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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

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

 ,5הגן הטכנולוגי, בניין מס' 
 .9595111מיקוד 

 
 אין קבלת קהל. חגו חג ירבע. 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 
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 85הקבועה בתקנה 
 

 
 

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

 
NOTICE OF OPPOSITION UNDER SECTION 24 OF THE TRADE MARKS 
ORDINANCE 
 
Any person interested in opposing the registration of a Trade Mark published 
hereinafter may within three months from the date of this journal, give notice 
to the Registrar of Trade Marks in the manner prescribed in Rule 36 of the 
Trade Marks Rules. 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

ADC FABRIC

Trade Mark No. 239852 מספר סימן

Application Date 07/08/2011 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 and hardware designed to enable 
the integration of virtual application delivery 
controllers instances, computing resources and 
virtualization capabilities into virtualization 
infrastructure; all included in class 9.

חומרה ותוכנה המאפשרת אינטגרציה של אבטחת אפליקציה, 
משאבי חישוב ויכולות וירטואליזציה לשם יצירת תשתית 

אבטחת אפליקציה וירטואלית; הנכללים כולם בסוג 9.             
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SPLENDID

Trade Mark No. 239927 מספר סימן

Application Date 12/08/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mo Industries, LLC 

Address: 3751 South Hill st., Los Angeles, California, 
90007, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing , namely T- shirts, tank  tops, sweatshirts, 
jackets, skirts, boluses, footwear; all  included in 
class 25.

פרטי לבוש, שהם חולצת טי, גופיות, אימנויות, ז'קטים, חצאיות, 
חולצות, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.                               

            

Class: 35 סוג: 35

On- line retail store services  featuring apparel 
accessories; retail apparel and apparel accessories 
stores; all included in class 35.

שירותי מכירה קמעונאית מקוונת, המציגים אביזרי אופנה; 
חנויות למכירה קמעונאית של אופנה ואביזרי אופנה; הנכללים 

כולם בסוג 35.                               
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Trade Mark No. 240901 מספר סימן

Application Date 27/09/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

Address: No. 1000 Colonia Pena Blanca, Santa Fe 
Delegacion Alvaro, Obregon Mexico D.F., Mexico

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Lollipops; included in class 30. סוכריות על מקל; הנכללים בסוג 30.
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SAFEROUTE

Trade Mark No. 241519 מספר סימן

Application Date 24/10/2011 תאריך הגשה

 Owners

Name: Aviation Communication & Surveillance 
Systems LLC

Address: 19810 N. 7th Avenue, Phoenix,, 85027-4400, 
Arizona, U.S.A.

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: 9 סוג: 9

Aircraft avionics that provide enhanced situational 
awarness and operational flight efficiency, namely, 
computers, transponders, transmitters, receivers, 
radars, displays, annunciators, antennas, sensors, 
control panels, power supplies, data loaders, cable 
assemblies, programmable integrated circuits, circuit 
cards, smart cards, magnetic and optical media, all 
for the storage and transport of data and software 
used with avionics; and software for initializing, 
testing and operating avionics; All goods included in 
Class 9

ציוד אוויוניקה למטוסים המספק מודעות מצבית מתקדמת 
ויעילות טיסה מבצעית, דהיינו, מחשבים, משדרים-משיבים, 
משדרים, מקלטים, ראדארים, מצגות, מודיעים, אנטנות, 

חיישנים, לוחות בקרה, ספקי כוח, מטעיני נתונים, כבלי איסוף, 
מעגלים משולבים מתוכנתים, כרטיסי מעגל, כרטיסים חכמים, 
מדיה מגנטית ואופטית, הכול עבור איחסון והעברה של נתונים 
ותוכנה בשימוש באוויוניקה; ותוכנה לאיתחול, בדיקה והפעלת 
אוויוניקה; כל הסחורות נכללות 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., 05/05/2011, No. 85313726 ארה"ב, 05/05/2011, מספר 85313726

Class: 9 סוג: 9
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GET PRO

Trade Mark No. 243316 מספר סימן

Application Date 19/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Grundman & co. sports equipment marketing 
Ltd.

שם: גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ

Address: 6 Hatnufa, Tel Aviv, 66535, Israel כתובת : התנופה 6, תל אביב, 66535, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Shefer & Co., Adv.

Address: Derech Menachem Begin 52, Tel Aviv, 67137, 
Israel

שם: א.שפר ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear and hats, including 
garments, and accessories; all included in class 25.

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

    

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles, including, balls, 
body and head shields and protecters, sports gloves, 
drinking bottles, and bags; all included in class 28.

צרכי התעמלות וספורט שאינם נכללים בסוגים אחרים, לרבות 
כדורי ספורט, מגיני גוף וראש, כפפות ספורט, בקבוקי שתייה 
ותיקים; הנכללים כולם בסוג 28.                                         

Class: 35 סוג: 35

Marketing, representation, distribution, advertising 
and sales of clothing, footwear, sports equipment, 
including accessories, and operating stores for 
clothing, footwear and sports equipment, including 
accessories; all included in class 35.

שיווק, ייצוג, הפצה, פרסום ומכירה של דברי הלבשה והנעלה 
ודברי ספורט, לרבות אביזרי הלבשה, וניהול חנויות לממכר 
דברי הלבשה והנעלה ודברי ספורט, לרבות אביזרי הלבשה; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
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SOCCX

Trade Mark No. 243524 מספר סימן

Application Date 04/01/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Yigal Cohen Harel

Address: 4676 North Hiatus Road, Sunrise, Florida 
33351, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

Trade Mark No. 244356 מספר סימן

Application Date 06/02/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: ALLEGIANCE CORPORATION

Address: 1430 Waukegan Road KB-1A, McGaw Park, 
Illinois, 60085, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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: 10 סוג: 10

Surgical gloves; medical gloves. כפפות כירורגיות; כפפות רפואיות.   
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Trade Mark No. 244405 מספר סימן

Application Date 04/08/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1105618 מספר סימן בינלאומי

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; artificial and synthetic resins, 
unprocessed, plastics, unprocessed; natural and 
artificial soil fertilizers; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; adhesives and adhesive 
substances for use in industry; hydraulic binding 
agents, chemical admixtures for concretes, mortars 
and grout; soils, soil for plant cultivation, water-
softening preparations, regeneration salts; soil 
pollution control agents; asphalt binders.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; natural resins, raw; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists, paints; print cartridges; general-purpose dyes.

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; soap; perfumery, essential 
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases (other than edible oils and 
fats and essential oils); lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels [including 
motor spirit] and illuminants; tapers, candles, night 
lights and wicks for lighting purposes, fuelwood; 
charcoal; absorbents; lubricants for chain saws; 
absorbent materials.

כ"ט אייר תשע"ד - 1029/05/2014



Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations; dietetic substances adapted for medical 
use; dietetic products for children and patients, food 
for babies - plasters, materials for dressings; material 
for dental fillings and dental impressions; 
disinfectants; products and preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides.

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, electric, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (surveillance), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for the recording, transmission and 
reproduction of sound and images; magnetic, optical 
and digital recording media, phonograph records; 
automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and 
computers; extinguishers; talking machines, electric 
cables and conductors; shaped conduits and similar 
equipment for electricity ducts; electronic 
components; electric appliances for household or 
similar purposes, namely, household power adapters, 
circuit breakers, cutoff switches, lightning arresters, 
sockets, plugs and other contacts, remote-control 
units, fuses, electric switches, current transformers, 
electric irons; self-contained electric safety 
equipment; reinforced hose valves and semi-rigid 
pipes for reinforced hose valves, protective helmets, 
extinguishers, fire detection equipment; warning 
devices; instruments for monitoring dairy products, 
safety equipment for LPG tanks, ducts for 
underground telecommunication lines; fire safety 
centralizers; control devices for fire safety systems; 
residential distribution boxes for telecommunications 
networks; software; smoke detectors; electronic 
safety equipment (intrusion detectors); non-explosive 
signaling products; firefighting equipment; 
instruments for measuring outside air; unattended 
CO2 detectors; scales for personal use; apparatus 
and instruments for communication purposes, 
especially telephones, intercoms, touch-sensitive 
pads (computers).
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Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, gas appliances; 
cooking apparatus, electric appliances for household 
and similar purposes, namely, lamps, electric night 
lights, sockets for electric lights, toasters, household 
appliances using solid or liquid fuels, namely, 
barbecues, hearths and chimney inserts, wood and 
coal ranges, fuel stoves, charcoal stoves, sanitary 
apparatus, sanitary fixtures, antipollution apparatus 
for water installations, radiators, convectors and 
ceiling boards, valves and fittings, plumbing fittings, 
for gas installations, for heating, sterilization 
equipment, namely, feeding bottle sterilizers, 
sterilizers for surgical instruments, lighting 
appliances, mobile devices for heating, gas, water 
lines and conduits, smoke flues; self-regulating air 
inlets, water-softening preparations, air outlets, 
smoke vents; shower walls; toilet lids; fire valves, 
smoke removal dampers, relay boxes for smoke 
ventilators, smoke removal vents; coffee machines, 
electric; safety lighting units, electric night lights.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water, safety equipment for LPG tanks, carts, 
shopping trolleys; anti-theft devices for vehicles.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives [glues] for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); paper and plastics for packaging; 
printing type; printing blocks; printed matter, 
newspapers and periodicals, books, writing or 
drawing books, school jotters, bags of plastic, 
garbage bags, refuse collection bags, freezer bags; 
stretch films; coffee filters; correspondence 
envelopes and pouches; writing articles.

Class: 17 סוג: 17

Rubber, gutta-percha, gum,    asbestos, mica and 
goods made from these materials;         plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing,  
stopping and insulating materials; flexible tubes,    
not of metal; rubber, balata and substitutes thereof,    
  objects made thereof; sheets, plates and rods of 
plastic    (semi-finished goods), PVC fittings and 
tubes, weeping   tiles of PVC, bearing supports of 
rubber, for       supporting bridge piers, plastic films 
for use in      agriculture and horticulture, floor 
coverings, joinery of   PVC, tubes of polypropylene 
for telecommunication         networks.
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Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; rigid pipes, not of 
metal [building]; asphalt, pitch and bitumen; 
buildings, transportable, not of metal; monuments not 
of metal, natural and artificial stones, cement, lime, 
mortar, plaster and gravel, earthenware or cement 
tubes; road building products; monuments of stone; 
chimneys, letter boxes (of masonry), lightweight and 
dense aggregate concrete blocks, parquet flooring 
and wood paneling, ceramic tiles, products for 
constructions of hydraulic concrete, ready-made 
concrete, interjoists of concrete; concrete fences; 
window sills of concrete; aggregate; curbs and 
gutters of concrete, bricks of terra cotta; chimney 
flues of terra cotta, of concrete; tiles, tiles of concrete, 
of terra cotta, asphalt shingles; equipment for road 
works; flush door leaves and indoor door units, 
plywood, concrete paving blocks; gypsum boards, 
gypsum plasterboards; admixtures for concrete, 
mortar and grout, scaffolding not of metal; precast 
concrete burial vaults, free-standing, road building 
equipment, namely conduits and pipes neither of 
metal, nor of plastics, paving stones, signs, non-
luminous and non-mechanical, not of metal, for 
roads; polyethylene tubes for gas distribution 
systems, water distribution systems, acrylic sheets; 
elements of concrete for sewage systems; 
earthenware pipeworks; windows, window sections; 
closures, single-block windows of PVC; precast 
concrete separators of sludge and light liquids; 
concrete paving slabs and roofs, cement tiles, 
headblocks; slate; shaped sheets of cement-board; 
sections for decorative and construction purposes; 
swimming pools (constructions not of metal), 
concrete urban furniture; road drains; concrete 
acoustic barriers; wooden staircases; removable 
stands; hollow slabs, linear structural elements, 
joists, reinforced and pre-stressed concrete pre-
slabs; precast concrete telecommunication rooms.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; goods made of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum, celluloid, substitutes for all these 
materials or of plastics, letter boxes (neither of metal 
nor of masonry), indoor and outdoor furniture, 
ladders of wood or plastic, doors not of metal, 
bedding; containers not of metal, fire-resistant doors; 
office furniture; professional furniture; tanks of plastic 
for storing petrol; cupboard doors.

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (envelopes, pouches) of textile for 
packaging; materials for padding and stuffing; raw 
fibrous textile materials, animal hair, kapok, feathers, 
seaweed for stuffing.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings; 
wall coverings, floors for indoor sports halls.
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Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles; Christmas tree ornaments and decorations; 
playing cards, surprise pouches containing toys, golf; 
inflatable swimming pools or non-inflatable swimming 
pools (games); pétanque balls; apparatus and 
articles for water sports.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; direct mail advertising 
(prospectuses, samples); publicity material rental; 
commercial or industrial management assistance; 
business advice, information or inquiries; statistical 
work, tabulating work, stenotypy work; book-keeping; 
document reproduction; employment agencies; 
typewriter and office equipment rental, arranging 
newspaper subscriptions for others; computerized file 
management; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, rental of 
vending machines, business incubators, qualified and 
certified management centers; marketing studies and 
opinion polling; recruitment consultancy; direct sales 
services for others; hospitality services, namely 
customer contact centers, welcome hostess services, 
switchboard operator services; administrative 
management of exhibition sites; administrative 
management of archives.

Class: 37 סוג: 37

Building construction, installation and repair; steam-
fitting, painting; plastering, plumbing, roofing; public 
works; rural works; drilling of wells; rental of 
construction tools and equipment, dozers, bulldozers, 
tree extractors; upkeep or cleaning of buildings, of 
premises, of floors (façade refurbishing, disinfecting, 
rat exterminating); upkeep or cleaning of various 
objects (laundries); alteration of clothing; retreading 
of tires; vulcanization; shoe repair; repair of furniture, 
instruments, tools, roads, installation and servicing of 
mobile extinguishers, construction of individual 
houses; construction, renovation of accommodation, 
buildings, offices; repair, servicing of car parts; 
maintenance of valves and fittings; repair and 
maintenance of boats; sanitation, cleaning services; 
servicing CO2 extinguishers (maintenance).

Class: 39 סוג: 39

Transport; packaging and storage of goods; 
arrangement of tours, passenger or freight 
transportation; water supplying; water and power 
supply, delivery of newspapers, supply of drinking 
water; removal services, removal services; marine 
towing, unloading, refloating of ships; packaging of 
goods; travel information (travel agency, booking of 
seats); horse and transport vehicle rental; 
warehousing, storage of goods with a view to 
preserving them or protecting them; storage and 
safekeeping of clothes; vehicle parking; refrigerator 
rental; garage rental, travel reservation, travel 
information, travel agencies, tourist offices, tourist 
office information and welcoming services; towing, 
breakdown assistance; airport services; school 
transport; storage of archives; postal services; rental 
of boats.
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Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials; processing of agricultural 
products for others (wine-making, distilling, threshing, 
fruit pressing, flour milling); saw milling, planing; 
embroidery, dressmaking; dyeing; cutting, burnishing 
by abrasion of metal coating; dyeing of cloth or 
clothing; mothproofing treatment of textiles; fabric 
waterproofing; document binding; tin-plating; air 
purification and regeneration, vulcanization 
(treatment of materials); photographic printing, 
printing, printing of advertising matter; pollution 
control services for water installations.

Class: 41 סוג: 41

Teaching; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; radio or television 
entertainment; educational institutions; publication of 
books, magazines; lending libraries; animal training; 
show and film production; performing arts' agencies; 
rental of films, phonographic recordings, 
cinematographic projection apparatus, accessories, 
theatrical design; organization of competitions in the 
field of education or entertainment, arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; booking of seats for shows, news reporter 
services, videotaping; professional training, arranging 
language learning breaks; videotape editing; 
vocational rehabilitation services for disabled workers 
(training).

Class: 42 סוג: 42

Quality control, test services leading to certification; 
certification of goods and services; scientific and 
technological services; industrial and scientific 
analyses and research services; design and 
development of computers and software; surveying, 
engineering, namely, professional consultancy and 
drawing up of plans unrelated to business dealings; 
engineering construction (not for building purposes); 
exploration, drilling; material testing; testing 
insulation, acoustic, thermal materials; laboratory 
services; computer programming, auditing in 
connection with safety and operability of machines 
and equipment for use in industry, business, and 
agro-food sector, testing reaction of wood-based 
materials and materials for buildings, thermal 
insulation materials, testing (auditing) in connection 
with electric installations and systems, auditing of 
services in connection with safety in the field of 
microbiology, auditing (checking) safety rules for 
electric apparatus and for laboratory apparatus; 
auditing acoustic performance; fire-reaction tests for 
wooden construction materials; auditing of 
environmental matters; information on the 
certification of goods and services; certification of 
communication networks; testing (auditing) in 
connection with electric installations and 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)
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France, 07/02/2011, No. 11 3 804 116 צרפת, 07/02/2011, מספר 116 804 3 11

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 20 סוג: 20

Class: 22 סוג: 22

Class: 27 סוג: 27

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 39 סוג: 39

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green 
Pantone 316C, light green Pantone 361C (60%), blue 
Pantone 2955C. as shown in the  mark.

