים, 
שעונים ומשקפיים; פרסום ושווק של דברי ביגוד, הלבשה 

תחתונה, הנעלה, כובעים, צעיפים, תיקים, מזוודות, ארנקים, 
חגורות, מוצרים מעורות ופרוות ,אביזרי אופנה, תכשיטים, 
שעונים ומשקפיים, בין היתר באמצעות רשת האינטרנט; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

ל' ניסן תשע"ד - 53230/04/2014



Trade Mark No. 259974 מספר סימן

Application Date 22/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: KLEENOIL FILTRATION LTD.

Address: Fenton Lane Sherburn, Elmet Leeds LS25 6EZ, 
United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sulami Levie Adv.

Address: 20 Lincoln St.. 15th floor, Tal Aviv, Israel

שם: סולמי לביא עו"ד

כתובת : לינקולן 20 קומה 15 (בית רובינשטיין), תל אביב, 
67134, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Depth filter for gentle filtering of engine oils, industrial 
lubricants and fuels.

מסנן עומק לסינון עדין של שמני מנוע, שמנים תעשיתיים 
ודלקים.                                                 

ל' ניסן תשע"ד - 53330/04/2014



Trade Mark No. 260800 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words ,המרכז
,and נדל"ן separately, but in the combination of the 
mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים המרכז 
ו-נדל"ן בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: D.A. Hamerkaz Lenadlan Ltd. שם: ד.א. המרכז לנדל"ן בע"מ

Address: 107 Moriah st., Haifa, Israel כתובת : מוריה 107, חיפה, 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: 36 סוג: 36

Real estate brokerage; brokerage of selling and 
renting of property; real estate valuation services; 
real estate consultancy; real estate management.

שירותי תיווך נדל"ן; תיווך למכירה והשכרת נכסים; שירותי 
הערכת נכסי נדל"ן; יעוץ בתחום הנדל"ן; ניהול נכסי נדל"ן.       

                                                                            

ל' ניסן תשע"ד - 53430/04/2014



טבע
Trade Mark No. 261152 מספר סימן

Application Date 24/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NA'ALE NAOT (1994) LIMITED שם: נעלי נאות (1994) בע"מ

Address: Kibbutz Naot Mordechai, D.N. Galil Elyon, 
12120, Israel

כתובת : קיבוץ נאות מרדכי, ד.נ. גליל העליון, 12120, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kuperschmit & Goldstein, Co.

Address: Haglil Haelyon Kanyon, P.O.B. 42, Hatzor 
Haglilit, 10300, Israel

שם: קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד.

כתובת : קניון הגליל העליון, ת.ד. 42, חצור הגלילית, 10300, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made 
from these materials and not included in other 
classes; bags, luggage, backpacks, wallets, belts; 
animal skins; all included in class 18

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; תיקים, מזוודות,תרמילים, ארנקים, חגורות; 

עורות בעלי חיים; הנכללים כולם בסוג 18                             
                                              

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale of clothing footwear and 
headgear, including in stores and online; import and 
marketing of clothing footwear and headgear; direct 
mail order services of clothing footwear and 
headgear; chain store management in the filed of 
clothing, footwear and headgear, the sale of clothing 
footwear and headgear within a chain store; all 
included in class 35.

מכירה קמעונאית וסיטונאית של דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי 
ראש, הן בחנויות והן בצורה מקוונת; יבוא ושיווק של דברי 
הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; שירותי דיוור ישיר של דברי 
הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; ניהול רשת חנויות בתחום 

ההלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; מכירת דברי הלבשה, הנעלה 
וכיסויי ראש ברשת חנויות; הנכללים כולם בסוג 35.                 
                                                                                    

                        

ל' ניסן תשע"ד - 53530/04/2014



Trade Mark No. 262107 מספר סימן

Application Date 13/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hillula 88 (2007) Ltd. שם: הילולה 88 (2007) בע"מ

Address: 32 Hganim st., kiryat shaul, Tel Aviv, Israel כתובת : הגנים 32 קרית שאול, תל אביב-יפו, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  herson, yehezkel - Law Office

Address: 10 haarbah st., P.O.B. 20609, tel-aviv, 61205, 
Israel

שם: הרסון, יחזקאל - משרד עו"ד

כתובת : הארבעה 10, ת.ד. 20609, תל אביב-יפו, 61205, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

strikers, advertising and promotional paper work, 
stationary and\or stickers and\or cardboard that 
includes logo, Store Sign on paper and\or cardboard, 
envelops, wrapper, wrapper (cover) products – for 
example a bag with balloon inside, carrying bags, 
paper bags, wrapping paper, Price tags.

מדבקות, ניירות פרסום ויחסי ציבור, נייר מכתבים ו/או מדבקה 
ו/או קרטון המכילים לוגו, שלט לחנות מקרטון ו/או נייר , 

מעטפות, עטיפות, עטיפות מוצרים - לדוגמא שקית שבתוכה 
בלונים, שקיות נשיאה, שקיות נייר, נייר עטיפה, שלטי מחיר.

                                                                                     
                                                                

ל' ניסן תשע"ד - 53630/04/2014



Trade Mark No. 262242 מספר סימן

Application Date 20/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mercury International (Tzhch) Investments and 
Developments LTd.

שם: מרקורי אינטרנשיונל (צח) ייזום פיתוח והשקעות בע"מ

Address: 53 Sokolov St., Holon, 58284, Israel כתובת : רחוב סוקולוב 53, חולון, 58284, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Burger Restaurant. מסעדת המבורגר.         

ל' ניסן תשע"ד - 53730/04/2014



Trade Mark No. 262269 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business advisory; managing databases, business 
management, business administration; all included in 
class 35.

שירותי יעוץ עסקי, ניהול מאגרי מידע, ניהול עסקים, טיפול 
בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35.                                       

              

Class: 36 סוג: 36

Financial advisory; financial affairs; consultancy 
relating to capital investment; management of private 
and public equity; venture capital funding; brokering 
capital investment services, arranging of financial 
investments;  capital completion services, namely, 
providing short-term loans for the purpose of 
completing the capital required as security in order to 
receive a bank credit; financial management of 
investment capital; financial services relating to the 
provision and structuring of capital; providing working 
capital financing to small businesses and small 
business owners; investment management, financial 
management and consultancy services and financial 
brokerage services in the field of equities, bonds and 
other securities; all included in class 36.

יעוץ פיננסי; שירותים פיננסיים; יעוץ לגבי השקעות הון; ניהול 
הון עצמי וציבורי; מימון הון סיכון; שירותי תיווך להשקעות הון, 
ארגון השקעות פיננסיות; שירותי השלמת הון, דהיינו, מתן 

הלוואה קצרת מועד שמטרתה השלמת ההון הנדרש לביטחונות 
לשם קבלת אשראי סדיר ממקור בנקאי; ניהול פיננסי של הון 
השקעות; שירותי פיננסיים שהם הקצאת והבניית הון; אספקת 
מימון הון חוזר לעסקים קטנים ובינונניים, לבעלי עסקים קטנים 
ובינוניים ולחברות הון; שירותי ניהול השקעות, שירותי ניהול 

ויעוץ פיננסי ותיווך בתחומי נכסים פיננסיים, אגרות חוב וניירות 
ערך אחרים; הנכללים כולם בסוג 36.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 53830/04/2014



Ownersבעלים

Name: Kela– the fund for entrepreneurship 
encouragement (in Israel) Ltd.

שם: קלע- הקרן לעידוד יזמות (בישראל) בע"מ

Address: 98 Yigal Alon St., Tel-Aviv, 6789141, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 98, תל אביב-יפו, 6789141, ישראל

קלע- הקרן לעידוד יזמות (בישראל) 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

ל' ניסן תשע"ד - 53930/04/2014



קרן קלע
Trade Mark No. 262270 מספר סימן

Application Date 22/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kela– the fund for entrepreneurship 
encouragement (in Israel) Ltd.

שם: קלע- הקרן לעידוד יזמות (בישראל) בע"מ

Address: 98 Yigal Alon St., Tel-Aviv, 6789141, Israel כתובת : רחוב יגאל אלון 98, תל אביב-יפו, 6789141, ישראל

קלע- הקרן לעידוד יזמות (בישראל) 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: 35 סוג: 35

Business advisory; managing databases, business 
management, business administration; all included in 
class 35.

שירותי יעוץ עסקי, ניהול מאגרי מידע, ניהול עסקים, טיפול 
בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35.                                       

              

Class: 36 סוג: 36

Financial advisory; financial affairs; consultancy 
relating to capital investment; management of private 
and public equity; venture capital funding; brokering 
capital investment services, arranging of financial 
investments;  capital completion services, namely, 
providing short-term loans for the purpose of 
completing the capital required as security in order to 
receive a bank credit; financial management of 
investment capital; financial services relating to the 
provision and structuring of capital; providing working 
capital financing to small businesses and small 
business owners; investment management, financial 
management and consultancy services and financial 
brokerage services in the field of equities, bonds and 
other securities; all included in class 36.