 Owners

Name: ASSOCIATION FRANCAISE DE 
NORMALISATION (AFNOR)

Address: 11 avenue Francis de Pressensé, F-93210 LA 
PLAINE SAINT-DENIS, France

(Association reconnue d'utilité publique, régie par la loi du 
1er juillet 1901)

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
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GOOPER

Trade Mark No. 244479 מספר סימן

Application Date 14/02/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1147640 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Waterproof containers, namely, bags, pouches, 
bursas, small bags, handbags, travel cases, luggage, 
holdalls, backpacks, school bags, beach bags, 
suitcases, trunks, haversacks, bags for campers, 
attaché cases, wallets, school satchels and 
briefcases, key cases, briefcases, card cases, 
shoulder bags, purses, pouches, rucksacks, sling 
bags, shopping bags, tote bags, valises, vanity 
cases, toilet bags, backpacks, bum-bags, sports 
bags, casual bags, music cases, satchels, beauty 
cases, carriers for suits, for shirts and for dresses, tie 
cases, credit card cases and holders, cases, sleeves, 
containers for hand held electronic devices, personal 
digital assistants, mobile telephones, MP3 players, 
and laptops, pocketbooks, suitcase, notecase, sacks, 
gunny sacks, pack sacks, saddlebags, reticule, 
portmanteau, knapsacks, carry-on, carryall, packs, 
packets, pockets, not intended for use by infants or 
toddlers, all included in class 18

מיכלים חסינים למים, דיינו, תיקים, פאוצ'ים, בורסות, תיקים 
קטנים, תיקי יד, תיבות נסיעה, מטען, תרמילי כל בו, תרמילי 

גב, תיקי בית ספר, תיקי חוף, תיקי נסיעה, מזוודה, ארגזי מסע, 
תרמילים, תיקי מחנאות, תיקי ג'יימס בונד, ארנקים, ילקוטים 

ותיקי ספרים לבית ספר, ארנקי מפתחות, תיקי מסמכים, ארנקי 
כרטיסי אשראי, תיקי כתף, חריטים, תיקי גב, תיקים על כתף, 
תיקי קניות, תיקי מסע, מארזי מטען למטיילים, מזוודות, תיקי 
תשפורת, תיקי רחצה, תרמילים, תיקי מותן, תיקי ספורט, 
תיקים רגילים, תיקים לתווים, ילקוטים, תיקי איפור, תיקים 

לחליפות, חולצות ושמלות, תיקים לעניבות, קופסאות לכרטיסי 
אשראי ומחזיקי כרטיסי אשראי, שרוולים, נרתיקים למכשירי כף 
היד אלקטרוניים, עוזרים אישיים דיגיטלים, טלפונים ניידים, נגני 
MP3 ומחשבים ניידים, פנקסים, מזוודות, שקים, תיקים מבד 
גוני,  שקי אריזה, אמתחות, ידניות, ארנקי גברים, תרמילי גב, 
מזוודות נישאות, סלים, חפיסות, חבילות, כיסים, לא מיועד 

לשימוש על ידי תינוקות או פעוטות, הכל כלול בסוג 18             
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Ownersבעלים

Name: GOOPER HERMETIC LTD שם: גופר הרמטיק בע"מ

Address: 10 Hacarmel Street, Hadera, 3832964, Israel כתובת : רח' הכרמל 10, חדרה, 3832964, ישראל

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

Class: 20 סוג: 20

Closures in the nature of an elastic band for bags, 
pouches, bursas, small bags, handbags, travel 
cases, luggage, holdalls, backpacks, school bags, 
beach bags, suitcases, trunks, haversacks, bags for 
campers, attaché cases, wallets, school satchels and 
briefcases, key cases, briefcases, card cases, 
shoulder bags, purses, pouches, rucksacks, sling 
bags, shopping bags, tote bags, valises, vanity 
cases, toilet bags, backpacks, bum-bags, sports 
bags, casual bags, music cases, satchels, beauty 
cases, carriers for suits, for shirts and for dresses, tie 
cases, credit card cases and holders, cases, sleeves, 
containers and protective coverings for hand held 
electronic devices, personal digital assistants, mobile 
telephones, MP3 players, and laptops, pocketbooks, 
suitcase, notecase, sacks, gunny sacks, pack sacks, 
saddlebags, reticule, portmanteau, knapsacks, carry-
on, carryall, packs, packets, pockets; non-metal and 
non-paper closures for bags, pouches, bursas, small 
bags, handbags, travel cases, luggage, holdalls, 
backpacks, school bags, beach bags, suitcases, 
trunks, haversacks, bags for campers, attaché cases, 
wallets, school satchels and briefcases, key cases, 
briefcases, card cases, shoulder bags, purses, 
pouches, rucksacks, sling bags, shopping bags, tote 
bags, valises, vanity cases, toilet bags, backpacks, 
bum-bags, sports bags, casual bags, music cases, 
satchels, beauty cases, carriers for suits, for shirts 
and for dresses, tie cases, credit card cases and 
holders, cases, sleeves, containers and protective 
coverings for hand held electronic devices, personal 
digital assistants, mobile telephones, MP3 players, 
and laptops, pocketbooks, suitcase, notecase, sacks, 
gunny sacks, pack sacks, saddlebags, reticule, 
portmanteau, knapsacks, carry-on, carryall, packs, 
packets, pockets, all included in class 20.

סוגרים בצורה של רצועת גומי גמישה לשימוש בתיקים, 
פאוצ'ים, בורסות, תיקים קטנים, תיקי יד, תיבות נסיעה, מטען, 
תרמילי כל בו, תרמילי גב, תיקי בית ספר, תיקי חוף, תיקי 
נסיעה, מזוודה, ארגזי מסע, תרמילים, תיקי מחנאות, תיקי 

ג'יימס בונד, ארנקים, ילקוטים ותיקי ספרים לבית ספר, ארנקי 
מפתחות, תיקי מסמכים, ארנקי כרטיסי אשראי, תיקי כתף, 
חריטים, תיקי גב, תיקים על כתף, תיקי קניות, תיקי מסע, 

מארזי מטען למטיילים, מזוודות, תיקי תשפורת, תיקי רחצה, 
תרמילים, תיקי מותן, תיקי ספורט, תיקים רגילים, תיקים 

לתווים, ילקוטים, תיקי איפור, תיקים לחליפות, חולצות ושמלות, 
תיקים לעניבות, קופסאות לכרטיסי אשראי ומחזיקי כרטיסי 

אשראי, שרוולים, נרתיקים ומכסים למכשירי כף היד 
אלקטרוניים, עוזרים אישיים דיגיטלים, טלפונים ניידים, נגני 
MP3 ומחשבים ניידים, פנקסים, מזוודות, שקים, תיקים מבד 
גוני, שקי אריזה, אמתחות, ידניות, ארנקי גברים, תרמילי גב, 
מזוודות נישאות, סלים, חפיסות, חבילות, כיסים;סוגרים שלא 
ממתכת או נייר לשימוש בתיקים, פאוצ'ים, בורסות, תיקים 
קטנים, תיקי יד, תיבות נסיעה, מטען, תרמילי כל בו, תרמילי 

גב, תיקי בית ספר, תיקי חוף, תיקי נסיעה, מזוודה, ארגזי מסע, 
תרמילים, תיקי מחנאות, תיקי ג'יימס בונד, ארנקים, ילקוטים 

ותיקי ספרים לבית ספר, ארנקי מפתחות, תיקי מסמכים, ארנקי 
כרטיסי אשראי, תיקי כתף, חריטים, תיקי גב, תיקים על כתף, 
תיקי קניות, תיקי מסע, מארזי מטען למטיילים, מזוודות, תיקי 
תשפורת, תיקי רחצה, תרמילים, תיקי מותן, תיקי ספורט, 
תיקים רגילים, תיקים לתווים, ילקוטים, תיקי איפור, תיקים 

לחליפות, חולצות ושמלות, תיקים לעניבות, קופסאות לכרטיסי 
אשראי ומחזיקי כרטיסי אשראי, שרוולים, נרתיקים ומכסים 
למכשירי כף היד אלקטרוניים, עוזרים אישיים דיגיטלים, 

טלפונים ניידים, נגני MP3 ומחשבים ניידים, פנקסים, מזוודות, 
שקים, תיקים מבד גוני, שקי אריזה, אמתחות, ידניות, ארנקי 
גברים, תרמילי גב, מזוודות נישאות, סלים, חפיסות, חבילות, 
כיסים; הכול כלול בסוג 20.                                                 
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CLIPPER

Trade Mark No. 244486 מספר סימן

Application Date 21/02/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 765043 ארה"ב מספר: 765043

Dated 18/02/1964 (Section 16) מיום 18/02/1964 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Saint-Gobain Abrasives, Inc.

Address: 1 New Bond Street, Worcester, Massachusetts, 
01606-0008, U.S.A.

(Massachusetts Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Abrasive grinding products being parts of machines; 
cutting machines; cutting tools including cutting 
wheels and cutting blades, diamond cutting wheels 
and diamond cutting blades; machine tools, machine 
wheels, grinding wheels including abrasive cut off 
wheels, abrasive depressed centre wheels; all 
included in class 7.

מוצרי ליטוש והשחזה המהווים חלקים של מכונות; מכונות 
חיתוך; כלי חיתוך הכוללים גלגלי חיתוך ולהבים לחיתוך, גלגלי 
חיתוך יהלומים ולהבים לחיתוך יהלומים; כלי מכונה, גלגלי 
מכונה, גלגלי השחזה הכוללים גלגלי קיטום לליטוש, גלגלים 
שקועי מרכז לליטוש; הנכללים כולם בסוג 7.                         
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Trade Mark No. 245305 מספר סימן

Application Date 13/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0638108 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery; paper impregnated with eau de 
cologne; depilatory wax; false eyelashes.

Class: 8 סוג: 8

Cutlery, scissors; razors; side arms; manicure sets, 
manicure files, tweezers, fingernail polishers; non-
electric apparatus for curling the hair and eyelashes.

Class: 9 סוג: 9

Electric apparatus for curling the hair and eyelashes.

Class: 10 סוג: 10

Massaging apparatus; teething rings; dummies; 
feeding bottles, feeding bottle teats; sanitary urinals; 
corn knives; horsehair gloves for massage.

Class: 11 סוג: 11

Electrically-heated cushions, tap nozzles, tanning 
apparatus; wax heaters; hair dryers; sterilizers for 
hair salons and beauty  parlors; vessels for washing 
the hair.

Class: 16 סוג: 16

Paper rolls for hair salons and beauty parlors; paper 
protectors for hair salons and beauty parlors; paper 
caps for hair salons and beauty parlors, paper strips 
for removing  the hair.

Class: 20 סוג: 20

Mirrors.

Class: 21 סוג: 21

Perfume burners; bowls for hair salons and beauty 
parlors; shaving brushes; clothes brushes; hair 
brushes, hair combs, eye- lash combs, nail brushes;  
spongers for cleaning the body, sponger for applying 
and removing make- up; make-up brushes; tooth- 
brushes; perfume atomizers; brushes for the 
personal hygiene; soap dishes; vanity cases.

Class: 26 סוג: 26

Buttons, hooks and eyelets; pins and needles; 
artificial flowers; hair grips; curlers; hair clips; ribbons 
and braids; pins and tongs for waving hair; hair pins 
made of shell or of plastic; wigs.

כ"ט אייר תשע"ד - 2129/05/2014



 Owners

Name: INDUSTRIAS ORIOL, S.A.

Address: Ciudad de Asunción, 56, E-08030 
BARCELONA, Spain

(ESPAÑA Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Trade Mark No. 245339 מספר סימן

Application Date 25/03/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: GENERAL MOTORS LLC

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

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: 9 סוג: 9

Computer software to manage connectivity of 
downloaded software applications with motor land 
vehicle electric, information and entertainment 
systems; all included in Class 9.

תכנת מחשב לנהל קישוריות של יישומי תכנה מורדים עם 
מערכות מידע ובידור אלקטרוניות ברכב ממונע יבשתי; הכל 

כלול בסוג 9.
 

                                                                                     
                            

Class: 35 סוג: 35

Online retail services featuring computer software 
platform to manage connectivity of downloaded 
software applications with motor land vehicle electric, 
information and entertainment systems; all included 
in Class 35.

שירותים קמעוניים מקוונים המציגים פלטפורמת תכנת מחשב 
לנהל קישוריות של יישומי תכנה מורדים עם מערכות מידע 

ובידור אלקטרוניות ברכב ממונע יבשתי; הכל כלול בסוג 35.     
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IPURA

Trade Mark No. 245400 מספר סימן

Application Date 27/03/2012 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; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 5.               
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Trade Mark No. 245479 מספר סימן

Application Date 01/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1109904 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Italy No. 1478795 איטליה מספר: 1478795

Dated 11/01/2012 (Section 16) מיום 11/01/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: GUCCIO GUCCI S.P.A.

Address: Via Tornabuoni, 73/R, I-50123 FIRENZE, Italy

(Italy 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: 25 סוג: 25

Clothing, dresses, foulards, footwear and headgear.

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

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

Italy, 11/01/2012, No. TO2012C000068 TO2012C000068 איטליה, 11/01/2012, מספר

Class: 25 סוג: 25

כ"ט אייר תשע"ד - 2529/05/2014



Trade Mark No. 245517 מספר סימן

Application Date 12/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0926969 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hervé PIDOU

Address: 1 rue Gianotti, F-13100 AIX EN PROVENCE, 
France

Name: Gil CAPALDINI

Address: 167 rue Paradis, F-13006 MARSEILLE, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Baggage, handbags, rucksacks, wheeled shopping 
bags, travelling bags, beach bags and satchels.

Class: 25 סוג: 25

Clothing.

כ"ט אייר תשע"ד - 2629/05/2014



Trade Mark No. 245631 מספר סימן

Application Date 28/03/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mordehai Shafyan שם: מרדכי שפיאן

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: 5 Azrieli Center, Square Tower - 26th floor, Tel 
Aviv, 67021, Israel

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

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל המרובע - קומה 26, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Dresses. שמלות.     

כ"ט אייר תשע"ד - 2729/05/2014



Trade Mark No. 245687 מספר סימן

Application Date 28/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1110405 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zamya Limited

Address: 319 Ordsall Lane, Salford, Manchester, 
Lancashire M5 3FT, United Kingdom

(United Kingdom Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skin and beauty care preparations containing sun 
protection factors; sunscreens; lip care preparations.

Class: 21 סוג: 21

Containers and cases for skin and beauty care 
preparations containing sun protection factors, 
sunscreens, lip care preparations.

כ"ט אייר תשע"ד - 2829/05/2014



Trade Mark No. 245769 מספר סימן

Application Date 01/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101732 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: AEROPARK Yenişehir Mahallesi Osmanlı 
Bulvarı No:11, Kurtkoy Pendik, Istanbul, 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: 39 סוג: 39

Transport, in particular airline and air transport 
services; travel arrangement, in particular reservation 
services (air travel), travel reservation and booking 
services, arranging of travel and tours.

כ"ט אייר תשע"ד - 2929/05/2014



THE FACE

Trade Mark No. 245789 מספר סימן

Application Date 12/04/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4505782 ארה"ב מספר: 4505782

Dated 01/04/2014 (Section 16) מיום 01/04/2014 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4505783 ארה"ב מספר: 4505783

Dated 01/04/2014 (Section 16) מיום 01/04/2014 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable audio and video recordings featuring 
reality television shows in the field of modeling and 
fashion; downloadable television shows and video 
recordings featuring reality television shows in the 
field of modeling and fashion.
 

הקלטות אודיו ווידיאו הניתנות להורדה המציגות תוכניות 
טלוויזיה בתחומי הדוגמנות והאופנה; תוכניות טלוויזיה 

והקלטות וידיאו הניתנות להורדה המציגות תוכניות טלוויזיה 
מז'אנר הריאליטי בתחומי הדוגמנות והאופנה.

                                                                               

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of a television 
series in the reality genre in the field of modeling and 
fashion; providing on-line information in the field of 
reality television shows in the field of modeling and 
fashion via a global communications network; 
entertainment services in the nature of non-
downloadable videos and images featuring reality 
television shows in the field of modeling and fashion 
transmitted via the Internet and wireless 
communication networks; on-line journals, namely, 
blogs featuring personal opinions in the field of 
general interest and reality television shows in the 
field of modeling and fashion; all included in class 41

שירותי בידור בצורת סדרות טלוויזיה מז'אנר הריאלטי בתחומי 
הדוגמנות ואופנה; אספקת מידע מקוון בתחום של תוכניות 

טלוויזיה מז'אנר הריאליטי בתחומי הדוגמנות ואופנה באמצעות 
רשת תקשורת גלובאלית; שירותי בידור בצורה של וידיאו 
ותמונות שאינם ניתנים להורדה המציגים תוכניות טלוויזיה 
ריאליות בתחומי הדוגמנות והאופנה המשודרים באמצעות 

האינטרנט ורשתות תקשורת אלחוטיות; יומנים מקוונים, דהיינו, 
בלוגים המציגים דעות אישיות בתחומי עניין כללים ושל תוכניות 

טלוויזיה מז'אנר הריאליטי בתחומי הדוגמנות והאופנה; 
הנכללים כולם בסיווג 41.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

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

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

U.S.A., 14/10/2011, No. 85/447700 ארה"ב, 14/10/2011, מספר 85/447700

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 14/10/2011, No. 85/447703 ארה"ב, 14/10/2011, מספר 85/447703

Class: 41 סוג: 41

כ"ט אייר תשע"ד - 3029/05/2014



 Owners

Name: Shine Television, LLC

Address: 1741 Ivar Avenue, Los Angeles, 90028, 
California, U.S.A.