יעוץ פיננסי; שירותים פיננסיים; יעוץ לגבי השקעות הון; ניהול 
הון עצמי וציבורי; מימון הון סיכון; שירותי תיווך להשקעות הון, 
ארגון השקעות פיננסיות; שירותי השלמת הון, דהיינו, מתן 

הלוואה קצרת מועד שמטרתה השלמת ההון הנדרש לביטחונות 
לשם קבלת אשראי סדיר ממקור בנקאי; ניהול פיננסי של הון 
השקעות; שירותי פיננסיים שהם הקצאת והבניית הון; אספקת 
מימון הון חוזר לעסקים קטנים ובינונניים, לבעלי עסקים קטנים 
ובינוניים ולחברות הון; שירותי ניהול השקעות, שירותי ניהול 

ויעוץ פיננסי ותיווך בתחומי נכסים פיננסיים, אגרות חוב וניירות 
ערך אחרים; הנכללים כולם בסוג 36.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

ל' ניסן תשע"ד - 54030/04/2014



FRESHBIZ

Trade Mark No. 263028 מספר סימן

Application Date 10/02/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: FRESHBIZ GLOBAL LTD. שם: פרשביז גלובל בע"מ

Address: Avne-Ha-Hoshen 20/1, Modiin, 7175275, Israel כתובת : אבני החושן 20/1, מודיעין, 7175275, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Brook, Adv.

Address: 9 Montefiore St., P.O.B. 29590, Tel Aviv, 
61294, Israel

שם: אייל ברוק, עו"ד

כתובת : מונטיפיורי 9, ת.ד. 29590, תל אביב, 61294, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games; including board games; digital games; all 
included in class 28.

משחקים; לרבות משחקי לוח; משחקים דיגיטליים; הנכללים 
כולם בסוג 28.             

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training namely, services, 
including online services, for the development of 
entrepreneurial thinking; teaching and instruction of 
entrepreneurial thinking; organisation of game based 
events and workshops in the field of entrepreneurial 
thinking; all included in class 41.

חינוך; הענקת אימונים דהיינו שירותים, לרבות שירותים 
מקוונים, לפיתוח חשיבה יזמית; הוראה והכשרה לחשיבה 

יזמית; ארגון אירועים וסדנאות מבוססות משחק בתחום חשיבה 
יזמית; הנכללים כולם בסוג 41.                                           
                                                                                    
                                                                                    

                  

ל' ניסן תשע"ד - 54130/04/2014



Leonardo midtown Tel Aviv

לאונרדו מידטאון תל אביב
Trade Mark No. 263777 מספר סימן

Application Date 19/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fattal Hotels Ltd. שם: מלונות פתאל בע"מ

Address: Azriel Center 3 Triangle Building (35th Floor), 
Tel Aviv, 67011, Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 3 מגדל המשולש (קומה 35), תל אביב, 
67011, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gornitzky & Co., Advs.

Address: 45 Rothchild Blvd., P.O.B. 29141, Tel Aviv, 
65784, Israel

שם: גורניצקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות רוטשילד 45, ת.ד. 29141, תל אביב, 65784, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel services included in class 43. שירותי מלונאות הנכללים בסוג 43.           

ל' ניסן תשע"ד - 54230/04/2014



Trade Mark No. 263791 מספר סימן

Application Date 19/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Argaman Metal Ltd שם: ארגמן מתכת בע"מ

Address: Hagavish 6 St., Holon, 58816, Israel כתובת : הגביש 6, חולון, 58816, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Appelfeld & Co.

Address: 154 Menachem Begin St., P.O.B. 18253, Tel 
Aviv, 61182, Israel

שם: אפלפלד ושות', עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, ת.ד. 18253, תל אביב, 61182, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; All included in class 20. רהיטים; הנכלים כולם כולם בסוג 20.       

ל' ניסן תשע"ד - 54330/04/2014



Trade Mark No. 263915 מספר סימן

Application Date 25/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Weiss Brothers Y.S.Y Manufacturing and 
Marketing Ltd.

שם: אחים וייס י.ש.י ייצור ושיווק בע"מ

Address: P.O.B. 277, Bnei Brak, 51100, Israel כתובת : ת.ד. 277, בני ברק, 51100, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wachnish Menashe & Naama

Address: 1 Ben Gurion St., Bnei Brak, 51292, B.S.R 2 
Tower, 23 Floor, Israel

שם: מנשה ונעמה וחניש, עו"ד

כתובת : רח' בן גוריון 1, בני ברק, 51292, מגדלי ב.ס.ר 2, קומה 
23, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made 
from these materials and not included in other 
classes; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; תיבות ותיקי נסיעות; מטריות, שמשיות ; 

הנכללים כולם בסוג 18.                                                     
                                                

Class: 25 סוג: 25

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

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

ל' ניסן תשע"ד - 54430/04/2014



המלך דוד
Trade Mark No. 263931 מספר סימן

Application Date 25/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DAN HOTELS LTD שם: מלונות דן בע"מ

Address: 111 Hayarkon Street, Tel Aviv - Yafo, 63571, 
Israel

כתובת : רחוב הירקון 111, תל אביב-יפו, 63571, ישראל

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: 43 סוג: 43

Hotel and restaurant services; accommodation and 
hotel; services for providing food and drink, 
temporary accommodation, rental of temporary 
accommodation), information and planning relating to 
accommodation; hotel, resort, motel, bar, restaurant, 
cafe, lounge, banqueting and catering services; hotel 
reservation services; hotel check-in and check-out 
services; provision of premises, facilities, services 
and means for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings; all 
included in class 43.

שירותי מלון ומסעדה; שירותי אירוח ומלונאות; שירותים 
להספקת מזון ומשקה, לינה זמנית, השכרת מגורים זמניים; 
שרות הזמנה (למגורים זמניים), מידע ותכנון חופשה בקשר 
ללינה; שירותי מלון, כפר נופש, מוטל, בר, מסעדה, בית קפה, 
טרקלין, שירותי מסעדנות וקייטרינג; שירותי הזמנות לבתי מלון; 

שירותי הרשמה (צ'ק אין) ועזיבה (צ'ק אאוט) בבתי מלון; 
הספקת שטחים, מתקנים, שירותים ואמצעים לעריכת אירועים, 
כנסים, ועידות, תערוכות, סמינרים ופגישות; הנכללים כולם 

בסוג 43.                                                                         
                                                                                    

                      

ל' ניסן תשע"ד - 54530/04/2014



דן
Trade Mark No. 263932 מספר סימן

Application Date 25/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DAN HOTELS LTD שם: מלונות דן בע"מ

Address: 111 Hayarkon Street, Tel Aviv - Yafo, 63571, 
Israel

כתובת : רחוב הירקון 111, תל אביב-יפו, 63571, ישראל

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: 43 סוג: 43

Hotel and restaurant services; accommodation and 
hotel; services for providing food and drink, 
temporary accommodation, rental of temporary 
accommodation), information and planning relating to 
accommodation; hotel, resort, motel, bar, restaurant, 
cafe, lounge, banqueting and catering services; hotel 
reservation services; hotel check-in and check-out 
services; provision of premises, facilities, services 
and means for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings; all 
included in class 43.

שירותי מלון ומסעדה; שירותי אירוח ומלונאות; שירותים 
להספקת מזון ומשקה, לינה זמנית, השכרת מגורים זמניים; 
שרות הזמנה (למגורים זמניים), מידע ותכנון חופשה בקשר 
ללינה; שירותי מלון, כפר נופש, מוטל, בר, מסעדה, בית קפה, 
טרקלין, שירותי מסעדנות וקייטרינג; שירותי הזמנות לבתי מלון; 

שירותי הרשמה (צ'ק אין) ועזיבה (צ'ק אאוט) בבתי מלון; 
הספקת שטחים, מתקנים, שירותים ואמצעים לעריכת אירועים, 
כנסים, ועידות, תערוכות, סמינרים ופגישות; הנכללים כולם 

בסוג 43.                                                                         
                                                                                    

                      

ל' ניסן תשע"ד - 54630/04/2014



KING DAVID

Trade Mark No. 263933 מספר סימן

Application Date 25/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DAN HOTELS LTD שם: מלונות דן בע"מ

Address: 111 Hayarkon Street, Tel Aviv - Yafo, 63571, 
Israel

כתובת : רחוב הירקון 111, תל אביב-יפו, 63571, ישראל

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: 43 סוג: 43

Hotel and restaurant services; accommodation and 
hotel; services for providing food and drink, 
temporary accommodation, rental of temporary 
accommodation), information and planning relating to 
accommodation; hotel, resort, motel, bar, restaurant, 
cafe, lounge, banqueting and catering services; hotel 
reservation services; hotel check-in and check-out 
services; provision of premises, facilities, services 
and means for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings; all 
included in class 43.