(California Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

כ"ט אייר תשע"ד - 3129/05/2014



Trade Mark No. 245847 מספר סימן

Application Date 18/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1111463 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; perfumery; perfumes; eau de Cologne; 
extracts of flowers (perfumes); scented water; 
scented wood; incense; potpourris (fragrances); 
deodorants for personal use; ethereal essences; 
aromatics (essential oils); essential oils; ethereal oils; 
oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and 
scents; oils for toilet purposes; aromatic oils for 
cosmetic purposes; almond oil; almond milk for 
cosmetic purposes; depilatories; depilatory 
preparations; pomades for cosmetic purposes; bath 
salts, not for medical purposes; cosmetic 
preparations for baths; lotions for cosmetic purposes; 
after-shave lotions; shaving preparations; shaving 
soap; shower gel; bubble bath; bath pearls; bath 
foams; soap; deodorant soap; cosmetic pencils; 
make-up; make-up preparations; make-up removing 
preparations; make-up powder; talcum powder, for 
toilet use; eye shadows; rouges; lipsticks; mascaras; 
foundation make-up; cosmetic preparations for skin 
care; sunscreen preparations; sun-tanning 
preparations (cosmetics); nail care preparations; nail 
varnish; nail polish; varnish-removing preparations; 
false nails; beauty masks; facial and body scrubs; 
cosmetic creams; anti-aging creams; eye contour 
creams; cosmetic preparations for slimming 
purposes; flavorings (flavourings) for beverages 
(essential oils); shampoos; hair colorants; hair dyes; 
hair lotions; hair spray; hair waving preparations; 
cleansing milk for toilet purposes; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes; cleaning preparations; shoe 
cream; bleaching preparations (laundry); rust 
removing preparations; polishing preparations; 
furbishing preparations; emery; preparations for 
cleaning dentures; cosmetics for animals.

כ"ט אייר תשע"ד - 3229/05/2014



Class: 20 סוג: 20

Furniture; furniture fittings, not of metal; kitchen 
furniture; office furniture; bedroom furniture; 
bathroom furniture; garden and outdoor furniture; 
upholstered furniture; furniture partitions of wood; 
armchairs; easy chairs; settees; divans; sofas; sofa 
beds; footstools; stools; chairs (seats); deck chairs; 
folding chairs; seats; counters (tables); desks; tables; 
side tables; bassinettes; chests of drawers; covers 
for clothing (wardrobe); wardrobes; garment covers 
(storage); walk-in closets; cupboards; dressing 
tables; showcases; sideboards; bed fittings, not of 
metal; beds; mattresses; cushions; pillows; chair 
pads; benches; bolsters; chests for toys; chests, not 
of metal; narrow chests, not of metal; clothes hooks, 
not of metal; coat hangers; coat stands; costume 
stands; hat stands; umbrella stands; book rests 
(furniture); bottle racks; bottle casings of wood; filing 
cabinets; furniture shelves; keyboards for hanging 
keys; library shelves; magazine racks; shelves for 
filing-cabinets (furniture); shelves for storage; shelves 
for typewriters; carts for computer (furniture); dinner 
wagons (furniture); tea trolleys; trolleys for computers 
(furniture); trolleys (furniture); picture frames; 
mouldings for picture frames; silvered glass (mirrors); 
mirrors (looking glasses); mirror tiles; bins of wood or 
plastic; boxes of wood or plastic; cases of wood or 
plastic; baskets, not of metal; ladders, not of metal; 
tables of metal; bamboo curtains; bamboo; rattan; 
wickerwork; bead curtains for decoration; whalebone, 
unworked or semi-worked; horn, unworked or semi-
worked; ivory, unworked or semi-worked; 
meerschaum; yellow amber; tortoiseshell; signboards 
of wood or plastics; display boards; straws for 
drinking; kennels for household pets; table tops; 
doors for furniture; fixed towel dispensers, not of 
metal; hinges, not of metal; bolts, not of metal; 
screws, not of metal; rivets, not of metal.

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; cigarette filters; cigarette cases; cigarette 
holders; cigarette tips; cigars; cigar cases; cigar 
holders; cigar cutters; tobacco; tobacco pouches; 
tobacco pipes; absorbent paper for tobacco pipes; 
pipe racks for tobacco pipes; matches; match boxes; 
match holders; lighters for smokers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/02/2011, No. AR2011C 000032 AR2011C 000032 איטליה, 02/02/2011, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 20 סוג: 20

Class: 34 סוג: 34

כ"ט אייר תשע"ד - 3329/05/2014



 Owners

Name: LOST & FOUND S.R.L.

Address: Via 10 Dicembre 1948, 60, AREZZO, Italy

(Italy Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Benari

Address: Yochanan bader, Ramat Gan, 52366, Israel

שם: בן ארי 

כתובת : יוחנן בדר 8 מגדל הארז 1, רמת גן, 52366, ישראל

כ"ט אייר תשע"ד - 3429/05/2014



UPURA

Trade Mark No. 246083 מספר סימן

Application Date 24/04/2012 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; all included in 
class 5.

תכשירים רוקחיים לבני אדם; 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)

European Community Trade Mark, 19/12/2011, No. 
010504116

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/12/2011, מספר 
010504116

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 3529/05/2014



Trade Mark No. 246095 מספר סימן

Application Date 25/04/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management assistance and business 
management consultancy services for commercial 
centres and complexes; help in the exploration or the 
management of trade or industrial companies, 
including shopping centres and complexes, namely 
the provision of business consulting services to high 
quality and deluxe brands to enable them to 
distribute in a controlled and effective manner surplus 
stocks from their previous season's collection; 
services of consulting related to the management of 
shopping services; advertisement, service of 
promotion and advertisement in all kinds and on all 
supports; business  research; systematisation of data 
in a central database; data-processing file 
management; retail services in a respect of surplus 
stocks from previous season's collection for men, 
women and children, sportswear, shoes, travel, 
goods including luggage and travel accessories, 
fashion accessories, home design including home 
furnishings, kitchenware and cookware, lingerie, 
jewellery; promotion of commercial building, including 
shopping centres; retail consultancy services; all 
included in class 35.

שירותי סיוע בניהול עסקי וייעוץ בניהול עסקי למרכזים 
ומתחמים מסחריים; עזרה בחקירה או ניהול של חברות 

מסחריות או, תעשייתיות, כולל מרכזי ומתחמי קניות, דהיינו 
אספקת שירותי ייעוץ עסקי למותגי איכות גבוהה ופאר לאפשר 
להם להפצה באופן מבוקר ויעיל של מלאי עודף מהקולקציה של 
העונה הקודמת שלהם; שירותים של ייעוץ הקשור לניהול של 
שירותי קניות; פרסום, שירות של קידום ופרסום מכל הסוגים 
ובכל סוגי התמיכה; מחקר עסקי; שוות נתונים במאגר נתונים 
מרכזי; ניהול קבצי עיבוד נתונים; שירותים קמעונאיים בנוגע 
למלאי עודף מהקולקציה של העונה הקודמת לגברים, נשים 
וילדים, לבוש ספורט, נעליים, נסיעות, סחורות הכוללות מטען 
ואביזרי נסיעות, אביזרי אופנה, עיצוב הבית כולל ריהוט לבית, 
כלי מטבח וכלי בישול, הלבשה תחתונה, תכשיטים; קידום של 
בניה מסחרית, כולל מרכזי קניות; שירותי ייעוץ קמעונאי; 

הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 36 סוג: 36

Real estate services, namely, acquisition, sale and 
renting of buildings prior, during and after 
construction; financial services, namely, funding and 
financing of construction projects; real estate 
management, including in the field of shopping 
centres; financial management; debt collection 
agencies; all included in class 36.

שירותי נדל"ן, דהיינו, רכישה, מכירה והשכרה של בניינים לפני, 
במהלך ואחרי בניה; שירותים פיננסיים, דהיינו, שירותי אספקת 
הון ומימון מיזמי בניה; ניהול נדל"ן, כולל בתחום של מרכזי 

קניות; ניהול פיננסי; סוכנויות גביית חובות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .36
                                                                                    

                      

Class: 41 סוג: 41

Providing training; amusement parks; arranging and 
conducting of workshops and trainings; providing 
recreational facilities; services of animation; 
publishing, editing, renting books, news papers, 
magazines, articles for news papers and magazines, 
columns, texts and periodicals, also by electronic 
means; all included in class 41.

אספקת הכשרה; פארקי שעשועים; עריכת וניהול סדנאות 
והכשרות; אספקת מתקני פנאי; שירותים של הנפשה; הוצאה 
לאור, עריכה, השכרה של ספרים, עיתונים, חוברות, מאמרים 
לעיתונים ולחוברות, טורים, טקסטים וכתבי עת, גם באמצעים 
אלקטרוניים; הנכללים כולם בסוג 41.                                   
                                                                                    

                                                                  

כ"ט אייר תשע"ד - 3629/05/2014



Class: 42 סוג: 42

Architectural consulting services, including 
architecture of shopping centres; work of engineers, 
preparation of plans for the construction of 
commercial buildings, including shopping centres; 
consultation of the environmental protection, 
including the environment of shopping centres, urban 
planning and commercial town planning; interior 
decoration, including interior decoration of 
commercial buildings and shopping centres; 
geological expertises; studies of technical projects 
relating to shopping centres; technical project 
studies; quality control services; hosting of sites on 
the Internet network; services of consulting relating to 
the design of shopping centres; providing multiple 
users application programming services via a global 
computer network; provision of computer software in 
a relation to the provision of ring sounds and logos 
for screen displayers; the provision of computer 
software in a relation to the provision of ring sounds 
and logos; computer programming; computer 
software creation; computer software design; 
programming services given on-line; maintenance, 
updating and design of computer software and 
programs; computer programming services; 
computer rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages on the 
internet; creating and maintaining web sites; hosting 
the web sites of others; installation and maintenance 
of computer software; weather forecasting; 
application programming services via a global 
computer network; information and advisory services 
relating to all the abovementioned services; operating 
search engines; all included in class 42.

שירותי ייעוץ אדריכלי, כולל אדריכלות של מרכזי קניות; עבודה 
של מהנדסים, הכנת תוכניות לבניית בניינים מסחריים, כולל 

מרכזי קניות; ייעוץ של הגנה סביבתית, כולל הסביבה של מרכזי 
קניות, תכנון אורבני ותכנון עיר מסחרית; עיצוב פנים, כולל 
עיצוב פנים של בניינים מסחריים ומרכזי קניות; חוות דעת 

גיאולוגית; מחקרים של מיזמים טכניים הקשורים למרכזי קניות; 
מתן ; מחקרי מיזם טכני; שירותי בקרת איכות; אירוח של 

אתרים ברשת האינטרנט; שירותי ייעוץ הקשורים לעיצוב של 
מרכזי קניות; אספקת שירותי תכנות יישומים רבי משתמשים 
דרך רשת מחשבים גלובלית; אספקה של תוכנת מחשב בקשר 
לאספקת צלילי וסמלילי צלצול לצגי מסך; אספקה של תוכנת 
מחשב בקשר לאספקת צלילי וסמלילי צלצול; תכנות מחשב; 
יצירת תוכנת מחשב; עיצוב תוכנת מחשב; שירותי תכנות 
הניתנים באופן מקוון; תחזוקה, עדכון ועיצוב של תוכנת 

ותוכניות מחשב; שירותי תכנות מחשב; השכרת מחשבים; 
עיצוב, ציור וכתיבה מורשת, הכל עבור ההדרה של דפי רשת 
באינטרנט; יצירה ותחזוק של אתרי אינטרנט; אירוח אתרי 
האינטרנט של אחרים; התקנה ותחזוקה של תוכנת מחשב; 
חיזוי מזג אוויר; שירותי תכנות יישומים דרך רשת מחשבים 

גלובלית; שירותי מידע וייעץ הקשורים לכל השירותים המוזכרים 
לעיל; תפעול מנועי חיפוש; הנכללים כולם בסוג 42.                 
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 Owners

Name: Bicester GP Limited

Address: Victoria Street 31, Hamilton, Victoria place, 
Bermuda

Name: Bicester II GP Limited

Address: Chancery Hall,52, Reid Street, Hamilton, 
Bermuda

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

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

כ"ט אייר תשע"ד - 3829/05/2014



Trade Mark No. 246200 מספר סימן

Application Date 23/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0681461 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Nitrogen; acetates [chemicals]; chemical substances 
for preserving foodstuffs; transmission fluid; 
catalysts; oxygen; sulphuric acid; methyl-benzene; 
emollients for industrial purposes; benzene 
derivatives;  fatty acids; solvents for varnishes; 
sulphur; acrylic resins, unprocessed; artificial resins, 
unprocessed; synthetic resins, unprocesses; caustic 
soda for industrial purposes; sodium salts [chemical 
preparations]; salts of alcaline metals; sulphides; 
toluol; industrial chemicals; refrigerating preparations; 
coolants for vehicle engines; cyanides [prussiates]; 
alkalies; caustic alkali; ethane; methyl ether; ethers; 
antifreeze; fluids for hydraulic circuits; brake fluid; 
power steering fluid; transmission fluid; chemical 
additives for oils; plasticizers.

Class: 3 סוג: 3

Windscreen cleaning liquids.

Class: 4 סוג: 4

Dust-absorbing, wetting and binding compositions; 
fuel (including engine fuels) and combustible 
briquettes; gas and alcohols, not included in other 
classes; petroleum (raw or refined).

כ"ט אייר תשע"ד - 3929/05/2014



 Owners

Name: OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBCHTCHESTVO "NEFTYANAYA KOMPANIYA 
"LUKOIL"

Address: Sretensky boulvar 11, RU-101000 MOSKVA, 
Russian Federation

(Fédération de Russie Société anonyme à capital ouvert)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, including books, pamphlets, 
calendars, magazines (periodicals), newspapers, 
guidebooks; labels, not of textile; flags and pennants 
of paper; paper or plastic sachets and bags 
(wrappers, sleeves) used for packaging; plastic films 
used for packaging; paper and paper goods not 
included in other classes; training or teaching 
material (except apparatus); stationery items; office 
requisites (except furniture); folders for documents; 
covers (stationery) (except those which are made of 
leather and imitation leather); photographs; 
decalcomanias; stickers (stationery items).

Class: 35 סוג: 35

Advertizing; market studies; business and statistical 
information; sale by auction; import-export agencies; 
document reproduction; commercial or industrial 
management assistance; projects (business 
management assistance); computerized file 
management; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; business and 
statistical information on available jobs; business 
research; efficiency experts; sales promotion (for 
third parties); services relating to computer-aided 
sorting and processing of scientific research findings.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; capital investment; credit 
bureaux; financial information; leasing of real estate; 
real estate management; mutual funds; charitable 
fund raising; banking; financial affairs, stock 
exchange quotations; brokerage; safe deposit 
services; factoring.

Class: 37 סוג: 37

Vehicle cleaning; road paving and road surfacing 
repair; installation, maintenance and repair of 
machinery, refrigerating apparatus, electric and 
electronic apparatus; rental of construction 
equipment; explosion work; quarrying services; 
mining extraction, including gas and petroleum 
extraction; well drilling; trench digging; pipeline 
construction and maintenance.

כ"ט אייר תשע"ד - 4029/05/2014



HAGLEITNER

Trade Mark No. 246521 מספר סימן

Application Date 13/05/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hans Georg HAGLEITNER

Address: Lindenallee 11, Zell am See, 5700, Austria

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

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

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; compact cleaning 
preparations; articles for body and beauty-care; 
essential oils, soaps, shower gels, foam bath 
preparations; perfumery; cosmetics; All goods 
included in Class 3

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמים לכביסה; תכשירי 
ניקוי, ציחצוח, מירוק ומירוט; תכשירי ניקוי מרוכזים; פריטים 
לגוף וטיפול יופי; שמנים אתריים, סבונים, ג'ל רחצה, תכשירי 
קצף לאמבט; תכשירי פרפורמריה; תכשיר קוסמטיקה; כל 

הסחורות נכללות בסוג 3                                                   
                                                                          

Class: 16 סוג: 16

Toilet paper; including in class 16. נייר טואלט; הנכלל בסוג 16.                     

Class: 21 סוג: 21

Toilet utensils; soap dispensers and dispensers for 
paper towels, dispenser for certain sanitary goods 
e.g. sanitary napkins, sanitary towels, baby diapers 
and like;  cloths for cleaning; All goods included in 
Class 21

כלי רחצה, מחלקי סבון ומחלקי מגבות נייר, מחלק עבור טובין 
סניטריים מסוימים, לדוגמא, מפיות סניטריות, מגבות סניטריות, 
חיתולי תינוקות ודומיהם, מטליות לניקוי; כל הסחורות נכללות 
בסוג 21.                                                                         

      

כ"ט אייר תשע"ד - 4129/05/2014



Trade Mark No. 246527 מספר סימן

Application Date 10/05/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sun Mark Limited

Address: Sun House, 428 Long Drive, Greenford, 
Middlesex UB6 8UH, United Kingdom

(England and Wales Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Afik & Co., Law Offices

Address: 103 Hahashmonaim Street, P.O.B. 20144, Tel 
Aviv, 6120101, Israel

שם: אפיק ושות', עו"ד

כתובת : רח' החשמונאים 103, ת.ד. 20144, תל אביב, 
6120101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Canned fish; fruit sauce; canned beans; butter; 
margarine; tomato concentrate  and sardines.

שימורי דגים, רוטב פירות, שעועית מקופסת שימורים, חמאה, 
מרגרינה, תרכיז עגבניות וסרדינים.             

כ"ט אייר תשע"ד - 4229/05/2014



Trade Mark No. 246528 מספר סימן

Application Date 10/05/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sun Mark Limited

Address: Sun House, 428 Long Drive, Greenford, 
Middlesex UB6 8UH, United Kingdom

(England and Wales Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Afik & Co., Law Offices

Address: 103 Hahashmonaim Street, P.O.B. 20144, Tel 
Aviv, 6120101, Israel

שם: אפיק ושות', עו"ד

כתובת : רח' החשמונאים 103, ת.ד. 20144, תל אביב, 
6120101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Biscuits; cereal based snack food; ketchup (sauce); 
rice snackes; food based on oast and honey.

ביסקוויטים, חטיפי דגנים, קטשופ, חטיפי אורז, מזון המבוסס 
על שיבולת שועל ודבש.
                                   