שירותי מלון ומסעדה; שירותי אירוח ומלונאות; שירותים 
להספקת מזון ומשקה, לינה זמנית, השכרת מגורים זמניים; 
שרות הזמנה (למגורים זמניים), מידע ותכנון חופשה בקשר 
ללינה; שירותי מלון, כפר נופש, מוטל, בר, מסעדה, בית קפה, 
טרקלין, שירותי מסעדנות וקייטרינג; שירותי הזמנות לבתי מלון; 

שירותי הרשמה (צ'ק אין) ועזיבה (צ'ק אאוט) בבתי מלון; 
הספקת שטחים, מתקנים, שירותים ואמצעים לעריכת אירועים, 
כנסים, ועידות, תערוכות, סמינרים ופגישות; הנכללים כולם 

בסוג 43.                                                                         
                                                                                    

                      

ל' ניסן תשע"ד - 54730/04/2014



Dan

Trade Mark No. 263934 מספר סימן

Application Date 25/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DAN HOTELS LTD שם: מלונות דן בע"מ

Address: 111 Hayarkon Street, Tel Aviv - Yafo, 63571, 
Israel

כתובת : רחוב הירקון 111, תל אביב-יפו, 63571, ישראל

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: 43 סוג: 43

Hotel and restaurant services; accommodation and 
hotel; services for providing food and drink, 
temporary accommodation, rental of temporary 
accommodation), information and planning relating to 
accommodation; hotel, resort, motel, bar, restaurant, 
cafe, lounge, banqueting and catering services; hotel 
reservation services; hotel check-in and check-out 
services; provision of premises, facilities, services 
and means for holding functions, conferences, 
conventions, exhibitions, seminars and meetings; all 
included in class 43.

שירותי מלון ומסעדה; שירותי אירוח ומלונאות; שירותים 
להספקת מזון ומשקה, לינה זמנית, השכרת מגורים זמניים; 
שרות הזמנה (למגורים זמניים), מידע ותכנון חופשה בקשר 
ללינה; שירותי מלון, כפר נופש, מוטל, בר, מסעדה, בית קפה, 
טרקלין, שירותי מסעדנות וקייטרינג; שירותי הזמנות לבתי מלון; 

שירותי הרשמה (צ'ק אין) ועזיבה (צ'ק אאוט) בבתי מלון; 
הספקת שטחים, מתקנים, שירותים ואמצעים לעריכת אירועים, 
כנסים, ועידות, תערוכות, סמינרים ופגישות; הנכללים כולם 

בסוג 43.                                                                         
                                                                                    

                      

ל' ניסן תשע"ד - 54830/04/2014



Eazy Massager

Trade Mark No. 264079 מספר סימן

Application Date 26/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avinoam Riftin שם: אבינועם ריפתין

Address: 22 Michael Neeman St., Tel Aviv, 69581, Israel כתובת : מיכאל נאמן 22, תל אביב, 69581, ישראל

Name: Yacov Cohen שם: יעקב כהן

Address: Sayfan 50 St., Makkabbim, 71700, Israel כתובת : סייפן 50, מכבים-רעות, 71700, ישראל

Name: Zev Davis שם: זאב דיוויס

Address: 11 Shai Agnon St., Jerusalem, 93589, Israel כתובת : ש"י עגנון 11, ירושלים, 93589, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Brook, Adv.

Address: 9 Montefiore St., P.O.B. 29590, Tel Aviv, 
61294, Israel

שם: אייל ברוק, עו"ד

כתובת : מונטיפיורי 9, ת.ד. 29590, תל אביב, 61294, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

A portable massage apparatus to facilitate blood flow 
and leg comfort; included in class 10.

מכשיר עיסויי נייד להקלה על זרימת דם ונוחות הרגליים; הנכלל 
בסוג 10.                                                     

ל' ניסן תשע"ד - 54930/04/2014



Trade Mark No. 264080 מספר סימן

Application Date 26/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avinoam Riftin שם: אבינועם ריפתין

Address: מיכאל נאמן 22, תל אביב, 69581, ישראל כתובת : מיכאל נאמן 22, תל אביב, 69581, ישראל

Name: Yacov Cohen שם: יעקב כהן

Address: סייפן 50, מכבים-רעות, 71700, ישראל כתובת : סייפן 50, מכבים-רעות, 71700, ישראל

Name: Zev Davis שם: זאב דיוויס

Address: ש"י עגנון 11, ירושלים, 93589, ישראל כתובת : ש"י עגנון 11, ירושלים, 93589, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

A portable massage apparatus to faceilitate blood 
flow and leg comfort; included in class 10.

מכשיר עיסויי נייד להקלה על זרימת דם ונוחות הרגליים; הנכלל 
בסוג 10.                                                       

ל' ניסן תשע"ד - 55030/04/2014



So ...

Trade Mark No. 264107 מספר סימן

Application Date 01/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ahron Orli שם: אהרון אורלי

Address: 23 Pe`amei Aviv St, Giv'at Chen, 43340, Israel כתובת : פעמי אביב 23, גבעת ח`ן, 43340, ישראל

Name: SO TO THE KIDS DESIGN LTD שם: סו עיצובים לילדים בע"מ

Address: 23 Pe`amei Aviv St, Giv`at Chen, Israel כתובת : פעמי אביב 23, גבעת ח`ן, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 18162, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18162, תל אביב, 64927, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 18162, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 18162, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Services of a chain of stores, all included in class 35. שירותי רשת חנויות, הנכללים כולם בסוג 35.                         
        

ל' ניסן תשע"ד - 55130/04/2014



B-Lite

בי-לייט
Trade Mark No. 264309 מספר סימן

Application Date 03/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: G & G BIOTECHNOLOGY LTD. שם: ג'י אנד ג'י ביוטכנולוג'י

Address: 4 Ben Gurion S t., Haifa, Beit Harofim, Israel כתובת : בן גוריון 4, חיפה, בית הרופאים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. D. Graeser Ltd.

Address: 10 Zarhin St., P.O.B. 2496, Raanana, 43650, 
Building Corex, Israel

שם: ד"ר ד. גרייזר בע"מ

כתובת : זרחין 10, בניין קורקס, ת.ד. 2496, רעננה, 4366238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Breast implants consisting of artificial materials and 
parts and components therefore.

שתלי חזה המכילים חומרים וחלקים ומרכיבים מלאכותיים.       
                                                                  

ל' ניסן תשע"ד - 55230/04/2014



Trade Mark No. 264312 מספר סימן

Application Date 06/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ANION LTD שם: אניון בע"מ

Address: P.O.B. 11100, Jerusalem, 9111002, Israel כתובת : ת.ד. 11100, ירושלים, 9111002, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alex Zernopolsky, Adv.

Address: Weizmann 2 St., Tel Aviv, 62439, Amot Inv. 
Tower, Israel

שם: אלכס זרנופולסקי

כתובת : ויצמן 2 (בית אמות השקעות) קומה 8, תל אביב, 
62439, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; all included in class 14.           .14 תכשיטים; הנכללים כולם בסוג

ל' ניסן תשע"ד - 55330/04/2014



Trade Mark No. 264585 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Weiss Brothers Y.S.Y Manufacturing and 
Marketing Ltd.