כ"ט אייר תשע"ד - 4329/05/2014



Trade Mark No. 246610 מספר סימן

Application Date 19/01/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1114412 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. 2605454 ממלכה מאוחדת מספר: 2605454

Dated 23/12/2011 (Section 16) מיום 23/12/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Molnlycke Health Care AB

Address: Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52 Göteborg, 
Sweden

(Sweden Aktiebolad, a Swedish Limited 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: 10 סוג: 10

Surgical and medical apparatus and instruments; 
heating blankets for medical use; medical blankets 
for the warming of patients.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods; bed covers; blankets.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/12/2011, No. 2605454 ממלכה מאוחדת, 23/12/2011, מספר 2605454

Class: 10 סוג: 10

Class: 24 סוג: 24

כ"ט אייר תשע"ד - 4429/05/2014



Trade Mark No. 246709 מספר סימן

Application Date 17/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nisim Arie שם: ניסים אריה

Address: 1 St. Haroov, Nes Ziyona, Israel כתובת : חרוב 1, נס ציונה, ישראל

Name: Alon Sahar שם: אלון סהר

Address: 1 St. Atad, Yavne, Israel כתובת : אטד 1, יבנה, ישראל

Name: SHAI GEVA שם: שי גבע

Address: 37th. Hashoftim St., Tel Aviv, Israel כתובת : השופטים 37, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hana Bar Yosef Gino, Adv.

Address: 16 Shalom Alechem, Holon, Israel

שם: חנה בר יוסף - ג'ינו, עו"ד

כתובת : רח' שלום עליכם 16, חולון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

milk and dairy products                            .חלב ומוצרי חלב

Class: 30 סוג: 30

ice-cream גלידות.     

כ"ט אייר תשע"ד - 4529/05/2014



Trade Mark No. 246787 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pumps, namely, motor mounted pumps, belt driven 
pumps, portable utility pumps, jet pumps, 
submersible pumps, grinder pumps, reciprocating 
pumps, non-clog pumps, centrifugal pumps, sump 
pumps, effluent pumps, high pressure industrial 
pumps, irrigation pumps, 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 ponds, 
natural and man-made lakes, rivers, streams, 
waterfalls, water fountains, water gardens, and other 
water features; water pumps for use with fish 
hatcheries, hydroponics, and aquariums; water 
pumps for aeration equipment; water pumps for 
irrigation; 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 regulators and switches [ part of 
machines]; well seals a part o submersible pump; 
well adapters, namely, well head casing adapters, 
pitless adapters, and pipe adapters; plastic and 
rubber seals for use i pump; pumping machine parts, 
namely, well cover; nozzles, and water outlets; 
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, strainers, 
fittings, 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 o machines; gas 
engines not for land vehicles and replacement parts 
therefor; agricultural spraying equipment; machines 
for cleaning surfaces using high pressure washers; 
brushless motors and motorized impellers for use 
with electronics and electrical equipment and controls 
therefor;  automatic valves, namely unloaded valves, 
bypass/unloader valves, check valves, pressure 
reducing valves, and pressure limiting valves; all 
included i class 7

משאבות, דהיינו, משאבות עם התקן מנוע, משאבות מונעות 
חגורה, משאבות שירות ניידות, משאבות סילון, משאבות 

ניתנות לשיקוע, משאבות מטחנה, משאבות הדדיות, משאבות 
ללא-סתימה, משאבות צנטריפוגליות, משאבות עוקה, משאבות 
שפכים, משאבות לחץ גבוה תעשייתיות, משאבות השקיה, 
משאבות הידראוליות, משאבות ואקום, משאבות העתקה 
חיובית, משאבות ביוב, משאבות בוכנה, משאבות מכבש, 

משאבות דיאפרגמה, משאבות דחיפה, משאבות גלגלי שיניים 
ומשאבות התזה גמישות; משאבות מים לשימוש עם בריכות, 

אגמים טבעיים ומלאכותיים, נהרות, נחלים, מפלי מים, מזרקות, 
גינות מים, ותצורות מים אחרות; משאבות מים לשימוש עם 
מדגרות דגים, הידרופוניקה, ואקווריומים; משאבות מים עבור 
ציוד אוורור; משאבות מים להשקיה; 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; ווסתי ומתגי לחץ [ חלקי מכונה]; מכסי באר 
שהם חלקי משאבות ניתנות לשיקוע; מתאמים לבאר, דהיינו 
מתאמי כיסוי לראש באר, מתאמים ללא בור ומתאמי צנרת; 

אטמי פלסטיק וגומי לשימוש במשאבות; חלקי מכונות שאיבה, 
דהיינו, מכסי באר; זרבוביות, ומוצאי מים ; מכונות והתקנים 
לניקוי; מכונות סינון; בקרים הידראוליים למכונות, מנועים, 
ומנועי חשמל; רובי התזה המופעלים בכח וחלקים בעבורם, 

דהיינו ראשי התזה, מכסי מיכלים, מסננים, מתאמים, שסתומים 
ידניים, ברזים כדוריים ידניים 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; מכונות לניקוי משטחים 

באמצעות שוטפי לחץ גבוה; מנועים ללא מברשות וגלגלי הנעה 
ממונעים לשימוש עם אלקטרוניקה וציוד חשמלי ו-ווסתים 
בעבורם;  שסתומים אוטומטיים, דהיינו, שסתומי פריקה, 

שסתומי מעקף/פריקה, שסתומי בדיקה, שסתומים להפחתת 
לחץ ושסתומים מגבילי לחץ;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 ponds, 
natural and man-made lakes, rivers, streams, 
waterfalls, water fountains, water gardens, and other 
water features; electronic controllers for monitoring 
the functions of fish hatcheries, 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; 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; metal and non metal 
cabinets and sheet metal boxes for use in housing 
electrical wires and electrical and electronic 
equipment; industrial metal and non- metal 
enclosures for use in housing electrical and electronic 
equipment; empty wireway and wire troughs; 
industrial metal enclosures for electrical applications; 
metal weatherproof housings for electrical 
distribution, fire pumps, pressure gauges, flow 
meters;  weatherproof non-metal electrical enclosure 
empty non-metal electrical enclosure cabinets;  all 
included in class 9

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

תפקוד של בריכות, אגמים טבעיים ומלאכותיים, נהרות, נחלים, 
מפלי מים, מזרקות, גינות מים ותצורות מים אחרות; בקרים 
אלקטרוניים לניטור הפעילות של מדגרות דגים, הידרופוניקה, 
ואקווריומים; בקרים אלקטרוניים לניטור הפעילות של משאבות 
מים עבור ציוד אוורור; בקרים אלקטרוניים לניטור הפעילות של 
משאבות מים להשקיה; 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 מתכת ושאינם מתכת וקופסאות מיריעות מתכת 
לשימוש באחסון כבלי חשמל וציוד חשמלי ואלקטרוני; סוגרים 
תעשייתים ממתכת ושאינם ממתכת לשימוש באחסון ציוד 
חשמלי ואלקטרוני; תעלות חיווט ומוליכי חיווט ריקים; מארזי 
מתכת תעשייתיים ליישומים חשמליים; מבני מתכת עמידים 
במזג האוויר לחלוקת חשמל, משאבות כיבוי אש, מודדי לחץ;  
מדי זרימה; סוגרים חשמליים מוגני מזג אוויר; ארונות כיסוי 

חשמליים ריקים שאינם ממתכת;  הנכללים כולם בסוג 9           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

Class: 11 סוג: 11

Air purifying apparatus and machines; filters; 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 ponds, 
natural and man-made lakes, rivers, streams, 
waterfalls, water fountains, water gardens, and other 
water features; filters for use with fish hatcheries, 
hydroponics, and aquariums; water filters for 
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; 
hydrants; manual and automatic water conditioners 
and softeners; water filtration, deionization and 
desalination systems, comprised of filters, control 
valves, tanks, pressure vessels, and electronics 
therefor; foam makers; surge tank; pressure water  
tanks, fittings and adapters therefor;  all included in 
class 11

התקנים ומכונות לטיהור אוויר; מסננים; התקנים ומכונות 
לטיהור מים; התקנים ומתקנים לריכוך מים; מעקרי מים; מכונות 
והתקנים לסינון מים; מחממי בריכות שחיה; תאורת אקווריום; 
מסננים לשימוש עם בריכות, אגמים טבעיים ומלאכותיים, 

נהרות, נחלים, מפלי מים, מזרקות מים, גינות מים ותצורות מים 
אחרות; מסננים לשימוש עם מדגרות דגים, הידרופוניקה, 
ואקווריומים; 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; התקנים ומתקני תאורה; התקני בטיחות 

עבור תאורה; שקעים עבור נורות חשמל; בתי נורה; גופי תאורה 
ניידים המורכבים מקבלי חשמל מחווטים מראש מונחים בתוך 
כלובים מוגני מזג אוויר, מבני מתכת לציוד תאורה; ציוד בתי 
תאורה שלא ממתכת; מערכות וציוד ניהול טרמי המורכבות 
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; ברזי כיבוי, מווסתי ומרככי מים ידניים 
ואוטומטיים; מערכות סינון מים, דה-איוניזציה והתפלה, 

המורכבות ממסננים, שסתומי בקרה, מיכלים, כלי לחץ, ורכיבי 
אלקטרוניקה בעבורם; מיצרי קצף, מכלי התפרצות; 

מכלי לחץ מים , אביזרים ומתאמים עבורם; 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

Class: 20 סוג: 20

Containers, not of metal; fiberglass reinforced plastic 
containers; closures for containers; empty non-metal 
sheet cabinets; empty non-metal sheets boxes; 
empty non-metal electrical enclosure boxes; glass 
fiber reinforced plastic containers, all included in 
class 20

מיכלים, לא ממתכת; מיכלי פלסטיק מחוזקים בפיברגלס; 
סוגרים למיכלים; ארונות כיסוי ריקים שאינם ממתכת; קופסאות 
כיסוי ריקות שאינן ממתכת;  קופסאות כיסוי ריקות חשמליות 
שאינן ממתכת; מיכלי פלסטיק מחוזקי סיב זכוכית; 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)

U.S.A., 22/04/2012, No. 85/604740 ארה"ב, 22/04/2012, מספר 85/604740

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 20 סוג: 20

כ"ט אייר תשע"ד - 4829/05/2014



LANDA NANOINK

Trade Mark No. 246816 מספר סימן

Application Date 28/05/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1168235 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Printing substrates, namely paper, web paper, photo 
paper, fine art printing paper, cardboard, carton, 
canvas, polymer-based materials, metal-based and 
glass-based substrates rigid and flexible packaging 
containers, label, for use with printing and imaging 
systems; printed matter; printed matter obtained 
using the foregoing printing substrates in printing 
machines, digital printers, inkjet printers, industrial 
inkjet printers with intermediate transfer member, and 
imaging systems; printed publications of any kind and 
users manuals relating to materials, compositions 
and consumables used in the printing industry, 
image/document reproduction, graphic arts industry, 
printing machines, parts, accessories and 
mechanisms thereof, methods, processes and 
software associated with the foregoing. 

מצעי הדפסה, כלומר נייר, נייר להזנה רציפה, נייר צילום, נייר 
משובח להדפסות אמנותיות, קרטון, קנבס, מצע הדפסה נוקשה 

וגמיש על בסיס חומרים מבוססי פולימרים, מתכת וזכוכית 
המשמשים לאריזה, תוויות, לשימוש עם מדפסות, מכונות 
דפוס, מכונות דפוס עם שמיכות ומצעי הדפסה, ומערכות 
הדמיה; דברי דפוס; דברי דפוס שהושגו באמצעות שימוש 
במצעי ההדפסה האמורים לעיל במכונות הדפסה, מדפסות 

דיגיטליות, מדפסות הזרקת דיו, מדפסות הזרקת דיו 
תעשייתיות עם מצע ביניים או שמיכה להעברת תמונת הדיו 

ומערכות הדמיה; פרסומים מודפסים מכל סוג וחוברות הדרכה 
הקשורים לחומרים, תרכובות, ומתכלים בהם עושים שימוש 

בתעשיית ההדפסה, שיכפול מסמכים/תמונות, תעשיית האמנות 
הגרפית, מכונות הדפסה, חלפים, אביזרים ומנגנונים עבור כל 
אלות שיטות תהליכים ותוכנה הקשורה עם כל האמור לעיל.     
                                                                                    
                                                                                  

Class: 16 סוג: 16

Printing substrates, namely paper, web paper, photo 
paper, fine art printing paper, cardboard, carton, 
canvas, polymer-based materials, metal-based and 
glass-based substrates rigid and flexible packaging 
containers, label, for use with printing and imaging 
systems; printed matter; printed matter obtained 
using the foregoing printing substrates in printing 
machines, digital printers, inkjet printers, industrial 
inkjet printers with intermediate transfer member, and 
imaging systems; printed publications of any kind and 
users manuals relating to materials, compositions 
and consumables used in the printing industry, 
image/document reproduction, graphic arts industry, 
printing machines, parts, accessories and 
mechanisms thereof, methods, processes and 
software associated with the foregoing. 

מצעי הדפסה, כלומר נייר, נייר להזנה רציפה, נייר צילום, נייר 
משובח להדפסות אמנותיות, קרטון, קנבס, מצע הדפסה נוקשה 

וגמיש על בסיס חומרים מבוססי פולימרים, מתכת וזכוכית 
המשמשים לאריזה, תוויות, לשימוש עם מדפסות, מכונות 
דפוס, מכונות דפוס עם שמיכות ומצעי הדפסה, ומערכות 
הדמיה; דברי דפוס; דברי דפוס שהושגו באמצעות שימוש 
במצעי ההדפסה האמורים לעיל במכונות הדפסה, מדפסות 

דיגיטליות, מדפסות הזרקת דיו, מדפסות הזרקת דיו 
תעשייתיות עם מצע ביניים או שמיכה להעברת תמונת הדיו 

ומערכות הדמיה; פרסומים מודפסים מכל סוג וחוברות הדרכה 
הקשורים לחומרים, תרכובות, ומתכלים בהם עושים שימוש 

בתעשיית ההדפסה, שיכפול מסמכים/תמונות, תעשיית האמנות 
הגרפית, מכונות הדפסה, חלפים, אביזרים ומנגנונים עבור כל 
אלות שיטות תהליכים ותוכנה הקשורה עם כל האמור לעיל.     
                                                                                    

                                                                          

Class: 37 סוג: 37

Consultation services relating to installation, 
maintenance and repair services (including pre-sale 
and post-sale), support services, such services 
including on-line information, providing guidance and 
solutions, product support, installation, maintenance, 
diagnostic, troubleshooting and repair of products in 
the field of printing, imaging and document 
reproduction.
סוג 37

שירותי ייעוץ בנוגע להתקנה, תיחזוק ושירותי תיקונים (לרבות 
לפני מכירה ואחרי מכירה), שרותי תמיכה, לרבות מידע מקוון, 
אספקת הדרכה ופתרונות, תמיכה במוצרים, תמיכה בהתקנה, 

אחזקה, אבחון, פתרון תקלות ותיקון של מוצרים בתחום 
הדפוס, ההדמיה ושכפול מסמכים.                                      
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Ownersבעלים

Name: Landa Corporation Ltd שם: לנדא קורפוריישן בע"מ 

Address: P.O.B. 2418, P.O.B. 2418, Rehovot, 7612301, 
Israel

Rehovot, 7612301,  ,2418 .ת.ד ,P.O.B. 2418 : כתובת
Israel

An Israel Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

כ"ט אייר תשע"ד - 5029/05/2014



Trade Mark No. 246898 מספר סימן

Application Date 22/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0877797 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 003790921

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
003790921

Dated 12/05/2006 (Section 16) מיום 12/05/2006 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Oyster Cosmetics S.p.A.

Address: Via Barzizza, 37/A, I-46043 Castiglione delle 
Stiviere (MN), Italy

(Italy Joint stock 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: 3 סוג: 3

Hair dyes, hair care products, hair cosmetic, hair 
colouring creams, skin care products.

כ"ט אייר תשע"ד - 5129/05/2014



UNISTREAM

Trade Mark No. 247064 מספר סימן

Application Date 06/06/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1145785 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Unitronics (1989) (R"G) Ltd. שם: יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ

Address: Unitronics Building, Airport C, Ben-Gurion 
Airport, 70100, Israel

כתובת : בניין יויטרוניקס, מתחם שדה התעופה, נמל התעופה 
בן-גוריון, 70100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic controller devices, namely, programmable 
logic controllers, expansion units for programmable 
logic controllers, input and output modules for 
programmable logic controllers, programmable logic 
controllers with or without a human machine interface 
and an operator panel; computer based electronic 
products, namely, programmable logic controllers 
and expansion units for programmable logic 
controllers, used for industrial automation and 
control, machinery automation and control, 
automating warehouses and distribution centers, 
automated parking solutions, automated conveying 
systems, building and home automation and control 
systems in manufacturing industries; computer 
software for automating warehouses, distribution 
centers, control systems and conveyor systems; 
programming software for industrial automation and 
industrial logistics, computer software for automation, 
control and management for use in industrial 
machinery and production lines, automated logistics 
systems, mainly automatic warehouses and 
distribution systems, automated parking solutions, 
building and home automation

מתקני בקרים אלקטרונים, קרי, בקרים לוגיים ברי-תכנות, 
יחידות הרחבה לבקרים לוגיים ברי-תכנות, מודולים של קלט 
ופלט לבקרים לוגיים ברי-תכנות, בקרים לוגיים ברי תכנות עם 
או בלי ממשק למכונות אדם ופנל הפעלה; מוצרים אלקטרוניים 
מבוססי מחשב, קרי בקרים לוגיים ברי-תכנות ויחידות הרחבה 

לבקרים לוגיים ברי-תכנות, לשימוש באוטומציה ובקרה 
בתעשייה, אוטומציה ובקרה של מכונות, אוטומציה של מחסנים 
ומרכזי הפצה, פתרונות לחניונים אוטומטיים, מערכות העברה 

אוטומטיות, מערכות אוטומציה ובקרה של בנייה ובתים 
בתעשיות ייצור; תוכנות לאוטומציה של מחסנים, מרכזי הפצה 
מערכות בקרה ומערכות העברה; תוכנות לאוטומציה תעשייתית 
ולוגיסטיקה תעשייתית, תוכנות מחשב לאוטומציה, בקרה וניהול 

לשימוש בתעשיית מכונות וקווי ייצור, מערכות אוטומציה 
לוגיסטיות, בעיקר מחסנים אוטומטיים ומערכות הפצה, 

פתרונות לחניונים אוטומטיים, אוטומציה של בנייה ובתים.        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

כ"ט אייר תשע"ד - 5229/05/2014



Trade Mark No. 247147 מספר סימן

Application Date 19/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0938620 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, body care and cosmetic 
preparations, hair lotions; dentifrices.