שם: אחים וייס י.ש.י ייצור ושיווק בע"מ

Address: P.O.B. 277, Bnei Brak, 51100, Israel כתובת : ת.ד. 277, בני ברק, 51100, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי כריכת ספרים; צילומים; צרכי 

כתיבה; דבקים לנייר או לשימוש ביתי; חומרים לאומנים; 
מכחולים;                                                                        

                                                    

ל' ניסן תשע"ד - 55430/04/2014



.Journal" No")("יומן" מס' 09/2009

208046 211830

.Journal" No")("יומן" מס' 11/2010

223721

.Journal" No")("יומן" מס' 03/2011

230010

.Journal" No")("יומן" מס' 04/2012

238704

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

ל' ניסן תשע"ד - 55530/04/2014



.Journal" No")("יומן" מס' 12/2013

234545 234546 237510 237511 237512 238280 238567 238869 
239677 239678 239679 240081 240082 240087 240429 240442 
240614 240619 240703 240898 241597 241907 241911 242206 
242212 242214 242215 242216 242259 242291 242673 242779 
243037 243043 243121 243238 243239 243303 243318 243438 
243601 243613 243634 243694 243731 243769 243781 243821 
243841 243849 243970 244016 244076 244286 244312 244504 
244557 244704 244706 244766 244907 245027 245064 245189 
245328 245368 245437 245443 245446 245563 245587 245588 
245591 245592 245622 245633 245642 245653 245841 245848 
245886 245903 245913 245914 245950 245952 246047 246055 
246070 246112 246113 246114 246122 246130 246149 246155 
246179 246246 246263 246264 246282 246326 246332 246354 
246365 246389 246429 246432 246450 246458 246473 246480 
246487 246489 246525 246532 246556 246574 246576 246592 
246617 246680 246681 246836 246837 246838 246853 246856 
246863 246887 246951 246964 247024 247025 247065 247123 
247225 247246 247249 247253 247285 247315 247321 247322 
247323 247357 247383 247388 247503 247642 247678 247683 
247762 247769 247785 247803 247832 247918 247944 247959 
247978 248042 248091 248101 248108 248134 248137 248153 
248187 248260 248263 248289 248293 248305 248343 248383 
248393 248400 248427 248433 248449 248487 248512 248579 
248585 248654 248656 248658 248792 248805 248924 248981 
248984 248988 248989 248990 249006 249085 249089 249095 
249099 249104 249105 249107 249112 249114 249141 249152 
249160 249164 249168 249199 249200 249218 249219 249220 
249221 249222 249228 249229 249236 249247 249248 249251 
249252 249253 249254 249255 249272 249274 249275 249286 
249289 249291 249294 249296 249300 249301 249303 249304 
249367 249414 249416 249425 249433 249463 249549 249555 
249556 249557 249560 249561 249562 249574 249575 249576 
249585 249586 249588 249589 249600 249606 249608 249611 
249615 249622 249623 249624 249627 249629 249630 249631 
249632 249634 249732 249733 249736 249740 249741 249742 
249743 249749 249750 249753 249756 249759 249760 249761 
249763 249764 249766 249767 249769 249770 249780 249781 
249784 249787 249796 249797 249798 249801 249869 249915 
249918 249922 249923 249924 249925 249926 249927 249929 
249932 249938 249942 249944 249946 249964 249968 250074 
250076 250079 250098 250116 250294 250374 250555 250556 
250584 250620 250621 250624 250627 250628 250643 250651 
250655 250684 250687 250770 250779 250780 250783 250784 
250790 250791 250794 250795 250796 250797 250805 250808 
250920 250945 250949 250972 250976 251376 251475 251476 
251477 251478 251481 251482 251484 251485 251487 251489 
251493 251494 251495 251497 251499 251501 251502 251503 
251505 251508 251510 251512 251516 251523 251525 251526 
251527 251530 251531 251535 251536 251537 251540 251541 
251542 251543 251544 251545 251546 251547 251551 251653 
251654 251655 251657 251661 251662 251663 251664 251665 
251667 251669 251670 251672 251673 251676 251680 251683 
251684 251685 251688 251689 251690 251691 251693 251695 
251698 251699 251700 251701 251702 251703 251704 251705 
251706 251708 251709 251713 251714 251719 251721 251723 
251902 252459 252756 253201 253202 254088 254509 255441 
256787 256788 258176 258177 258605 259124 259125 259126 
259127 259128 259928 260609 260687 261004 261188 261214 

261550

ל' ניסן תשע"ד - 55630/04/2014



241408

 , 

AF Societa a Responsabilita Limitata

I-62014 PETRIOLO (MC), Italy

 , 

234813

בלום, גדור ושות', עו"ד

דרך השלום 53   ,   גבעתיים

Blum, Gador & Co., Adv.

Amir Helmer

אמיר הלמר

הרצליה, ישראל

Derech Hashalom   ,   Givatayim 53

247254

 , 

CARLO PAZOLINI PARTICIPATIONS S.a.r.l.

L-1253 Luxembourg, Luxembourg

 , 

250716

 , 

IN SITU, S.A.

28108 Alcobendas, Spain

 , 

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

ל' ניסן תשע"ד - 55730/04/2014



115871 157203 169921 176302 176303 176628 195344 198559

נעמי אסיא, עו"ד

הברזל 32 רמת החייל ,   תל אביב

Naomi Assia & Co., Adv.

Alfred Arie Chaouat

אלפרד אריה שאוואט

נתניה, ישראל

32 Habarzel St. Ramat Hachayal , Tel Aviv

119920 125240

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Michelin Recherche et Technique S.A.

Granges-Paccot, Switzerland

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

153710

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ADDIVANT SWITZERLAND GMBH

4153 Reinach BL, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

157956

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Magna Seating (Germany) GmbH

63877 Sailauf, Germany

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

ל' ניסן תשע"ד - 55830/04/2014



173961 173962 173963 173964 173965 173966

ד"ר שלמה כהן ושות'

מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5 ,   בני ברק

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Frog Design, Inc. ; (California Corporation)

San Francisco, CA, U.S.A.

Besser Tower 3, 5 Kineret Street , Bnei Brak

182720

מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

דרך אבא הלל סילבר 16   ,   רמת גן

Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, 
Brandwein & Co.,

Gabriel Shasho

גבריאל שאשו

הרצליה, ישראל

16 Abba Hillel Silver Rd. , Ramat Gan

189242 189243

ד"ר שלמה כהן ושות'

מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5 ,   בני ברק

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Abbvie AB

Solna 17154, Sweden

Besser Tower 3, 5 Kineret Street , Bnei Brak

209776 209777 209778 209931 209932 209933 209934 209935 209936 209937 209938 
209939 214124 214125 214126 214127

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

DHL International GmbH

Bonn, Germany

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

ל' ניסן תשע"ד - 55930/04/2014



223004

ששי לוי, עו"ד

פינסקר 16/7 ,   תל אביב

Sasi Levi, Law Firm

Seacret Spa Ltd.

סיקרט ספא בע"מ

תל אביב, ישראל

16/7 Pinsker St. , Tel Aviv

231726

ד"ר שלמה כהן ושות'

מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5 ,   בני ברק

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Stella McCartney Limited

London W11 4BE, United Kingdom

Besser Tower 3, 5 Kineret Street , Bnei Brak

237840

Satisloh AG

CH-6340 Baar, Switzerland

 , 

238665 238667 246317

Double Eagle Brands B.V.

NL-3114 GG SCHIEDAM, Netherlands

 , 

ל' ניסן תשע"ד - 56030/04/2014



238794 238795 240166

One-Red, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

Sunnyvale CA 94085, U.S.A.

 , 

239411

J.K. Place S.r.l.

I-50558 Signa (Firenze), Italy

 , 

240341

Grenade (UK) Limited

Coventry Business Park, Coventry CV5 6UR, United 
Kingdom

 , 

244267

REX-KARA Beauty Sytems GmbH

80803 Munchen, Germany

 , 

ל' ניסן תשע"ד - 56130/04/2014



244731

Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co., Ltd.

Kunming City, Yunnan Province, People's Republic of 
China

 , 

245287

DIFLO ; (Societe par actions simplifiee)

F-56000 VANNES, France

 , 

246905 247881

Migros-Genossenschafts-Bund

CH-8005 Zurich, Switzerland

 , 

250986 250987

BioMarin Manufacturing Ireland Limited

Ringaskiddy, Co. Cork, Ireland

 , 

ל' ניסן תשע"ד - 56230/04/2014



37349 39031 90309 90310 90311 90312 93164 101994 105909 113678 118160 139358 
179687 179688 179689 190925 210342 210343 210344 210345 213386

ד"ר שלמה כהן ושות'

מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5 ,   בני ברק

Dr. Shlomo Cohen & Co.

B.A.T. CHINA LIMITED

London WC2R 3LA, United Kingdom

Besser Tower 3, 5 Kineret Street , Bnei Brak

47035

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Dr. Werner Freyberg Chemische Fabrik Delitia Nachf. 
Verwaltungsgesellschaft mbH ; (a German Company)

Laudenbach, Germany

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

48091 48092

ד"ר שלמה כהן ושות'

מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5 ,   בני ברק

Dr. Shlomo Cohen & Co.

TIME INC. ; (Delaware Corporation)

New York, New York, U.S.A.

Besser Tower 3, 5 Kineret Street , Bnei Brak

54726 57565 69531 88063 123434 134070 141461 186653 190276 207239 236096

ד"ר שלמה כהן ושות'

מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5 ,   בני ברק

Dr. Shlomo Cohen & Co.

AbbVie Inc. ; (Delaware Corporation)

North Chicago, IL 60064, U.S.A.