Class: 8 סוג: 8

Cutlery, in particular, knives, forks, spoons; nail 
clippers.

Class: 9 סוג: 9

Video and DVD players for installation in automobiles 
and automobile and/or bicycle child's seats; baby 
phones; sunglasses.

Class: 10 סוג: 10

Dummies for babies, fever thermometers; feeding 
bottles.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for sterilizing feeding bottles; electrically 
heated bottle warmers.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely, tricycles (included in this class); 
pushchairs (included in this class), however, not 
bicycles; accessories for the aforesaid vehicles, 
namely child's seats, carrier bags, shopping baskets, 
respectively out of plastic of textile materials; child's 
safety seats for automobiles and their parts, such as 
cushions, safety belts for automobile seats.

Class: 18 סוג: 18

Bags (included in this class); purses (included in this 
class), wallets, backpacks, school bags; bags for 
carrying children, in the form of backpack; child 
carrier frames and baby carriers, respectively 
included in this class; baby accessory bags, included 
in this class; parasols for pushchairs; rain protection 
covers for pushchairs.

Class: 20 סוג: 20

Children's furniture and parts thereof; infant walkers; 
baby swing chairs; high chairs; table seats, baby's 
changing tables; cradles, as far as included in this 
class; sleeping bags for babies and toddlers, 
respectively for camping purposes.

Class: 21 סוג: 21

Kitchenware (not of precious metal).

כ"ט אייר תשע"ד - 5329/05/2014



 Owners

Name: CYBEX GmbH

Address: Riedinger Strasse 18, 95448 Bayreuth, 
Germany

(Germany P.L.C.)

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: 24 סוג: 24

Bedding; baby blankets.

Class: 25 סוג: 25

Bibs, not made of paper.

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; rattles; dolls; see-saws.

כ"ט אייר תשע"ד - 5429/05/2014



AGRIUM

Trade Mark No. 247227 מספר סימן

Application Date 14/06/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Agrium Inc.

Address: 13131 Lake Fraser Drive S.E., Calgary, Alberta, 
T2J 7E8, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fertilizer, coated fertilizer, control-release fertilizer, 
chemical and biological ingredients for use in the 
manufacture of fertilizer; all included in class 1.

דשן, דשן מצופה, דשן עם שחרור מבוקר, רכיבים כימיים 
וביולוגיים לשימוש בייצור דשן; הנכללים כולם בסוג 1.             
                                                                                    

                          

Class: 5 סוג: 5

Pesticides, herbicides, fungicides, insecticides and 
rodenticides; all included in class 5.

קוטלי מזיקים, קוטלי עשבים, קוטלי פטריות, קוטלי חרקים 
וקוטלי מכרסמים; הנכללים כולם בסוג 5.     

Class: 44 סוג: 44

Seed production and processing services, custom 
application services and agronomic consulting 
services; all included in class 44.

שירותי ייצור ועיבוד זרעים, פיזור דשנים, אספקת מידע בקשר 
לפיזור דשנים ושירותי ייעוץ אגרונומי; הנכללים כולם בסוג 44.   

                            

כ"ט אייר תשע"ד - 5529/05/2014



Trade Mark No. 247228 מספר סימן

Application Date 14/06/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Agrium Inc.

Address: 13131 Lake Fraser Drive S.E., Calgary, Alberta, 
T2J 7E8, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fertilizer, coated fertilizer, control-release fertilizer, 
chemical and biological ingredients for use in the 
manufacture of fertilizer; all included in class 1.

דשן, דשן מצופה, דשן עם שחרור מבוקר, רכיבים כימיים 
וביולוגיים לשימוש בייצור דשן; הנכללים כולם בסוג 1.             
                                                                                    

                          

Class: 5 סוג: 5

Pesticides, herbicides, fungicides, insecticides and 
rodenticides; all included in class 5.

קוטלי מזיקים, קוטלי עשבים, קוטלי פטריות, קוטלי חרקים 
וקוטלי מכרסמים; הנכללים כולם בסוג 5.     

Class: 44 סוג: 44

Seed production and processing services, spreading 
of fertilizers; providing information in relation to 
spreading of fertilizers and agronomic consulting 
services; all included in class 44.

שירותי ייצור ועיבוד זרעים, פיזור דשנים, אספקת מידע בקשר 
לפיזור דשנים ושירותי ייעוץ אגרונומי; הנכללים כולם בסוג 44.   
                                                                                    

                                                                

כ"ט אייר תשע"ד - 5629/05/2014



Trade Mark No. 247303 מספר סימן

Application Date 10/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dvid Kaholi שם: דוד כחולי

Address: Bareket 2/26, Ashdod, 77726, Israel כתובת : ברקת 2/26, אשדוד, 77726, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Cohen, Ben-Ner, Doron & Co., Adv.

Address: Museum Tower 4 Berkowich Street, Tel Aviv, 
64238, Israel

שם: כהן, בן-נר, דורון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון רחוב ברקוביץ 4, תל אביב, 64238, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil; edible olive oil; food stuffs containing olive 
oil; edible oils and fats; vegetables and fruits in oil; 
olive pate; sauces made with olive oils; products 
made of olive oil; olive oil products which contains 
omega 3.

שמן זית; שמן זית למאכל; דברי מאכל המכילים שמן זית; שמני 
ושומני מאכל; ירקות ופירות בשמן; פטה זיתים; רטבים; רטבים 
העשויים עם שמני זית; מוצרים העשויים משמן זית; מוצרי שמן 
זית המכילים אומגה 3.                                                     

                        

כ"ט אייר תשע"ד - 5729/05/2014



Trade Mark No. 247307 מספר סימן

Application Date 10/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yarok Bair protecting industries Ltd. שם: ירוק בעיר תעשיות מיגון בע"מ

Address: derech bar jeuda 52, P.O.B. 439, nesaer, 
36603, Israel

כתובת : 

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Shelter air filter systems ,air filtration for kitchens, air 
filtration for  hazardous substances, ventilation and 
air conditioning, cooling systems

מערכות לסינון אוויר לממ"ד; סינון אוויר למטבחים; סינון אוויר 
לחומרים מסוכנים; מערכות אוורור ומיזוג אוויר; מערכות קירור.  

                                                           

כ"ט אייר תשע"ד - 5829/05/2014



Medical On Group

מדיקל און גרופ
Trade Mark No. 247310 מספר סימן

Application Date 11/06/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: On Clinic Advavced Medical Intitute B.V.

Address: Rietlandpark 123, Amsterdam 1019 DT, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Levit - Law Office

Address: Brodetzky St., Tel Aviv, 69502, Ramat Aviv, 
Israel

שם: עדי לויט - עורכי דין

כתובת : רח' ברודצקי 43, תל אביב, 69502, רמת אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for improving male 
sexual functioning, for treatment of the prostate and 
prostatitis, for treatment of psoriasis, for treatment of 
varicose veins in legs and for treatment of chronic 
hard to heal wounds; non-surgical treatment of 
hemorrhoids and fissures; and sanitary preparations 
for the above medical purposes.

תכשירים פרמצבטיים לשיפור תפקוד מיני, לטיפול בפרוסטטה 
ובפרוסטטיטיס, לטיפול בפסוריאזיס, לטיפול בדליות בורידים 
ולטיפול בפצעים כרוניים שקשים לריפוי, לטיפול לא כירורגי 
בטחורים וסדקים; ותכשירים סניטריים לשימושים הרפואיים 

הנ"ל.                                                                             
                                                                                    
                                                                                  

Class: 44 סוג: 44

Medical services including medical tourism; services 
for improving male sexual functioning, for treatment 
of the prostate and prostatitis, for treatment of 
psoriasis, for treatment of varicose veins in legs and 
for treatment of chronic hard to heal wounds; non-
surgical treatment of hemorrhoids and fissures.

שירותים רפואיים הכוללים תיירות רפואית; שירותים לשיפור 
תפקוד מיני, לטיפול בפרוסטטה ובפרוסטטיטיס, לטיפול 

בפסוריאזיס, לטיפול בדליות בורידים ולטיפול בפצעים כרוניים 
שקשים לריפוי; טיפול לא כירורגי בטחורים וסדקים.                 
                                                                                    
                                                                                    

                    

כ"ט אייר תשע"ד - 5929/05/2014



On Clinic

און קליניק
Trade Mark No. 247311 מספר סימן

Application Date 11/06/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: On Clinic Advavced Medical Intitute B.V.

Address: Rietlandpark 123, Amsterdam 1019 DT, 
Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Levit - Law Office

Address: Brodetzky St., Tel Aviv, 69502, Ramat Aviv, 
Israel

שם: עדי לויט - עורכי דין

כתובת : רח' ברודצקי 43, תל אביב, 69502, רמת אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for improving male 
sexual functioning, for treatment of the prostate and 
prostatitis, for treatment of psoriasis, for treatment of 
varicose veins in legs and for treatment of chronic 
hard to heal wounds; non-surgical treatment of 
hemorrhoids and fissures; and sanitary preparations 
for the above medical purposes.

תכשירים פרמצבטיים לשיפור תפקוד מיני, לטיפול בפרוסטטה 
ובפרוסטטיטיס, לטיפול בפסוריאזיס, לטיפול בדליות בורידים 
ולטיפול בפצעים כרוניים שקשים לריפוי, לטיפול לא כירורגי 
בטחורים וסדקים; ותכשירים סניטריים לשימושים הרפואיים 

הנ"ל.                                                                             
                                                                                    
                                                                                  

Class: 44 סוג: 44

Medical services including medical tourism; services 
for improving male sexual functioning, for treatment 
of the prostate and prostatitis, for treatment of 
psoriasis, for treatment of varicose veins in legs and 
for treatment of chronic hard to heal wounds; non-
surgical treatment of hemorrhoids and fissures.

שירותים רפואיים הכוללים תיירות רפואית; שירותים  לשיפור 
תפקוד מיני, לטיפול בפרוסטטה ובפרוסטטיטיס, לטיפול 

בפסוריאזיס, לטיפול בדליות בורידים ולטיפול בפצעים כרוניים 
שקשים לריפוי; טיפול לא כירורגי בטחורים וסדקים.                 
                                                                                    
                                                                                    

                  

כ"ט אייר תשע"ד - 6029/05/2014



Trade Mark No. 247345 מספר סימן

Application Date 14/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DIN DIAGNOSTICA LTD. שם: דין דיאגנוסטיקה בע"מ

Address: 7 Haeshel St, Industrial Park, Ceasarea, Israel כתובת : רח' האשל 7, פארק התעשייה, קיסריה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Marwitz & Co.

Address: 1A Keller St., Haifa, 34483, Israel

שם: דן מרויץ ושות'

כתובת : רח' קלר 1א', חיפה, 3448303, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals preparations which are products for 
immunological and other tests of body fluids and 
body substances solids of human beings and 
animals, for the purpose of medical diagnostic 
determinations of medical states, physical states and 
diseases.

תכשירי רוקחות שהם מוצרים לבדיקות אימונולוגיות ואחרות, 
של נוזלי ומוצקי גוף של אדם או בעל חיים, למטרת אבחון 

מצבים רפואיים, גופניים ומחלות; הנכללים כולם בסוג 5.         
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 10 סוג: 10

Medical devices and instruments for medical use, 
which are products for immunological and other tests  
of body fluids and body substances solids of human 
being and animals for the purpose of medical 
diagnostic determinations of medical states, physical 
states and  diseases.

התקנים ומכשירים המשמשים לרפואה שהם מוצרים לבדיקות 
אימונולוגיות ואחרות, של נוזלי ומוצקי גוף של אדם או בעל 

חיים, למטרת אבחון מצבים רפואיים, גופניים ומחלות; הנכללים 
כולם בסוג 10.                                                                 
                                                                                    

                                                  

כ"ט אייר תשע"ד - 6129/05/2014



Trade Mark No. 247425 מספר סימן

Application Date 19/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1105299 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, body care and cosmetic 
preparations, care, hair lotions; dentifrices.

Class: 8 סוג: 8

Cutlery, in particular knives, forks, spoons; nail 
clippers.

Class: 9 סוג: 9

Video and DVD players for installation in motor 
vehicles and video and DVD players for installation in 
child seats for motor vehicles and/or bicycles; infant 
audio monitors; sunglasses.

Class: 10 סוג: 10

Dummies for babies; clinical thermometers; babies' 
bottles.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for sterilising babies' bottles; electrically 
heated bottle warmers.

Class: 12 סוג: 12

Pushchairs (included in this class), accessories for 
bicycles and tricycles, namely child seats, carrying 
bags (adapted); shopping baskets, all of plastic or 
textile fabric (adapted); child safety seats for motor 
vehicles and parts therefor, rain protection tarpaulins 
for baby pushchairs.

Class: 18 סוג: 18

Bags (included in this class); purses (included in this 
class), wallets, backpacks, school bags; bags for 
carrying children, in the form of backpack; child 
carrier frames and baby carriers, respectively 
included in this class; baby accessory bags, included 
in this class; parasols for pushchairs; rain protection 
covers for pushchairs.

Class: 20 סוג: 20

Children's furniture and parts therefor, included in this 
class; infant walkers; highchairs; table seats, infant 
changing tables; cradles, included in this class; 
sleeping bags for infants and small children, all for 
camping purposes.

Class: 21 סוג: 21

Tableware (not of precious metal).

כ"ט אייר תשע"ד - 6229/05/2014



 Owners

Name: CYBEX GmbH

Address: Riedinger Strasse 18, 95448 Bayreuth, 
Germany

(Germany P.L.C.)

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: 24 סוג: 24

Bed linen; crawling blankets.

Class: 25 סוג: 25

Clothing and shoes, in particular sportswear and 
sports shoes, as well as children's clothing and 
children's shoes; bibs, not of paper.

Class: 28 סוג: 28

Games and toy; rattles; dolls; seesaws.

כ"ט אייר תשע"ד - 6329/05/2014



Trade Mark No. 247458 מספר סימן

Application Date 19/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Samir Mahmud Gabarin שם: סמיר מחמוד ג'בארין 

Address: כתובת : ת.ד. 262, אום אל פאחם, 30010, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

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

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; excluding hats;  all 
included in class 25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; למעט כובעים; כל הטובין 
הנכללים בסוג 25.     

כ"ט אייר תשע"ד - 6429/05/2014



Trade Mark No. 247507 מספר סימן

Application Date 25/06/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: LISSITZKY MORDECHAI שם: ליסיצקי מרדכי

Address: 4 Leon Blum St., Petach Tikva, Israel כתובת : ליאון בלום 4, פתח תקווה, 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; horological 
and chronometric instruments.

מתכות יקרות וסגסוגותיהן וטובין העשויים ממתכות יקרות או 
המצופים בהן, אשר אינם נכללים בסוגים אחרים; תכשיטים, 

אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים.                         
                                                

כ"ט אייר תשע"ד - 6529/05/2014



TURNING CANCER INTO CAN

Trade Mark No. 247514 מספר סימן

Application Date 28/06/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 008299109

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
008299109

Dated 22/02/2010 (Section 16) מיום 22/02/2010 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Organizing and conducting charity auctions for 
charitable fund raising purposes; providing 
advertising, marketing and promotional services, 
namely, development of advertising campaigns for 
television, print, CD-ROM, web design; all included in 
Class 35

ארגון וניהול מכירות פומביות עבור מטרות של גיוס כספים 
לצדקה; הספקת שירותי פרסום, שיווק וקידום, כלומר, פיתוח 
של מסע פרסום עבור טלוויזיה, הדפסה, תקליטור, עיצוב 

ברשת; הכל כלול בסוג 35.                                                 
                                                                                    

            

Class: 36 סוג: 36

Charitable fund raising services, namely, by providing 
individuals with the information and opportunity to 
make monetary donations to their favorite charity; 
charitable foundation services, namely, providing 
fund raising activities to support medical research 
and procedures for those in need; charitable fund 
raising services for sending underprivileged children 
to one of several camps around the United States 
which accept these children at discounted rates for 
one or more weeks; charitable fund raising services 
by means of an entertainment event; charitable fund 
raising services, namely, eleemosynary services in 
the field of collection, management, and 
disbursements of money in connection with programs 
and facilities for the welfare of children; financial 
services, namely, business fund raising provided over 
a computer network such as the Internet; all included 
in Class 36.