Besser Tower 3, 5 Kineret Street , Bnei Brak

ל' ניסן תשע"ד - 56330/04/2014



84521

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

BUM Equipment LLC ; (New Jersey Limited Liability 
Company)

Mendham, New Jersey 07945, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

84559

ד"ר שלמה כהן ושות'

מגדל ב.ס.ר. 3, רח' כנרת 5 ,   בני ברק

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Pn Cellular, Inc. (d/b/a Trilogy Partners) ; (Washington 
Corporation)

Bellevue, WA, U.S.A.

Besser Tower 3, 5 Kineret Street , Bnei Brak

89088 89213 89214

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

adidas International Marketing BV

Amsterdam ZO, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

89654 89655

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Lilleborg AS

0477 Oslo, Norway

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

ל' ניסן תשע"ד - 56430/04/2014



שינויי בעלות (ביטול בעלות)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (OMITTING OF PROPRIETORS)

182720

אלון כרובי

ALON KRUVI

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

119186 119187 169517

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Monsanto Invest B.V.

124083 152150 152151 152152 152153 152154 152155 152156 
152157 152158 152159

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

FKA Distributing Co., d/b/a HoMedics, LLC ; (Michigan Limited Liability Company)

14045 25145 29292 29362 32584 91080 102481 102595

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Allnex Germany GmbH

154120 170511 170512 170513 209776 209777 209778 209931 
209932 209933 209934 209935 209936 209937 209938 209939

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

DHL International GmbH

ל' ניסן תשע"ד - 56530/04/2014



156318 156319 180840 180841

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

The Dan Foundation, Inc. ; (North Carolina Non-Profit Corporation)

159337

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Energ Trade Invest Lux S.a.R.L.

165293 171701 175040 185677

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Custom Sensors & Technologies, Inc. ; (Delaware Corporation)

171534 171535 171536 171537 239871

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Erbak-Uludag Icecek Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

186071 186072

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TIANJIN LOVOL HEAVY MACHINERY CO., LTD.

ל' ניסן תשע"ד - 56630/04/2014



197216 227098 227992

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Cooler Master Development Corporation

199667

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Tallina Elektronika Tehas "Estel" AS

212842 212843 217310 217363 217364 217383 217473 227169 
227170 227171 231736 231737 231738 231739 231740 231741 

238517

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

WYSE TECHNOLOGY LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

216801 216802

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Moelis & Company Holdings LP ; (Delaware Limited Partnership)

218252 227107 227108

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Vestel Ticaret A.S

ל' ניסן תשע"ד - 56730/04/2014



233041

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PASTIFICIO ANDALINI S.P.A. 

240688

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

YESMOKE  S.P.A.

243271

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Evonik Degussa GmbH

243469

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Publichne aktsionerne tovarystvo "Koblevo" ; (Ukraine Joint-stock company)

24441 24612 24792 26435 29043 42889 50580 50581 50582 
50583 66981 87310 92182 98992 101588 101589 101591 101592 

126445 208173 208174 208175 208663 208664

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zurich

ל' ניסן תשע"ד - 56830/04/2014



244775

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

LUXURY LIFE INVESTMENTS SA ; (Société anonyme)

251926

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Rudy Project s.p.a.

47155 47156

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Valenite LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

47236

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MEILLAND INTERNATIONAL S.A.

87551 88289 88290

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

McCormick France S.A.S. ; (Societe par actions simplifiee)

ל' ניסן תשע"ד - 56930/04/2014



שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

89573 115247 154120 154121 170511 170512 170513 170514 
170515 170516 170517 170518 170519 178064 178065 178066 

178136 178137 178138 186073 186074 186075 186076

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

DHL International GmbH

שינויים בפרטי לקוח בעקבות שינוי סטטוס משפטי
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE PROPRIETORS

12891 14363 22805 25875 29781 30445 49095 49097 54610 
55222 55224 57669 58307 58315 59425 71734 71735 71840 
75613 75615 77580 85853 85966 85969 85970 87691 88613 

108748 111408 114384 114385 119358 123238 127201 177092 
177339 183548 186788 191721 194747 220060 220072

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Wyeth Holdings LLC ; (Maine limited liability company)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

165952 165953 165954 165955 165956 171113 171114 171115 171116 174658 174659 
174660 174661 174662 174663 176951 176952 176953 176954 176955 176956 153929

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Dov Friedman Street  Ramat Gan 2רח' דב פרידמן 2  רמת גן , 5250301 , ישראל
5250301 , Israel

181828

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Corso della Repubblica, 19  47121 Forli , Italy

ל' ניסן תשע"ד - 57030/04/2014



214913 214914 214915 214916

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10201 West Pico Boulevard  Los Angeles, 
Calfornia 90035 , U.S.A.

233617

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

21 avenue Edouard Belin  F-92500 RUEIL-
MALMAISON , France

236513

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

  51369 Leverkusen, Germany

237850

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Marce-Breuer-Strasse 6  80807 München, 
Germany

237993

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

  51369 Leverkusen, Germany

239200

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Marcel-Breuer-Strasse 6  86807 München, 
Germany

240688

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Luigi Luciani, 1  I-00197 Roma (RM), Italy

ל' ניסן תשע"ד - 57130/04/2014



241156

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Marcel-Breuer-Strasse 6  80807 München, 
Germany

241453

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

d. 1, Golovinskoe shosse  RU-125212 
Moscow, Russian Federation

241460

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Marcel-Breuer-Strasse 6  80807 München, 
Germany

242147 242148 244412 248889

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Marcel-Breuer-Strasse 6  Munchen 80807, 
Germany

242151

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

d. 19, ul. Oruzheyny per.  RU-125047 
Moscow, Russian Federation

24441 24612 24792 26435 29043 50580 50581 50582 50583 66981 87310 92182 98992 
101588 101589 101591 101592 126445 42889 208173 208174 208175 208663 208664

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Im Tiergarten 7  8055 Zurich , Switzerland

ל' ניסן תשע"ד - 57230/04/2014



244775

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

c/o Adv. Christof Affolter, Via Lucchini 8A  
CH-6900 Lugano, Switzerland

248876

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via C.E. Gadda, 15  I-52027 San Giovanni 
Valdarno (AR), Italy

249368

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Promenadeweg 2  82049 Pullach, Germany

82002 82003 82004 82005 248959

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

9th Floor, Dah Sing Financial Centre  108 
Gloucester Road, Wanchai , Hong Kong

84783

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

590 Commerce Boulevard  Carlstadt, New 
Jersey , U.S.A.

ל' ניסן תשע"ד - 57330/04/2014



חידושים
RENEWALS

11 91 205 280 11516 11560 11686 24407 24441 24461 24530 24546 24612 47519 
47522 47742 47751 47752 47754 47764 47772 47773 47774 47775 47829 47839 
47844 47846 47849 47922 47953 47970 48052 48059 48087 48119 48135 48164 
48165 48186 48294 48352 85118 86743 86838 86885 86887 86889 86931 86932 
86945 87001 87010 87029 87040 87041 87070 87077 87082 87123 87124 87125 
87126 87127 87128 87129 87130 87131 87132 87133 87134 87135 87136 87137 
87138 87139 87140 87150 87151 87152 87153 87154 87155 87156 87157 87158 
87159 87160 87161 87162 87163 87164 87165 87173 87202 87271 87287 87310 
87324 87380 87382 87386 87388 87404 87429 87453 87457 87460 87461 87464 
87469 87470 87504 87505 87506 87548 87551 87553 87555 87564 87575 87596 
87597 87598 87601 87603 87604 87605 87606 87658 87659 87686 87688 87691 
87692 87693 87702 87703 87719 87736 87759 87797 87818 87826 87827 87828 
87829 87830 87843 87863 87892 87894 87899 87909 87931 87940 87982 87984 

87985 88052 88110 167373 167898 169846 169847 169849 170499 170709 
171194 171211 171306 171307 171308 171309 171354 171356 171417 171422 
171431 171432 171433 171434 171435 171436 171437 171438 171455 171456 
171457 171472 171483 171485 171514 171515 171534 171535 171537 171567 
171572 171579 171592 171604 171605 171606 171617 171636 171637 171663 
171670 171671 171672 171687 171689 171701 171710 171712 171716 171719 
171722 171725 171726 171748 171752 171763 171796 171799 171801 171803 
171804 171813 171826 171828 171829 171830 171831 171843 171853 171854 
171867 171868 171886 171887 171922 171927 171953 171980 171986 171987 
171988 172028 172029 172030 172034 172039 172085 172137 172176 172197 
172206 172230 172235 172238 172239 172240 172293 172340 172362 172382 
172399 172420 172432 172461 172462 172466 172472 172473 172505 172540 
172542 172544 172556 172557 172562 172573 172594 172599 172641 172642 
172667 172672 172674 172675 172676 172677 172678 172681 172692 172693 
172695 172722 172759 172779 172840 172841 172855 172857 172900 172901 
172918 172920 172932 172933 172943 172952 172979 172999 173002 173024 
173025 173027 173028 173029 173031 173033 173045 173056 173057 173058 
173067 173068 173069 173071 173072 173087 173092 173093 173094 173095 
173096 173103 173114 173124 173145 173172 173189 173190 173210 173226 
173337 173386 173387 173405 173406 173407 173420 173421 173442 173443 
173444 173445 173472 173494 173511 173513 173514 173592 173604 173692 

173693 173716 235718 250485

ל' ניסן תשע"ד - 57430/04/2014



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

11500 11509 11510 24379 24396 24397 24399 24412 24459 24460 24462 24475 
24478 24479 24507 47676 47677 47693 47694 47696 47697 47699 47701 47709 
47710 47711 47717 47730 47731 47732 47744 47766 47768 47776 47781 47783 
47786 47787 47788 47789 47790 47791 47803 47809 47810 86653 86850 86858 
86860 86861 86872 86888 86896 86903 86906 86909 86910 86928 86933 86936 
86937 86943 86944 86946 86948 86957 86966 86967 86969 86979 86980 86981 
86982 86984 86985 86987 87007 87008 87019 87020 87021 87023 87026 87036 
87037 87048 87053 87064 87065 87066 87073 87084 87095 87098 87100 87101 
87104 87105 87113 87114 87115 87116 87120 87142 87143 87148 87149 87185 
87196 87198 87199 87200 87201 87211 87212 87213 87226 87229 87243 87244 
87245 87248 87250 87257 87258 87259 171239 171240 171241 171242 171243 
171245 171246 171247 171248 171249 171263 171264 171274 171276 171278 
171280 171281 171282 171283 171284 171285 171286 171287 171288 171289 
171292 171304 171305 171312 171314 171315 171316 171318 171319 171320 
171322 171323 171325 171326 171332 171337 171338 171347 171348 171349 
171350 171352 171353 171358 171360 171361 171362 171363 171364 171365 
171367 171373 171379 171386 171392 171393 171395 171396 171398 171400 
171401 171402 171403 171404 171405 171406 171407 171408 171409 171412 
171413 171414 171421 171424 171425 171427 171439 171440 171444 171445 
171447 171459 171460 171463 171464 171465 171466 171467 171469 171470 
171471 171473 171474 171475 171476 171478 171479 171481 171484 171486 
171495 171496 171498 171499 171500 171501 171502 171503 171504 171505 
171506 171507 171508 171509 171510 171511 171512 171525 171526 171527 
171528 171531 171536 171539 171544 171546 171548 171549 171556 171557 
171559 171560 171561 171562 171563 171564 171565 171569 171570 171571 
171574 171577 171581 171582 171588 171589 171593 171594 171595 171603 
171609 171610 171611 171613 171618 171619 171620 171622 171626 171627 
171628 171629 171635 171638 171639 171642 171644 171650 171651 171653 
171654 171658 171659 171660 171661 171688 171692 171693 171694 171695 
171699 171715 171724 171731 171739 171740 171741 171742 171743 171744 
171745 171746 171747 171756 171757 171758 171759 171760 171761 171762 
171764 171767 171773 171780 171785 171786 171787 171788 171789 171790 
171791 171792 171793 171795 171798 171802 171811 171814 171815 171816 
171817 171818 171819 171821 171822 171825 171832 171835 171839 171840 
171841 171842 171847 171848 171849 171850 171851 171852 171863 171864 

171865 171866

ל' ניסן תשע"ד - 57530/04/2014



נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

11078 11081 11109 23651 23660 23666 23701 23710 23711 23725 23726 23728 
23729 46662 46675 46676 46683 46697 46698 84840 84869 84870 84872 84875 
84880 84887 84895 84908 84909 84912 84913 84917 84919 84920 84926 84932 
84941 84969 84970 84974 84977 84982 84985 84991 84992 84996 84997 84998 
84999 85000 85001 85002 85015 85018 85019 85021 85031 85037 85044 85047 
85053 85054 85055 85056 85057 85058 85059 85063 85066 85070 85071 85082 
85083 85088 85098 85099 85114 85115 85116 85117 85132 85135 85137 85142 

85143 85144 85146 85149 167147 167148 167149 167150 167151 167154 167158 
167167 167168 167169 167170 167172 167174 167175 167176 167177 167183 
167185 167187 167188 167191 167193 167194 167198 167201 167202 167207 
167208 167211 167212 167214 167215 167216 167217 167218 167233 167234 
167236 167238 167242 167247 167253 167255 167256 167270 167271 167272 
167273 167274 167277 167279 167280 167281 167282 167283 167284 167285 
167286 167287 167288 167289 167290 167291 167292 167293 167294 167295 
167296 167297 167298 167299 167303 167306 167307 167309 167310 167312 
167325 167326 167332 167336 167337 167339 167352 167353 167354 167355 
167357 167358 167359 167360 167361 167362 167363 167364 167365 167366 
167367 167374 167376 167377 167378 167379 167380 167389 167390 167391 
167392 167400 167401 167408 167410 167411 167412 167413 167414 167415 
167416 167420 167421 167422 167423 167432 167433 167434 167435 167436 
167437 167438 167440 167441 167442 167443 167444 167452 167456 167458 
167459 167460 167461 167463 167464 167465 167466 167468 167470 167472 
167474 167477 167478 167481 167482 167483 167487 167488 167489 167490 
167496 167497 167498 167499 167502 167503 167504 167505 167506 167507 
167508 167509 167510 167511 167512 167513 167517 167518 167519 167521 
167525 167526 167540 167541 167543 167546 167547 167548 167549 167550 
167551 167552 167554 167555 167557 167564 167565 167569 167570 167571 
167572 167573 167575 167576 167577 167578 167580 167581 167582 167583 
167584 167585 167586 167587 167592 167617 167618 167619 167622 167623 
167624 167625 167626 167630 167658 167659 167660 167756 167757 167758 

167761 167762 167763 167765 167767 167768 167771 167772

ל' ניסן תשע"ד - 57630/04/2014



מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

183045

Illinois Tool Works Inc.

218858 218859 218860 218861 218862

Palm Trademark Holding Company, LLC

242081 242082

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

245638

Yaniv Baida

יניב ביידה

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

236924 243458 262869

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

11105

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 1

Chemicals employed in the treatment of water; 
chemicals employed as substances to be added 
to diesel fuel and burning oil, including substances 
to be added for the purpose of sludge prevention, 
sludge dissolutio and corrosion prevention; 
chemicals employed as combution catalysts; 
substances for the removal of soot and the 
prevention of soot; all are not related to 
automotive appearance, automotive detailing 
shop services and reconditioning automotive 
products; all included in class 1. 

סוג: 1

חמרים כימיים המשמשים לטפול במים. חמרים כימיים 
המשמשים כחמרי מוסף לדלק דיזל ולשמני תבערה, לרבות 
חמרי מוסף שתכליתם מניעת בוצה, המסת בוצה, ומניעת 
שיתוק. חמרים כימיים המשמשים כקטליזטורים לזרוז 

תבערה. חמרים להסרת פיח ולמניעת פיח.                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                            

ל' ניסן תשע"ד - 57730/04/2014



117835

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; all are not related to automotive 
appearance, automotive detailing shop services 
and reconditioning automotive products; all 
included in class 3.

סוג: 3

תכשירים לשימוש בניקוי, הברקה, מרוק ושפשוף, הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                             
                                                                                
                                                                                

                                                          
218628

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases and 
disorders; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים לטיפול ומניעה של מחלות והפרעות של 
הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 5.                             

                                                          
218629

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases and 
disorders; all included in class 5.

סוג: 5

תכשירים רוקחיים לטיפול ומניעה של מחלות והפרעות של 
הלב וכלי הדם; הנכללים כולם בסוג 5.                             

                                                          
240565

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 18

Handbags made of leather, purses, wallets, 
change purses, card cases.

סוג: 18

244034

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Power tools, powered garden tools, agricultural 
implements, jig-saws, chain saws, miter-saws, 
brush cutters, multi brush cutters, hedge trimmers, 
air blowers, lawn mowers, garden tractors for 
mowing lawns, sprayers, cultivators, ground drills, 
hammer drills, generators, engines, cutter blades; 
spare parts for the aforementioned goods; all 
included in class 7

סוג: 7

כלי עבודה ממונעים וחשמליים, כלי עבודה ממונעים 
וחשמליים לגינה, מכשירים חקלאיים, מסורים אנכיים, מסורי 
שרשרת, מסורי גרונג, חרמשים, חרמשים משולבים, גוזמי 
גדר חיה, מפוחים, מכסחות דשא, טרקטורונים לכיסוח 

דשא, מרססים, מתחחות, מקדחות קרקע, פטישי חציבה, 
גנרטורים, מנועים, להבים לחיתוך; חלקי חילוף עבור הטובין 
הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 7                               

                          

ל' ניסן תשע"ד - 57830/04/2014



244915

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Computer services, namely, providing a website 
featuring technology that allows information 
technology managers to control the purchase, 
licensing and distribution of software applications 
to end-users, to grant or deny end-user access to 
software applications, to manage computer 
network policies, to perform erasure of software 
applications on remote computers and mobile 
devices, to monitor usage of software applications 
by remote computers and mobile devices; 
computer consulting services; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing and repairing computer software 
problems; computer services, namely, providing 
search engines for obtaining data via electronic 
communications networks; providing temporary 
use of non-downloadable computer software to 
enable users to program, organize and access 
audio, video, text, multimedia content and third-
party computer software programs.