שירותי גיוס כספים לצדקה, כלומר, על ידי הספקת מידע 
ואפשרות לאנשים לתרום תרומה כספית עבור הצדקה 

המועדפת שלהם; שירותי קרן צדקה, כלומר, הספקת פעילויות 
עבור גיוס כספים לתמוך במחקר והליכים רפואיים לאילו שיש 
להם צורך; שירותי גיוס כספים לצדקה עבור שליחת ילדים 

מקופחים לאחד מתוך כמה מחנות במקומות אחרים בארה"ב 
שמקבלים את הילדים האילו במכיר הנחה לשבוע אחד או יותר; 
שירותי גיוס כספים לצדקה באמצעות אירוע בידור; שירותי גיוס 
כספים לצדקה, כלומר, שירותי צדקה בתחום גבייה, ניהול 
וחלוקת כספים בקשר לתוכניות ומקומות מיועדים לרווחת 

ילדים; שירותים פיננסים, כלומר, גיוס כספים עסקי המסופק על 
רשת מחשבתית כמו האינטרנט; הכל כלול בסוג 36.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing mentoring, 
tutoring, classes, seminars, and workshops in the 
fields of highlighting the advancements made in 
cancer treatments and discussing the importance of 
continuing research to develop innovative new 
treatments in the field of cancer; all included in Class 
41.

שירותי חינוך, כלומר, הספקת הדרכה, שיעורים פרטיים, 
שיעורים, סמינרים, וסדנאות בתחום הדגשת ההתקדמות 
בטיפול בסרטן ושיח בעניין חשיבות המשך המחקר לפיתוח 
טיפולים חדשים והמצאתיים בתחום הסרטן; הכל כלול בסוג 

  .41

                                                                                     
                                                                                    

                          

כ"ט אייר תשע"ד - 6629/05/2014



 Owners

Name: CELGENE CORPORATION

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

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: 44 סוג: 44

Providing links to web sites of others featuring 
information about the diagnosis and treatment of 
cancer; providing on-line information in the field of 
diagnosis and treatment of cancer; providing an on-
line computer database featuring information relating 
to diagnosis and treatment of cancer; all included in 
Class 44.

הספקת קישורים לאתרים של אחרים שמציגים מידע בעניין 
אבחון וטיפול בסרטן; הספקת מידע מקוון בתחום אבחון וטיפול 
בסרטן; הספקת בסיס נתונים מחשבתי מקוון שמציג מידע 

הקשור לאבחון וטיפול בסרטן; הכל נכלל בסוג 44.                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ט אייר תשע"ד - 6729/05/2014



TERAVIP

Trade Mark No. 247662 מספר סימן

Application Date 02/07/2012 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

ADC software and hardware that support high load 
balancing capacity services , high availability services 
, acceleration and security services that apply to a 
logical service entity that represents server farm 
rather than to a real IP addresses of the server(s); all 
included in class 9

תוכנת וחומרת ADC  התומכים בשירותי הספק לאיזון עומסים 
גבוהים, שירותי זמינות גבוהה, שירותי האצה ואבטחה אשר 
פונים לישות שירותים לוגיים המייצגת חוות שרתים במקום 

כתובות אי. פי. (IP) מקוריות של שרת/ים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9

                                                            

כ"ט אייר תשע"ד - 6829/05/2014



Trade Mark No. 247684 מספר סימן

Application Date 01/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Miloupri Export and Marketing Agricultural 
Cooperative Society Ltd.

שם: מילופרי יצוא ושיווק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Industrial Area Milouot, Oshrat, 25201, E 
Moving Oshrat, Israel

כתובת : אזור התעשייה מילואות, אשרת, 25201, ד.נ אשרת, 
ישראל

תאגידים שונים

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Balter, Guth, Aloni & Co., Advs.

Address: Kibutz Yagur, 30065, Israel

שם: בלטר, גוט, אלוני ושות', עו"ד

כתובת : קיבוץ יגור, 30065, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits and vegetables from Galil. פירות וירקות טריים מהגליל.                           

Class: 35 סוג: 35

Marketing, export and sale of fresh fruits and 
vegetables from Galil.

שיווק, ייצוא ומכירה של פירות וירקות טריים מהגליל.               
                          

כ"ט אייר תשע"ד - 6929/05/2014



Trade Mark No. 247760 מספר סימן

Application Date 28/06/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Personal computers, namely  exclusively for the non-
industrial sector; all goods included in class 9.

מחשבים אישיים, דהיינו בלבד למגזר הלא תעשייתי; 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., 25/01/2012, No. 85/524,700 ארה"ב, 25/01/2012, מספר 85/524,700

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 7029/05/2014



אנשים בונים לאנשים
Trade Mark No. 247815 מספר סימן

Application Date 03/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Magshimim Properties Ltd. שם: מגשימים נכסים בע"מ

Address: 11 Hahim Maslavita St., Tel Aviv, Israel כתובת : האחים מסלוויטה 11, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Karduner Ronny, Adv.

Address: 5 Kineret St., 3 B.S.R Tower, Bnei Brak, Israel

שם: עו"ד רוני קרדונר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions.

פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות.       
                                            

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs and real estate financing and/or 
fundraising plea real estate.

עסקי נכסי דלא נייד ומימון עסקאות נדל"ן ו/או גיוס גספים 
לעסקאות נדל"ן.                           

Class: 37 סוג: 37

Building construction, structure repairs, interior work 
and renovation.

הקמת מבנים, תיקונים מבנים, עבודות פנים, שיפוצים.             
                                  

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.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים 
אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת 
וחומרת מחשב.                                                               

                                                  

כ"ט אייר תשע"ד - 7129/05/2014



Trade Mark No. 247930 מספר סימן

Application Date 14/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1017595 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Helmut Fischer GmbH Institut für Elektronik 
und Messtechnik

Address: Industriestr. 21, 71069 Sindelfingen, Germany

(Germany GmbH (limited liability company))

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: 9 סוג: 9

Instrument for coating - thickness measurement, 
material analysis, microhardness and material testing 
and related instrumentation, including software, data 
processing equipment and computer used in that 
field, namely data processing equipment and 
computers,  electronic apparatus and sensors for 
measuring the coating thickness, for determining 
electrical conductivity; temperature sensors; 
apparatus for measuring coating thickness utilising 
the magnetic, eddy current, beta ray back scatter and 
capacitive methods; moisture meters; pore testing 
apparatus for insulating materials; apparatus for 
measuring the conductivity of non-ferrous metals; 
devices for measuring the ferrite content of austenitic 
steel; cutting-force measuring apparatus for 
measuring the cutting forces during machining work; 
apparatus for non-destructive materials testing; 
computer software in connection with the aforesaid 
goods included in this class, including in connection 
with apparatus control, data analysis, statistical 
analysis and databases.

כ"ט אייר תשע"ד - 7229/05/2014



KING SHOP

קינג שופ
Trade Mark No. 247942 מספר סימן

Application Date 09/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: David Nourieli שם: דוד נוריאלי

Address: Kfar Giladi 44, Tel Aviv, Israel כתובת : כפר גלעדי 44, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Bedding, towels, blankets, drapery, bed cover, 
mattress protectors; all included in class 24.

מצעים, מגבות, שמיכות, וילונות, כיסויי מיטה, מגיני מזרון; 
הנכללים כולם בסוג 24..                             

כ"ט אייר תשע"ד - 7329/05/2014



Trade Mark No. 247965 מספר סימן

Application Date 15/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CHAN-OFAN LTD. שם: חן-אופן בע"מ

Address: 6a, HaMaayan St., Givataiym, 53376, Israel כתובת : המעיין 6א, גבעתיים, 53376, ישראל

חן-אופן בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Oren, Adv.

Address: 53, Hashalom Rd., Givatayim, 53454, Israel

שם: עו"ד אייל אורן

כתובת : דרך השלום 53 (מגדל הורד, קומה 20), גבעתים, 
53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Installations for parking bicycles; parts and 
accessories for parking bicycle`s installations; all 
included in class 6.

מתקני חניה לאופניים; חלקים ומוצרים נלווים למתקני חניה 
לאופניים; הנכללים כולם בסוג 6.                                         

                              

כ"ט אייר תשע"ד - 7429/05/2014



Trade Mark No. 247966 מספר סימן

Application Date 15/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CHAN-OFAN LTD. שם: חן-אופן בע"מ

Address: 6a, HaMaayan St., Givataiym, 53376, Israel כתובת : המעיין 6א, גבעתיים, 53376, ישראל

חן-אופן בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Oren, Adv.

Address: 53, Hashalom Rd., Givatayim, 53454, Israel

שם: עו"ד אייל אורן

כתובת : דרך השלום 53 (מגדל הורד, קומה 20), גבעתים, 
53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

 Installations for parking bicycles; parts and 
accessories for parking bicycle`s installations; all 
included in class 6. 
                                                                   
 
 
 
 

 מתקני חניה לאופניים; חלקים ומוצרים נלווים למתקני חניה 
לאופניים; הנכללים כולם בסוג 6.                                         

                             
 
 
 
 

                                                                       

כ"ט אייר תשע"ד - 7529/05/2014



Trade Mark No. 247967 מספר סימן

Application Date 15/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CHAN-OFAN LTD. שם: חן-אופן בע"מ

Address: 6a, HaMaayan St., Givataiym, 53376, Israel כתובת : המעיין 6א, גבעתיים, 53376, ישראל

חן-אופן בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Oren, Adv.

Address: 53, Hashalom Rd., Givatayim, 53454, Israel

שם: עו"ד אייל אורן

כתובת : דרך השלום 53 (מגדל הורד, קומה 20), גבעתים, 
53454, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Installations for parking bicycles; parts and 
accessories for parking bicycle`s installations; all 
included in class 6. 
   
 
 
                                                                       

מתקני חניה לאופניים; חלקים ומוצרים נלווים למתקני חניה 
לאופניים; הנכללים כולם בסוג 6.                                         

                             
 
 
 
 

כ"ט אייר תשע"ד - 7629/05/2014



RUBIND

Trade Mark No. 248010 מספר סימן

Application Date 18/07/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1137122 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: RUBIND ENTERPRISES LIMITED

Address: 33, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Ireland

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

Paints; varnishes; lacquers. צבעים; ורנישים; לכות.               

Class: 17 סוג: 17

Reacted and activated recycled tire rubber,  synthetic 
rubber, raw and semi-worked rubber; rubber material 
for recapping tires.

גומי צמיגים ממוחזר, ריאקטיבי ואקטיבי, גומי מלאכותי, גומי 
גולמי ומעובד למחצה; חומרי גומי לציפוי צמיגים.                     

                              

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); roofing materials 
(non-metallic);  asphalt, pitch and bitumen; binding 
material for road repair.

חומרי בניין (לא מתכתיים); חומרי קירוי (לא מתכתיים);  
אספלט, זפת וחמר; חומרי הדבקה לתיקון כבישים.                 

                                                      

כ"ט אייר תשע"ד - 7729/05/2014



ישרוטל. החיים הטובים
Trade Mark No. 248162 מספר סימן

Application Date 16/07/2012 תאריך הגשה

Collective Mark (Section 15) סימן קיבוצי (סעיף 15)

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: 29 Hamered Street, Tel Aviv, 68125, Israel כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין רחוב לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising hotels; promoting of hotels; all included in 
class 35

פרסום בתי מלון; קידום מכירות של בתי מלון; הנכללים כולם 
בסוג 35       

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
lodging; accommodaion services; hotel services; 
restarunts, Providing of food and beverage; coffe 
shops, bistros and bars; catering; providing 
conferance facilities; all included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית ; שירותי אירוח; 
שירותי בתי מלון; מסעדות; אספקת מזון ומשקאות; בתי קפה; 

ביסטרו ובר; שירותי הסעדה; אספקת מתקנים לכנסים; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     

                                                                          

כ"ט אייר תשע"ד - 7829/05/2014



Isrotel. The Good Life

Trade Mark No. 248163 מספר סימן

Application Date 16/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין רחוב לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising hotels; promotion of hotels; all included in 
class 35

פרסום בתי מלון; קידום מכירות של בתי מלון; הנכללים כולם 
בסוג 35       

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
lodging; accommodaion services; hotel services; 
restarunts, Providing of food and beverage; coffe 
shops, bistros and bars; catering; providing 
conferance facilities; all included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית ; שירותי אירוח; 
שירותי בתי מלון; מסעדות; אספקת מזון ומשקאות; בתי קפה; 

ביסטרו ובר; שירותי הסעדה; אספקת מתקנים לכנסים; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     

                                                                          

כ"ט אייר תשע"ד - 7929/05/2014



Trade Mark No. 248181 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software for providing consumer 
information, namely, compilations, rankings, ratings, 
reviews, referrals and recommendations relating to 
businesses, restaurants, service providers, events, 
public services and government agencies, parks and 
recreational areas, religious organizations and 
nonprofit organizations; Downloadable software for 
displaying and sharing a user's location and finding, 
locating, and interacting with other users and places.

תוכנה להורדה לצורך אספקת מידע על צרכנים, דהיינו, 
ליקוטים, דירוגים, מדרוגים, סקירות, הפניות והמלצות בנוגע 
לעסקים, מסעדות, נותני שרות, אירועים, שירותים ציבוריים 

ומשרדי ממשלה, פארקים ואזורי בילוי, ארגונים דתיים וארגונים 
ללא כוונת רווח; תוכנה להורדה להצגה ושיתוף מיקום וממצאת 
המשתמש, איתור ואינטראקציה עם משתמשים או מקומות 

אחרים.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 35 סוג: 35

Providing a website for commercial purposes where 
users can post and read ratings, reviews, referrals 
and recommendations relating to businesses, 
restaurants, service providers, events, public services 
and government agencies, parks and recreational 
areas, religious organizations and nonprofit 
organizations; Providing consumer information, 
namely, compilations, rankings, ratings, reviews, 
referrals and recommendations relating to 
businesses, restaurants, service providers, events, 
public services and government agencies, parks and 
recreational areas, religious organizations and 
nonprofit organizations; Advertising, marketing and 
promotion services, namely, providing information 
regarding discounts, coupons, rebates, vouchers, 
links to retail website of others, and special offers for 
the goods and services of others.

אספקת אתר אינטרנט למטרות מסחריות המאפשר 
למשתמשים לפרסם ולקרוא מדרוגים, סקירות, הפניות 
והמלצות בנוגע לעסקים, מסעדות, נותני שרות, אירועים, 
שירותים ציבוריים ומשרדי ממשלה, פארקים ואזורי בילוי, 
ארגונים דתיים וארגונים ללא כוונת רווח; מתן מידע אודות 
צרכנים, דהיינו, ליקוטים, דירוגים, מדרוגים, סקירות, הפניות 
והמלצות בנוגע לעסקים, מסעדות, נותני שרות, אירועים, 
שירותים ציבוריים ומשרדי ממשלה, פארקים ואזורי בילוי, 

ארגונים דתיים וארגונים ללא כוונת רווח; שירותי פרסום, שיווק 
וקידום, דהיינו מתן מידע אודות הנחות, שוברים, הפחתות, 
תלושים, קישורים לאתרי אינטרנט למכירה קמעונאית של 

אחרים והצעות מיוחדות למוצרים ושירותים של אחרים.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 38 סוג: 38

Providing online electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users 
concerning rankings, ratings, reviews, referrals, and 
recommendations relating to businesses, 
restaurants, service providers, events, public services 
and government agencies, parks and recreational 
areas, religious organizations and nonprofit 
organizations.                                         

מתן שרות לוח מודעות מקוון לשידור הודעות בין משתמשי 
מחשב בהתייחס לליקוטים, דירוגים, מדרוגים, סקירות, הפניות 

והמלצות בנוגע לעסקים, מסעדות, נותני שרות, אירועים, 
שירותים ציבוריים ומשרדי ממשלה, פארקים ואזורי בילוי, 

ארגונים דתיים וארגונים ללא כוונת רווח.                               
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 45 סוג: 45

On-line social networking services. שירותי רשתות חברתיות מקוונים.             

כ"ט אייר תשע"ד - 8029/05/2014



 Owners

Name: Yelp Inc.

Address: 706 Mission St., 7th Floor, San Francisco, CA, 
94103, U.S.A.

(Delaware Corporation)

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

כ"ט אייר תשע"ד - 8129/05/2014



Trade Mark No. 248211 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: 29 Hamered Street, Tel Aviv, 68125, Israel כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין רחוב לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; accommodation services; hotel 
services; restaurnts; providing of food and 
beverages; coffee shops; bistro and bars; catering; 
providing conference facillities; all included in class 
43

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; שירותי אירוח; 
שירותי בתי מלון; מסעדות;  אספקת מזון ומשקאות; בתי קפה; 
ביסטרו בר; שירותי הסעדה; אספקת מתקנים לכנסים; הנכללים 
כולם בסוג 43                                                                 
                                                                                    

Class: 44 סוג: 44

Health spa services; health resort services; all 
included in class 44.

שירותי בריאות ספא; שירותי אתרי מרפא; הנכללים כולם בסוג 
                         .44

כ"ט אייר תשע"ד - 8229/05/2014



Trade Mark No. 248212 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: 29 Hamered Street, Tel Aviv, 68125, Israel כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין רחוב לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; accommodation services; hotel 
services; restaurnts; providing of food and 
beverages; coffee shops;  bistro and bars; catering; 
providing conference facillities; all included in class 
43

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; שירותי אירוח; 
שירותי בתי מלון; מסעדות; אספקת מזון ומשקאות; בתי קפה; 
ביסטרו בר; שירותי הסעדה; אספקת מתקנים לכנסים; הנכללים 
כולם בסוג 43                                                                 
                                                                                    

    

Class: 44 סוג: 44

Health spa services; health resort services; all 
included in class 44.

שירותי בריאות ספא; שירותי אתרי מרפא; הנכללים כולם בסוג 
                         .44

כ"ט אייר תשע"ד - 8329/05/2014



רויאל ביץ'
Trade Mark No. 248213 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: 29 Hamered Street, Tel Aviv, 68125, Israel כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין רחוב לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; accommodation services; hotel 
services; restaurnts; providing of food and 
beverages; coffee shops, bistro and bars; catering; 
providing conference facillities; all included in class 
43

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; שירותי אירוח; 
שירותי בתי מלון; מסעדות; אספקת מזון ומשקאות; בתי קפה; 
ביסטרו בר; שירותי הסעדה; אספקת מתקנים לכנסים; הנכללים 
כולם בסוג 43                                                                 
                                                                                    

  

Class: 44 סוג: 44

Health spa services; health resort services; all 
included in class 44.

שירותי בריאות ספא; שירותי אתרי מרפא; הנכללים כולם בסוג 
                         .44

כ"ט אייר תשע"ד - 8429/05/2014



ROYAL BEACH

Trade Mark No. 248214 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: 29 Hamered Street, Tel Aviv, 68125, Israel כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין רחוב לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; accommodation services; hotel 
services; restaurnts; providing of food and 
beverages; coffee shops, bistro and bars; catering; 
providing conference facillities; all included in class 
43

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; שירותי אירוח; 
שירותי בתי מלון; מסעדות; אספקת מזון ומשקאות; בתי קפה; 
ביסטרו בר; שירותי הסעדה; אספקת מתקנים לכנסים; הנכללים 
כולם בסוג 43                                                                 
                                                                                    

  

Class: 44 סוג: 44

Health spa services; health resort services; all 
included in class 44.

שירותי בריאות ספא; שירותי אתרי מרפא; הנכללים כולם בסוג 
                         .44

כ"ט אייר תשע"ד - 8529/05/2014



Trade Mark No. 248215 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the letters S ans O and the words 
ENERGY and EXPRESS and Ltd and the number 24 
separately, but in the combination of the mark.

 O -ו S רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות
ובמילים אס ו- או ו- אנרגיה ו- אקספרס ו- בע"מ ובמספר 24 

בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: SOS Energy Express Ltd. שם: אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מ

Address: 1 Ezra Yesodi St., P.O.B. 9090, Ashkelon, 
78190, Israel

כתובת : עזרא יסודי 1, ת.ד. 9090, אשקלון, 78190, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bar-Kayama & Co., Adv

Address: 12 HaP'ardes St., Qiryat - Ono, 55525, Israel

שם: בר-קימא ושות', עו"ד

כתובת : הפרדס 12, קרית אונו, 55525, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing, sales of fuels; diesel; oil; AdBlue (urea); 
oils; industry oils; transportation oils; additives, 
including fuel additives and oil additives; all
included in class 4.

שירותי שיווק, מכירה, של דלקים, סולר, נפט , אוריאה 
לתחבורה, שמנים, שמנים לתעשייה, שמנים לתחבורה, 

תוספים, לרבות תוספי דלקים ושמנים; הנכללים כולם בסוג 35. 
                                                    

Class: 37 סוג: 37

Fueling services; special fueling services' fueling on- 
site; all included in class 37.

שירותי תדלוק; שירותי תדלוק מיוחדים; תדלוקי שטח; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                     

Class: 39 סוג: 39

transportation services; distribution, storage of fuel, 
diesel, oil and all oil products, AdBlue (urea), oils, 
industry oil,transportation oil, additives, all included in 
class 39
.

שירותי הובלה;  שירותי הפצה ואחסנה של דלק, סולר, נפט וכל 
מוצרי נפט, אוריאה לתחבורה, שמנים, שמנים לתעשייה, 

שמנים לתחבורה, תוספים, הנכללים כולם בסוג 39.               
                                                    

כ"ט אייר תשע"ד - 8629/05/2014



Trade Mark No. 248222 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Team 3 Ltd. שם: צוות 3 ניהול והשקעות 1997 בע"מ

Address: 2 Bergnan St., Rechovot, 76705, Rabin Park, 
Israel

כתובת : ברגמן 2, רחובות, 76705, פארק רבין, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Banai Azriel Stern, Adv.

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

שם: בנאי עזריאל שטרן, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 מגדל עגול קומה 25, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Installation services  and repairing of Alarms systems 
and detectors, CCTV Systems, Distress buttons, 
Access control systems, Smoke detectors and fire 
extinguishing systems, Fire sprinkler systems. 

 שרותי התקנה ותיקונים של מערכות אזעקה וגלאים, מערכות 
טמ"ס, לחצני מצוקה, מערכות בקרת כניסה, מערכות גילוי 

וכיבוי אש ועשן, מערכות ספרינקלרים.                                 
                                                                                    

                

Class: 45 סוג: 45

Security services for the protection of property and 
individuals. 

 שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם.                   
 

               

כ"ט אייר תשע"ד - 8729/05/2014



Trade Mark No. 248223 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Team 3 Ltd. שם: צוות 3 ניהול והשקעות 1997 בע"מ

Address: 2 Bergnan St., Rechovot, 76705, Rabin Park, 
Israel

כתובת : ברגמן 2, רחובות, 76705, פארק רבין, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Banai Azriel Stern, Adv.

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

שם: בנאי עזריאל שטרן, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 מגדל עגול קומה 25, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Installation services and repairing of Alarms systems 
and detectors, CCTV Systems, Distress buttons, 
Access control systems, Smoke detectors and fire 
extinguishing systems, Fire sprinkler systems.

 שרותי התקנה ותיקונים של מערכות אזעקה וגלאים, מערכות 
טמ"ס, לחצני מצוקה, מערכות בקרת כניסה, מערכות גילוי 

וכיבוי אש ועשן, מערכות ספרינקלרים.

                                                                                     
                                    

Class: 45 סוג: 45

Security services for the protection of property and 
individuals. 
 
  
 
 

שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם. 

 
                                                                      

כ"ט אייר תשע"ד - 8829/05/2014



Trade Mark No. 248224 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Team 3 Ltd. שם: צוות 3 ניהול והשקעות 1997 בע"מ

Address: 2 Bergnan St., Rechovot, 76705, Rabin Park, 
Israel

כתובת : ברגמן 2, רחובות, 76705, פארק רבין, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Banai Azriel Stern, Adv.

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

שם: בנאי עזריאל שטרן, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 מגדל עגול קומה 25, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Installation services and repairing of Alarms systems 
and detectors, CCTV Systems, Distress buttons, 
Access control systems, Smoke detectors and fire 
extinguishing systems, Fire sprinkler systems.

 שרותי התקנה ותיקונים של מערכות אזעקה וגלאים, מערכות 
טמ"ס, לחצני מצוקה, מערכות בקרת כניסה, מערכות גילוי 

וכיבוי אש ועשן, מערכות ספרינקלרים.                                 
                                                                                    

        

Class: 45 סוג: 45

Security services for the protection of property and 
individuals. 
  

שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם.                   
 

                 

כ"ט אייר תשע"ד - 8929/05/2014



Trade Mark No. 248225 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Team 3 Ltd. שם: צוות 3 ניהול והשקעות 1997 בע"מ

Address: 2 Bergnan St., Rechovot, 76705, Rabin Park, 
Israel

כתובת : ברגמן 2, רחובות, 76705, פארק רבין, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Banai Azriel Stern, Adv.

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

שם: בנאי עזריאל שטרן, עו"ד

כתובת : מרכז עזריאלי 1 מגדל עגול קומה 25, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 37 סוג: 37

Installation services and repairing of Alarms systems 
and detectors, CCTV Systems, Distress buttons, 
Access control systems, Smoke detectors and fire 
extinguishing systems, Fire sprinkler systems.

שרותי התקנה ותיקונים של מערכות אזעקה וגלאים, מערכות 
טמ"ס, לחצני מצוקה, מערכות בקרת כניסה, מערכות גילוי 

וכיבוי אש ועשן, מערכות ספרינקלרים.                                 
                                                                                    

          

Class: 45 סוג: 45

Security services for the protection of property and 
individuals.

שירותי אבטחה להגנת בני אדם או רכושם.                           
                                

כ"ט אייר תשע"ד - 9029/05/2014



גליל קירור
Trade Mark No. 248226 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Galil Cold Storage Ltd שם: גליל חברה לקרח וקירור בע"מ

Address: D.n Galil Elyon, Kiryat Shmona, 10200, 
Southern Industrial Area, Israel

כתובת : ד.נ גליל עליון, קרית שמונה, 10200, אזור תעשייה 
דרומי, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kuperschmit & Goldstein, Adv.

Address: Hagalil Haelyon Area Courtyard p.o.b. 1032, 
Kiryat Shmona, 11019, Israel

שם: קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד

כתובת : חצר מועצה אזורית הגליל העליון, ת.ד. 1032, קרית 
שמונה, 11019, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Storage of food, plants and agricultural products אחסנה של מזון, שתילים ומוצרי חקלאות .                         

כ"ט אייר תשע"ד - 9129/05/2014



Trade Mark No. 248229 מספר סימן

Application Date 01/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1120999 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Northwestern University

Address: 633 Clark Street,,Office of General Counsel, 
Evanston IL 60208, U.S.A.

(Illinois, United States Corporation)

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: 41 סוג: 41

Education services in the nature of courses at the 
university level; education services, namely, 
providing live and on-line classes, seminars, and 
workshops in the field of business and management; 
educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, and workshops in the field of 
business and management and distribution of 
educational materials in connection therewith; 
educational services, namely, providing continuing 
professional education courses in the field of 
business and management; educational services, 
namely, providing courses of instruction at the 
college and graduate level.

כ"ט אייר תשע"ד - 9229/05/2014



Trade Mark No. 248311 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hever Consumers Club Ltd - Legal Department שם: מועדון חבר צרכנות בע"מ - מחלקה משפטית

Address: 1 Ben Gurion St., Bnei Brak, 51201, 2 B.S.R. 
tOWER, Israel

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

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Acts and arrangements for the welfare of IDF regular 
soldiers and IDF veterans, namely, sales deals, 
collective tickets purchases, retail services provided 
by discount business firms; all included in class 35.

פעולות והסדרים לרווחת משרתי הקבע וגמלאי צה"ל, דהיינו, 
מבצעי מכירות, רכישת כרטיסים מאוגדת, שירותים קמעונאיים 
הניתנים על ידי הנחה בבתי עסק; הנכללים כולם בסוג 35         
                                                                                    

                  

כ"ט אייר תשע"ד - 9329/05/2014



Trade Mark No. 248312 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Premanent Armi Soldeirs and Pensioner 
Organization Ltd - Legal Department

שם: חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ - מחלקה משפטית

Address: 1 Ben Gurion St., Bnei Brak, 51201, 2 B.S.R. 
Tower, Israel

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

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Acts and arrangements for the welfare of IDF regular 
soldiers and IDF veterans, namely, sales deals, 
collective tickets purchases, retail services provided 
by discount business firms; all included in class 35.

פעולות והסדרים לרווחת משרתי הקבע וגמלאי צה"ל, דהיינו, 
מבצעי מכירות, רכישת כרטיסים מאוגדת, שירותים קמעונאיים  
הניתנים על ידי הנחה בבתי עסק; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                    

                

כ"ט אייר תשע"ד - 9429/05/2014



גילית - למצוא בלי לחפש
Trade Mark No. 248339 מספר סימן

Application Date 25/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Gila Paz שם: גילה פז

Address: Haracavet street, Kfar Yehezkel, 18925, D.N 
Gilboa, Israel

כתובת : הרכבת, כפר יחזקאל, 18925, ד.נ. גלבוע, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Genadi Gordon

Address: Patentik, P.O.B. 151, Beit Hananya, 37807, 
Israel

שם: גנאדי גורדון, עו"ד

כתובת : פטנטיק - ניהול תיקי קניין רוחני, ת.ד. 151, בית חנניה, 
37807, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import and Marketing of storage devices. יבוא ושיווק של אביזרי אחסון                           

Class: 45 סוג: 45

Organization and arranging closets and storage 
spaces services.

שרותי ארגון וסידור ארונות ושטחי אחסון.
                                                   

כ"ט אייר תשע"ד - 9529/05/2014



Trade Mark No. 248342 מספר סימן

Application Date 30/07/2012 תאריך הגשה

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 inggredients.

תכשירים רפואיים, דהיינו, חומרים דיאטטיים המותאמים 
לשימוש רפואי , מזון לתינוקות, כל האמור על בסיס סויה, 
אגוזים, קוקוס, אורז ורכיבים על בסיס צמחים אחרים.

                                                                     

Class: 29 סוג: 29

Plant- based and nut -based alternatives to dairy 
products, including but not limited to soy based 
beverages, soy milk; flavored soybean milk; non- 
dairy creamer; 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; the aforementioned 
goods in as far as they are not included in other 
classes/

חלופות על בסיס צמחי ועל בסיס אגוזים למוצרי חלב, לרבות 
אך לא מוגבל למשקאות על בסיס סויה, חלב סויה; חלב בטעם 
פול- סויה; שמנת שאינה חלבית; יוגורט; גבינה; חלב קוקוס; 
חלב אורז; בשר, דגים, עופות ובשר; תמציות בשר; פירות 
מבושלים וירקות משומרים, קפואים ומיובשים; ג'לי; ריבות, 
לפתנים; ביצים, מוצרי חלב וחלב; שומנים ושומנים למאכל; 

תחליפי מוצרי החלב; תחליפי בשר; הטובין האמורים ככל שהם 
אינם נכללים בסוגים אחרים.                                               
                                                                                    
                                                                                    

    

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; crackers, pasta 
(macaroni); snack foods; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; chocolate flavored 
dessert; dessert made of flour; vanilla flavored 
dessert; caramel flavored dessert; coffee flavored 
dessert; dessert made from plant- based ingredients; 
nut- based dessert; soy- based dessert; coffee based 
beverages; frozen yoghurt; the aforementioned 
goods in as far as they are not included in other 
classes.

קפה, תה, קקאו, למעט שוקולד ומוצרי שוקולד, סוכר, אורז, 
טפיוקה, סגו, קפה מלאכותי; קמח העשוי מדגנים, לחם, מאפה 

וממתקים, גלידות; דבש, מולסה; שמרים, אבקת אפייה; 
רקיקים, פסטה (מקרוני); חטיפים; מלח, חרדל; חומץ, רטבים, 
אמצעי תיבול (תבלינים); תבלינים, קינוחים בטעם שוקולד; 

קינוחים בטעם קמח; קינוחים בטעם וניל; קינוחים בטעם קרמל; 
קינוחים בטעם קפה; קינוחים העשויים מרכיבים על בסיס צמחי; 
קינוחים על בסיס אגוזים; קינוחים על בסיס סויה; משקאות 
מבוססי קפה; יוגורט קפוא; הטובין האמורים ככל שהם אינם 
נכללים נכללים בסוגים אחרים.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

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.

בירות; מים מינרלים ומים מוגזים ומשקאות אחרים לא 
אלכוהוליים; משקאות ומיצי פירות; סירופ ורכיבים אחרים 

להכנת משקאות.                                                             
          

כ"ט אייר תשע"ד - 9629/05/2014



 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

כ"ט אייר תשע"ד - 9729/05/2014



Trade Mark No. 248421 מספר סימן

Application Date 14/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1122099 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CeramTec GmbH

Address: CeramTec-Platz 1-9, 73207 Plochingen, 
Germany

(Germany Limited 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

Thermostats, not for inclusion in vehicle driving or 
braking systems.

Class: 11 סוג: 11

Domestic and commercial bathing pools and wash 
basins (parts of sanitary installations) and sanitary 
installations; accessories for the aforesaid goods, 
included in this class, in particular valves, taps 
(faucets), shut-off devices, cold and hot water mixers, 
supply valves, flush valves, fittings for bathing, 
washing and sanitary installations, mixer taps, bath 
and wash basin taps, valves for bathing, washing and 
sanitary installations; sanitary water supply fittings, 
water supply fittings for baths, showers, WC, sinks 
and sink units; cartridges for single-lever mixer taps, 
in particular for bathing, washing and sanitary 
installations.

כ"ט אייר תשע"ד - 9829/05/2014



Trade Mark No. 248462 מספר סימן

Application Date 03/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0996811 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 Société anonyme)

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, vaccines, diagnostic 
preparations for medical use.

כ"ט אייר תשע"ד - 9929/05/2014



Trade Mark No. 248509 מספר סימן

Application Date 30/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Cohanim Rachel (1996) Bakery Ltd. שם: מאפיית הכהנים רחל (1996) בע"מ

Address: Croazin 5, Givataim, Israel כתובת : כרוזין 5, גבעתיים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Flashen Adv

Address: 17 Yizhak sade st, Tel Aviv, 67775, Israel

שם: עו"ד אייל פלשן 

כתובת : רח' יצחק שדה 17, תל אביב, 67775, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastries including in class 30. דברי מאפה הנכללים בסוג 30.           

Class: 43 סוג: 43

Coffe shop and restaurant included in class 43. בית קפה ומסעדה הנכללים בסוג 43.                                 

כ"ט אייר תשע"ד - 10029/05/2014



Trade Mark No. 248596 מספר סימן

Application Date 16/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1122708 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Elliott Auto Supply Co., Inc.

Address: Suite 200,1380 Corporate Center Curve, Eagan 
MN 55121, U.S.A.

(Minnesota, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

On-line wholesale and retail store services featuring 
automotive parts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 17/11/2011, No. 85475608 ארה"ב, 17/11/2011, מספר 85475608

Class: 35 סוג: 35

כ"ט אייר תשע"ד - 10129/05/2014



Trade Mark No. 248598 מספר סימן

Application Date 21/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1122729 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: I.M.M. HYDRAULICS S.P.A.

Address: Via Italia, 49-51,EX Contrada Saletti,Zona 
Industr, ATESSA (Chieti), Italy

(Italy Italian 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: 6 סוג: 6

Metal pipes and tubes; metal pipes and metal fittings 
therefor; metal junctions for pipes; elbows of metal 
for pipes; metal pipe collars; metal pipe fittings for 
compressed air pipes; metal hose fittings; all the 
aforementioned, excluding metal cadmium, copper 
blister, copper concentrate, zinc concentrate and 
refined zinc.  .