סוג: 42

ל' ניסן תשע"ד - 57930/04/2014



246096

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                              

ל' ניסן תשע"ד - 58030/04/2014



246098

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                      

ל' ניסן תשע"ד - 58130/04/2014



246098

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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. 
                                          
 .

סוג: 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.                                                      

                                                                                
                                                                                

            

246098

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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. 
                                                                     
                                                          

סוג: 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.      
                                                                                
                                                                                

                                
 

ל' ניסן תשע"ד - 58230/04/2014



246099

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                      

ל' ניסן תשע"ד - 58330/04/2014



246100

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                              

ל' ניסן תשע"ד - 58430/04/2014



246115

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                  

ל' ניסן תשע"ד - 58530/04/2014



246116

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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.

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                    

246116

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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.

סוג: 24

שמיכות צמר סרוגות; אביזרי פשתן (לא להלבשה) 
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.                                                           

                                                

ל' ניסן תשע"ד - 58630/04/2014



246117

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                

                                                                      
246210

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Pumps (machines) namely  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.

סוג: 7

ל' ניסן תשע"ד - 58730/04/2014



246210

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Apparatus and instruments for scientific, nautical, 
surveying, photographic, film , 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.

סוג: 9

246341

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                

                                                                      

ל' ניסן תשע"ד - 58830/04/2014



246342

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

              

246342

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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.

סוג: 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.

ל' ניסן תשע"ד - 58930/04/2014



246343

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 59030/04/2014



246356

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 59130/04/2014



246356

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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.

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.
                                                                               
                                                                                
                                                                                

                                        

ל' ניסן תשע"ד - 59230/04/2014



246788

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

  

ל' ניסן תשע"ד - 59330/04/2014



246789

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      

ל' ניסן תשע"ד - 59430/04/2014



246790

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 59530/04/2014



246791

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      
246791

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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.

סוג: 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.
                                               

ל' ניסן תשע"ד - 59630/04/2014



246792

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

              

ל' ניסן תשע"ד - 59730/04/2014



246793

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 59830/04/2014



246794

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

  

ל' ניסן תשע"ד - 59930/04/2014



246795

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

  

ל' ניסן תשע"ד - 60030/04/2014



246796

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      

ל' ניסן תשע"ד - 60130/04/2014



246797

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                              

246797

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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.
     

סוג: 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.

ל' ניסן תשע"ד - 60230/04/2014



246798

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                              

ל' ניסן תשע"ד - 60330/04/2014



246799

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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.

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

ל' ניסן תשע"ד - 60430/04/2014



246800

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                

  

ל' ניסן תשע"ד - 60530/04/2014



246800

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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. 
                                                                                
                                                                                
             
 

סוג: 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.      
                                                                                
                                                                                

                                
                                                                                

                                                                        

ל' ניסן תשע"ד - 60630/04/2014



246801

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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

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; 

 ;D.V.D ;מצלמות דיגיטאליות; נגני וידאו ואודיו דיגיטאליים
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 אמ.פי.3; 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.

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                          

ל' ניסן תשע"ד - 60730/04/2014



247734

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Accumulator tanks for marine vessels, waste 
water purification units; heat exchangers for 
general use; special purpose heat exchangers 
including: tankless water heaters, heat 
exchangers for heating water with steam or hot 
water, hot water storage tank with built in heating 
coil, water heater for insertion within fluid heating 
space of a boiler, water heater of the tankless 
type arranged to trap air in the casing thereof 
when connected to a closed hot water heating 
system, converters for transferring heat from 
steam to water, aftercoolers for air and gases, air 
vents, oil coolers for cooling quenching oil, 
quench tank; self-contained packages for water 
treatment including: coolers, expansion tanks, 
pumps, temperature air separation devices and 
electrical controls; fuel oil preheaters; disinfection, 
decontamination and/or degermination units to 
neutralize and/or separate harmful substances 
from liquids, namely, sewage, industrial or other 
waters; disinfection, decontamination and/or 
degermination units to neutralize and/or separate 
harmful substances from gases, namely, air; 
disinfection, decontamination and/or 
degermination units to neutralize and/or separate 
harmful substances from soil, by means of 
chemical/physical treatment, combined UV light 
and ozone treatment and/or UV radiation 
treatment; ozone generators; units to irradiate 
flowing liquids with UV light; water filters and 
waste water purification installations for the 
treatment, purification, filtration and supply of 
water and for the treatment of waste water, 
effluent and sewage; equipment for filtering 
municipal, commercial or industrial water and 
wastewater, namely plastic filter underdrain 
blocks, clay filter underdrain blocks, porous plates 
for supporting media in filters, filter media, gravel 
for supporting filter media in filters, piping, 
agitators, supports and stabilizers for piping and 
agitators, wash troughs, nozzles, effluent troughs, 
weirs and baffles, weir pans, gates and guides for 
controlling water flow, valves, specialty filters, pilot 
filter equipment, blowers and compressors for 
supplying backwash air to filters, cartridge filters, 
with or without skimmers; sludge collection 
equipment for wastewater treatment, namely 
floating siphon sludge collectors, skimmers and 
scum troughs; blenders, namely plow blenders for 
wastewater sludge treatment and parts and 
components therefor; equipment for the treatment 
of wastewater, namely, aeration diffusers, diffuser 
piping, clarifiers, complete activated sludge 
processing plants, and parts therefore; 
wastewater treatment and disposal plants in the 
nature of activated sludge plants, and parts 
therefor for the treatment of liquid and solid 
contaminants included in municipal and industrial 
waste water; lights for marine vessels, namely, 
search lights, flood lights and docking lights.

סוג: 11

ל' ניסן תשע"ד - 60830/04/2014



248068

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological disorders.

סוג: 5

248245

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Pants, shorts, shirts, socks, scarves, skirts, 
sweatshirts, turtlenecks, gloves, headwear; 
clothing, namely, base layers; dresses; knit face 
masks; skirts.

סוג: 25

249235

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Noninvasive vascular access system used to 
promote hemostasis comprised of lyophilized pad, 
sold with or without an applicator used to apply 
pressure; all included in class 10         

סוג: 10

מערכת גישה וסקולארית, שאינה פולשנית, המשמשת 
לקידום המוסטזיס המכילה פדי ליופיליזציה (פדים שעברו 
ייבוש בהקפאה), הנמכרים עם או ללא מוליך החדרה 

המפעילה לחץ; הנכללים כולם בסיווג 10

251167

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Clothing, footwear, headgear; all the aforesaid 
goods used for cycling, and excluding jeans and 
all other clothing not intended for cycling.

סוג: 25

ל' ניסן תשע"ד - 60930/04/2014



251200

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Educational services, namely, providing 
instruction and training at the undergraduate, 
graduate and post-graduate levels; educational 
services, namely, conducting distance learning 
instruction and training at the undergraduate, 
graduate, and post-graduate levels; developing 
curriculum and course materials for 
undergraduate, graduate and post-graduate 
education; on-line journals, namely, blogs 
featuring professors' and students' commentary 
related to undergraduate, graduate, and post-
graduate classes; providing educational courses 
of instruction at the undergraduate, graduate, and 
post graduate levels, offered through web-based 
applications and content; educational services, 
namely, production of audio and video programs 
featuring educational lectures, classes and 
presentations for podcasting and webcasting; 
educational services, namely, development and 
dissemination of online interactive exercises in the 
nature of educational exams, homework 
assignments, course material testing, and 
educational presentations in the fields of science, 
math, business, law, government, health and 
medicine, the humanities, and liberal art studies.

סוג: 41

251537

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 17

Self-adhesive tapes, other than stationery and not 
for medical or household purposes; adhesive 
double-sided tapes other than for stationery 
purposes and not for medical or household 
purposes; adhesive tapes for affixing a 
semiconductor wafer; adhesive tapes for bonding; 
adhesive tapes for repairing agricultural house 
films; adhesive tapes for sealing water pipes and 
other pipes; adhesive tapes for water proofing; 
adhesive tapes for wrapping; adhesive tapes to 
prevent rust; electric insulating adhesive tapes; 
electrical insulating materials; masking tapes for 
painting; non-slip adhesive tapes for stairs and 
slopes; pipe protection tapes; plastic film not for 
wrapping; plastic film sheet which is adhered to 
glass windows; plastic semi-worked products (for 
use in manufacture); plastic sheet; rubber (raw or 
semi worked); soundproofing tapes for 
construction; surface protective adhesive tapes; 
adhesive tapes for pipe repair; water-absorbing 
plastic films and sheets which are adhered to iron 
doors.

סוג: 17

ל' ניסן תשע"ד - 61030/04/2014



252087

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 8

Manicure implements, namely, fingernail polish 
removing hand tools.

סוג: 8

253452

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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; knapsacks; rucksacks; cases, namely, 
briefcases, card cases and passport cases; 
suitcases; trunks; bags with wheels; pouches; 
business card cases; carrying cases for 
commutation tickets; 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.

סוג: 18

253715

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Automobiles; cars; electric vehicles namely, 
electric cars, electric trains, electric lorries, electric 
aeroplanes, electric boats, electric motorcycles 
and scooters and electric spacecraft; anti-theft 
devices for vehicles; upholstery for vehicles; 
motorcycles; bicycle stands; aeroplanes; boats; 
yachts.

סוג: 12

ל' ניסן תשע"ד - 61130/04/2014



ביטול רשות לשימוש בסימני מסחר

CANCELLATION OF ENTRY OF USERS

143696

C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED

109978

MAIDENFORM, INC.

הוספת סיווג
ADDITION OF CLASS OF GOODS

240565

Class 9 - Book reader covers.

ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

237441

Class 37 - Maintenance of computer hardware related to infrastructure as a service (IAAS), 
computer networks, computer servers, computers and data storage computers, and 
computers of computer network infrastructure.

ל' ניסן תשע"ד - 61230/04/2014



239337

Class 39 - Air transport of goods and passengers; air transport; packaging and storage of 
goods in the field of air travel ; storage of aircraft and of aircraft parts; travel arrangements in 
the field of air travel; freighting; vehicle rental; air traffic management (information); traffic 
information (transport); operating of airports, namely airport services, booking of parking 
spaces in airports, providing information relating to airports.

239337

Class 42 - Industrial, mechanical, scientific and technological services provided by engineers 
in the field of aircrafts; industrial, mechanical, scientific and technological research provided 
by engineers; design (research and development of new products for third parties) in 
connection with industrial, mechanical, scientific and technological matters; engineering 
services, namely providing estimates, calculations, research and opinions in connection with 
science and technology; engineering services; technical research services in connection with 
physics; technical consulting, assessments, research, tests, monitoring relating to 
technology provided by engineers, particularly with relation to transport technology, 
environmental protection and energy; materials testing; engineering services (technical 
assessments); technical research, design (research and development of new products for 
third parties) relating to technology and aeronautics; technical consulting provided by 
engineers relating to aeronautics; technical project studies; scientific and technological 
design of assembly apparatus, vehicle tools and spare parts, apparatus for locomotion by 
land, air, water or rail, aircraft, aircraft wings, blades, winglets, air vehicles, space vehicles, 
satellites, launching vehicles, dirigible air-balloons, aerostructures, aeronautical apparatus 
machines and devices; design (research and development) of new aircraft for third parties 
and their component parts; flight tests, namely quality control services; vehicle certification 
and re-certification, namely quality control services.

172382

סוג 28 לא חודש - משחקים ודברי משחק; פריטי התעמלות וספורט; קישוטים לעץ חג המולד; צעצועים, 
הכוללים: מגלשות שלג ממונעות, רכבי שטח, כלי שיט אישיים, סירות מנוע, מכוניות מרוץ, אופנועים, אופנועים 
קלים, קטנועים, קטרים, רכבי שירות וכלי טיס קלים ממוזערים ודגמי מגלשות שלג ממונעות, רכבי שטח, כלי 
שיט אישיים, סירות מנוע, מכוניות מרוץ, אופנועים, אופנועים קלים, קטנועים, קטרים, רכבי שירות וכלי טיס 
קלים הנשלטים ברדיו; צעצועי פרווה; צעצועי לחיצה; תצרפים; תצרפים תלת מימדיים; משחקי לוח; כרטיסי 
הגרלה; קלפי לוטו; מגלשי מים; ידיות לסקי מים; ידיות חבל לסקי מים, אבובי מים, טרמפולינות מים; גלשני 
שובל; תעתיקי טלפון; בלונים; קישוטי חג מולד; צלחות מעופפות; צעצועים מתנפחים; צעצועים מהלכים של 
מגלשות שלג ממונעות, רכבי שטח, כלי שיט אישיים, סירות מנוע, מכוניות מרוץ, אופנועים, אופנועים קלים, 
קטנועים, קטרים, רכבי שירות וכלי טיס קלים; צעצועי חוף; סנפירים; אקדחי מים; משחקי מים; מגלשי שלג; 
גלשני שלג; מזחלות שלג; תלת-מגלשים; מזחלות; אבובי שלג; מחליקי שלג; לוחות גלישת שלג; כסאות נוח 
צפים; בריכות מתנפחות לנופש; גלגשות; רכבי צעצוע לרכיבה המונעים על ידי סוללה; ציוד דיג; קלפי משחק; 

הכל כלול בסוג 28.

Class 28 did not renewed - Games and playthings; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; toys, including: miniaturized snowmobiles, all-terrain 
vehicles, personal watercraft, jet boats, karts, motorcycles, mopeds, motor scooters, 
outboard engines, utility vehicles, light aircraft, and radio-controlled model snowmobiles, all-
terrain vehicles, personal watercraft, jet boats, karts, motorcycles, mopeds, motor scooters, 
utility vehicles, light aircraft; plush toys; stress toys; jigsaw puzzles; 3-D puzzles; board 
games; lottery tickets; lottery cards; water skis; waterski handles; waterski rope handles, 
water tubes, water trampolines; wakeboards; phone replicas; balloons; christmas ornaments; 
flying discs; inflatable toys; snowmobile, all-terrain vehicle, personal watercraft, kart, 
motorcycle, moped, light aircraft footstepper toys; beach toys; fins; waterguns; water games; 
snow skis; snowboards; toboggans; three-skis; sleds; snow tubes; snow skates; snow decks; 
floating recreational lounge chairs; foam toys; inflatable pools for recreational use; 
skateboards; battery powered ride on toy vehicles; fishing equipment; playing cards; all 
included in Class 28.
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172382

סוג 37 לא חודש - תיקון, שירות ושחזור רכבים וחלקים, אביזרים, ביגוד וציוד עבורם; הכל כלול בסוג 37.

Class 37 did not renewed - Repairing, servicing and restoring vehicles and parts, 
accessories, clothing and equipment therefor; all included in Class 37.

172382

סוג 39 לא חודש - הפצת, השכרת והחכרת רכבים וחלקים, אביזרים, ביגוד וציוד עבורם; הכל כלול בסוג 39.

Class 39 did not renewed  - Distributing, renting and leasing vehicles and parts, accessories, 
clothing and equipment therefor; all included in Class 39.

172382

סוג 41 לא חודש - ארגון ומתן קורסי הוראה הנוגעים לרכבים, טיפול, תיקון ושחזור רכבים; ארגון מירוצי, 
תחרויות, ארועי, מועדוני והתחרויות רכב; הכל כלול בסוג 41.

Class 41did not renewed - Organizing and providing educational courses in respect of 
vehicles, vehicle servicing, repairing and restoration; organizing vehicle races, competitions, 
events, clubs and contests; all included in Class 41.

בקשות שפורסמו להתנגדות בטעות
APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION BY MISTAKE

248129
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בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

ASIAGO

Appellation No. 924 מספר כינוי

Application Date 11/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago

Address: Piazzale della Stazione 1, 36012, Asiago (VI), 
Italy

Producing areaאזור יצור Province of Vicenza: the whole territory;
Province of Trento: the whole territory;

Province of Padova: the municipalities of Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gu, 
Grantorto, Gazzo,

Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, 
Cervarese S. Croce and

Rovolon; 
Province of Treviso: the territory thus delimited: taking as a reference point the 

town of Rossano Veneto, near Vicenza, the limit follows the road Rossano - 
Castelfranco Veneto until its junction with state road no. 53 “Postumia”. Along 
this road, crossing the ring road south of Treviso, to its intersection with the 

Alemagna highway. 
The Boundary continues north along the path of said highway to the river Piave. 

Then
turns west along the right bank of said river to the border of Treviso and Belluno. 
From this point the limit is identified with the boundary of the province of Treviso 

to the point of this meeting with the boundary of the province of Vicenza

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.
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