Class: 17 סוג: 17

Flexible pipes, not of metal; rubber tubes and pipes; 
rings of rubber for use as pipe connection seals; pipe 
gaskets; hydraulic hoses made of rubber.

Class: 37 סוג: 37

Installation, repair and maintenance of pipes and 
tubes and metal and rubber fittings therefor.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/04/2012, No. BO2012C000646 BO2012C000646 איטליה, 30/04/2012, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 17 סוג: 17

Class: 37 סוג: 37

כ"ט אייר תשע"ד - 10229/05/2014



Trade Mark No. 248661 מספר סימן

Application Date 04/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0996374 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Vaporized fuel mixtures, fuel, mineral fuel, grease for 
belts, industrial grease, industrial oil, lubricating oil, 
motor oil, carburants, additives to motor-fuel (non-
chemical), gasoline, kerosene, naphtha.

כ"ט אייר תשע"ד - 10329/05/2014



Class: 6 סוג: 6

Iron, unwrought or semi-wrought, titanium, titanium 
iron, aluminium and their alloys; non-electric cables 
and wires of common metal used in production of 
mufflers and exhaust systems, namely, composite 
materials (carbon, kevlar), metal profiles, pipes and 
tubes of metal, particularly metal exhaust pipes, 
branching pipes of metal, pipework of metal, elbows 
of metal for pipes, jets of metal, junctions of metal for 
pipes, penstock pipes of metal, clips of metal for 
pipes, clips of metal for cables and pipes, reinforcing 
materials of metal for pipes, steel, unwrought or 
semi-wrought, steel pipes, particularly exhaust steel 
pipes, steel alloys, hoop steel, steel strip, steel wire, 
steel sheets, cast iron, unwrought or semi-wrought, 
chrome iron, iron slabs, sleeves (metal hardware), 
iron strip, iron wire, white metal, alloys of common 
metal, machine belt fasteners of metal, nozzles of 
metal, latch bars of metal, poles of metal, bearing 
metal, rings of metal, stop collars of metal, armour 
plate, brazing solder, flanges of metal (collars), 
chains of metal, couplings of metal for chains, pegs 
of metal, cotter pins, winding keys of metal, belt 
stretchers of metal, crampons (cramps) of metal, wire 
of common metal, screws of metal, grease nipples, 
badges of metal for vehicles, filings of metal, vice 
claws of metal, tiles of metal, rivets of metal, girders 
of metal, tanks of metal, soldering wire of metal, 
valves of metal (other than parts of machines), 
gratings of metal, ferrules of metal, fittings of metal 
for compressed air ducts, wire of common metal 
alloys (except fuse wire), reinforcing materials of 
metal for machine belts, vice benches of metal, 
wrapping or binding bands of metal, thread of metal 
for tying-up purposes, sealing caps of metal, buckles 
of common metal (hardware), rods of metal for 
welding, rods of metal for brazing, straps of metal for 
handling loads, belts of metal for handling loads, 
slings (of metal) for handling loads, cables of metal, 
non-electric, containers of metal for liquid fuel, ropes 
of metal, bindings of metal, nuts of metal, stretchers 
for metal bands (tension links), registration plates of 
metal, hoppers of metal (non-mechanical), letters and 
numerals except type, wheel clamps (boots), wire 
rope, foundry molds (moulds) of metal, chill-molds 
(moulds) [foundry], bolts.  

Class: 7 סוג: 7

Carbon caps (bows), carbon temperature aprons; 
carbon mufflers; carbon casings and accessories (for 
engine shell) from carbon fibers, motors and engines 
for vehicles and machines; supplementary equipment 
for motorcycles and machines, namely, metalworking 
machines; engraving machines, embossing 
machines, rammers (machines), cutters (machines), 
nut-tapping machines, die-cutting machines, swaging 
machines, stamping machines, die-stamping 
machines, metal drawing machines, robots 
(machines), conveyors (machines), riveting 
machines, threading machines, thermic lances 
(machines), mud catchers and collectors (machines), 
vibrators (machines) for industrial use, 
housings/hangers (parts of machines), axles for 
machines, hammers (parts of machines), moulds 
(parts of machines), tools (parts of machines), 

כ"ט אייר תשע"ד - 10429/05/2014



regulators (parts of machines), valves (parts of 
machines), lubricators (parts of machines), bearing 
brackets (for machines), chucks (parts of machines), 
pistons for cylinders, stuffing boxes (parts of 
machines), lubricating pumps, clack valves (parts of 
machines), compressors (machines), pulleys (parts of 
machines), sealing joints (parts of machines), drilling 
heads (parts of machines), bearings (parts of 
machines), cylinders for machines, rolling mill 
cylinders, separators, mechanical reeling apparatus, 
holding devices for machine tools, pistons (parts of 
machines or engines), pressure regulators (parts of 
machines), pressure valves (parts of machines), 
springs (parts of machines), taps (parts of machines, 
engines or motors), machine wheelwork, fly-wheels 
(machines), belts for motors and engines, shields, 
covers (parts of machines), slide rests (parts of 
machines), journals (parts of machines), shock 
absorber plungers (parts of machines), dashpot 
plungers (parts of machines), anti-friction bearings for 
machines, anti-friction pads for machines, reels 
(parts of machines), drill chucks (parts of machines), 
heat exchangers (parts of machines), filters (parts of 
machines), boiler tubes (parts of machines), 
crankcases for machines, motors and engines, 
expansion tanks (parts of machines), connecting rods 
for machines, motors and engines, transmission tube 
conveyors, motors and engines other than for land 
vehicles, hydraulic engines and motors, driving 
motors other than for land vehicles, propulsion 
mechanisms other than for land vehicles, jet engines 
other than for land vehicles, cylinder heads for 
engines, starters for motors and engines, igniting 
devices for internal combustion engines, igniting 
magnetos for engines, aeroplane engines, 
aeronautical engines, engines for air cushion 
vehicles, motors for boats, compressed air engines, 
exhausts for motors and engines, exhaust manifold 
for engines, silencers for motors and engines, electric 
motors other than for land vehicles, injectors for 
engines, glow plugs for diesel engines, filters for 
cleaning cooling air (for engines), superchargers, 
fans for motors and engines, fuel economisers for 
motors and engines, anti-pollution devices for motors 
and engines, speed governors for machines, engines 
and motors, control cables for machines, engines 
and motors, control mechanisms for machines, 
engines and motors, fan belts for motors and 
engines, cylinders for motors and engines, fuel 
conversion apparatus for internal combustion 
engines, radiators (cooling) for motors and engines, 
hydraulic controls for machines, motors and engines, 
pneumatic controls for machines, motors and 
engines, alternators, transmission shafts (other than 
for land vehicles), self-oiling bearings, grease rings, 
piston rings, dynamo brushes, bicycle dynamos, ball-
bearings, carburetors, card clothing (parts of carding 
machines), dynamos, igniting magnetos, pneumatic 
hammers, transmissions other than for land vehicles, 
freewheels (other than for land vehicles), vacuum 
pumps, steam traps, roller bearings, ball rings for 
bearings, superheaters, turbines other than for land 
vehicles, mechanical reels for flexible hoses, 
vulcanization apparatus, couplings other than for land 
vehicles, brake linings other than for vehicles, brake 
shoes other than for vehicles, brake segments other 
than for vehicles, gear boxes other than for land 
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vehicles, automatic handling machines 
(manipulators), driving chains other than for land 
vehicles, reduction gears other than for land vehicles, 
cardan joints, catalytic converters, emergency power 
generators, foundry machines; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus.Class: 9 סוג: 9

Measuring, and checking (supervision) apparatus 
and instruments for use in testing of motorcycle/car 
mufflers and exhaust systems; computer game 
programs, data processing equipment and 
computers; particularly anti-glare visors, simulators 
for the steering and control of vehicles, sunglasses, 
kilometer recorders for vehicles, protective helmets, 
protective helmets for sports, furnaces for laboratory 
experiments, furniture especially made for 
laboratories, stills for laboratory experiments, 
chemistry apparatus and instruments, crucibles 
(laboratory).
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Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles for towing, motorcycles, mopeds, 
cycles, automobiles, sport vehicles, wheelchairs, 
goods handling carts, electric vehicles, cycle cars, 
delivery tricycles, ambulances, air cushion vehicles, 
water vehicles, motorboats, tractors, air vehicles, 
aeroplanes, caissons (vehicles), space vehicles, 
trailers (vehicles), caravans, side cars, camping cars, 
propulsion mechanisms for land vehicles, clutches for 
land vehicles, axles for vehicles, axle journals, 
couplings for land vehicles, shock absorbing springs 
for vehicles, automobile hoods, vehicle chassis, 
automobile chassis, hoods for vehicle engines, hoods 
for vehicles, crankcases for land vehicle components 
(other than for engines), hydraulic circuits for 
vehicles, gearing for land vehicles, particularly gears 
for bicycles, cycles and motorcycles, brakes, rims, jet 
engines for land vehicles, motors and engines for 
vehicles, motors for motorcycles, screw-propellers, 
vehicle wheel spokes, spoke clips for wheels, vehicle 
suspension springs, undercarriages for vehicles, 
turbines for land vehicles, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, frames for bicycles, cycles 
and motorcycles, transmission chains for land 
vehicles, torque converters for land vehicles, 
reduction gears for land vehicles, connecting rods for 
land vehicles (other than parts of motors and 
engines), transmission shafts for land vehicles, 
bodies for motor vehicles, motorcycles and other 
vehicles, inner tubes for pneumatic tires (tyres), 
repair outfits for inner tubes, air pumps (vehicle 
accessories), suspension shock absorbers for 
vehicles, non-skid devices for vehicle tires (tyres), 
anti-skid chains, trailer hitches for vehicles, 
automobile chains, valves for vehicle tires (tyres), 
direction indicators for bicycles, cycles and 
motorcycles, mudguards, vehicle wheels, screws 
(propellers) for ships, rudders, safety belts for vehicle 
seats, hubs for vehicle wheels, chains for bicycles, 
treads for vehicles (tractor type), treads for vehicles 
(roller belts), vehicle bumpers, bicycle tires (tyres), 
cranks, hubs, pedals, air pumps, spokes, bicycle 
saddles, saddles for cycles and motorcycles, 
bicycles, cycles and motorcycles stands, gearing for 
land vehicles, trolleys, electric motors for vehicles, 
balance weights for vehicle wheels, hub caps, 
blockade for vehicles, refrigerated vehicles, treads for 
retreading tires (tyres), solid pneumatic tires (tyres) 
for vehicle wheels, tires (tyres) for vehicle wheels, 
saddles for bicycles, cycles and motorcycles, vehicle 
seats, windows for vehicles, anti-theft devices for 
vehicles, automobile tires (tyres), shock absorbers for 
automobiles, horns for vehicles, inner tubes for 
bicycles, cycles and motorcycles, transmission gears 
for land vehicles, driving chains for land vehicles, 
direction signals for vehicles, steering wheels for 
vehicles, saddle covers, tubeless tires (tyres) for land 
vehicles, safety belts, casting carriages, ladle 
carriages.
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Class: 18 סוג: 18

Umbrellas, parasols, attaché cases, purses, suitcase 
handles, straps of leather, valises, card cases 
(notecases), backpacks, casings of leather for 
springs, bands of leather, travelling bags, travelling 
trunks, boxes of leather or leather board, imitation 
leather, leather, unworked or semi-worked, tool bags 
of leather (empty), leather laces, leather thongs, 
leather thread, leather straps, leather belts for 
protection of kidneys; stirrups of metal.  

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, particularly caps 
(headwear), motorists' boots with extra reinforcement 
and sliders, overalls, combinations (clothing), clothing 
of imitations of leather, clothing of leather, clothing of 
leather with integrated guards and sliders, clothing of 
durable materials with integrated guards, linings for 
motorists' clothing, motorists' clothing, motorists' 
footwear, sportswear, non-slipping devices for boots 
and shoes, motorists' gloves with extra 
reinforcement.

Class: 28 סוג: 28

Radio-controlled toy vehicles and miniature 
motorcycles, scale model vehicles and motorcycles, 
games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, amusement 
machines, automatic and coin-operated, apparatus 
for games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, shin guards, knee 
guards (sports articles), elbow guards (sports 
articles), mobiles (toys), protective paddings (parts of 
sports suits), counters (discs) for games.

Class: 35 סוג: 35

Commercialization of goods, commercial 
management assistance, business inquiries, bill-
posting, cost price analysis, dissemination of 
advertising matter, demonstration of goods, updating 
of advertising material, distribution of samples, 
marketing research, business appraisals, business 
research and inquiries, business organization 
consultancy, publication of publicity texts, 
computerized file management, professional 
business consultancy, economic forecasting, 
business information, sales promotion (for others), 
secretarial services, systemization of information into 
computer databases; brokerage in sale of fuels, ores, 
metals and technical chemicals, brokerage in sale of 
machines, industrial equipment, ships and aircrafts; 
commercialization of motor vehicles, particularly 
motorcycles, commercialization of spare parts and 
supplementary equipment for motor vehicles, 
particularly for motorcycles; organization of exhibition 
for commercial or advertising purposes.
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Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repair of motor vehicles, 
particularly motorcycles, car wash, motor vehicle 
wash, boiler cleaning and repair, burner maintenance 
and repair, air conditioning apparatus installation and 
repair, vehicle greasing, machinery installation, 
maintenance and repair, plumbing, vehicle polishing, 
retreading of tires (tyres), riveting, anti-rust treatment 
of vehicles, vehicle service stations, car 
maintenance, vehicle maintenance, varnishing, 
vehicle cleaning, vehicle repair, rental of cleaning 
machines, repair information, vulcanization of tires 
(tyres)(repair), computer hardware (fitting), rebuilding 
engines that have been worn or partially destroyed, 
rebuilding machines that have been worn or partially 
destroyed, airplane maintenance and repair.

Class: 39 סוג: 39

Transport, particularly car transport, marine transport, 
passenger transport, air transport, ambulance 
transport, hauling, transportation information, vehicle 
towing, car rental, carting, car parking, warehousing, 
rental of warehouses, garage rental, parking place 
rental, vehicle rental, coach rental, truck rental, 
rescue operations (transport), taxi transport, freight 
forwarding, freight brokerage, transport brokerage, 
chauffeur services, courrier services (messages or 
merchandise), rental of motor racing cars, rental of 
wheelchairs.

Class: 40 סוג: 40

Metal treating, metal tempering, metal casting, 
magnetization, soldering, pattern printing, engraving, 
laminating, grinding, nickel plating, laser scribing, 
vulcanization (material treatment).

Class: 41 סוג: 41

Education; sporting and cultural activities, particularly 
planning and organization of social gatherings and 
sport events, charity events, sport events and 
competitions, entertainment information, arranging 
and conducting of seminars, arranging and 
conducting of conferences, congresses and 
symposiums, organization of competitions 
(entertainment and education); vocational guidance.

Class: 42 סוג: 42

Chemical analysis, chemical research, chemistry 
services, construction drafting, technical research, 
industrial design, material testing, engineering, 
technical surveillance service for monitoring industrial 
process and muffler/exhaust system development, 
technical drawing, computer programming, 
mechanical research, computer software design, 
updating of computer software, graphic arts 
designing, quality control, rental of computer 
software, research and development (for others), 
computer systems analysis, consultation in 
environment protection.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red 
(Pantone 186 C), white and black. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: IGOR AKRAPOVIČ

Address: Rožna Dolina C.VIII/10A, SI-1000 LJUBLJANA, 
Slovenia

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
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Trade Mark No. 248808 מספר סימן

Application Date 09/08/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: HENAN XINFEI ELECTRIC CO. LTD.

Address: East Beigan Dao Road Xinxiang, Henan 
Province, People's Republic of China

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: 7 סוג: 7

Washing machines,  refrigerator compressors; parts 
and fittings for washing machines and refrigerator 
compressors.

מכונות כביסה, מדחסים למקררים; חלקים והתקנים למכונות 
כביסה ומדחסים למקררים.                                                 

                                

Class: 11 סוג: 11

Refrigerators; freezers, microwave ovens; air-
conditioners, air-conditioning installations and 
apparatus; refrigerating apparatus and machines; 
refrigerating containers; ice machines and apparatus; 
ice chests; cooling appliances and installations; ice 
boxes; air cooling apparatus; ventilation (air-
conditioning) installations and apparatus; hot air 
ovens; structural plates for ovens; pressure cooking 
saucepans, electric; baker ovens; burners; cooking 
utensils, electric; cookers; cooking apparatus and 
installations; stoves; burners (gas); bread toasters; 
griddles (cooking appliances); kitchen ranges 
(ovens); roasters; autoclaves (electric pressure 
cookers); solar energy water heater; solar energy 
refrigeration appliances and solar energy lighting 
fitting.

מקררים; מקפיאים, תנורי מיקרוגל; מזגנים, מתקני ומערכות 
מיזוג אוויר; מתקני ומערכות קירור; מכולות קירור; התקני 
ומכונות קרח; צידניות קרח; התקנים ומתקני צינון; ארונות 
קירור; מערכות קירור אויר; מתקני ומערכות אוורור (מיזוג 

אויר); תנורי אוויר חם; תבניות לוח לתנורים; סיר לחץ קלחת, 
חשמלי; תנורי אפייה; כריים; כלי בישול, חשמלי; סירים; מתקני 
ומערכות בישול; תנורים; כריים (גז); מצנם; פלטת צלייה (כלי 

בישול); תנורים משולבים (תנורים); תנורי צלייה; אוטוקלב (סירי 
לחץ חשמליים); מערכות חימום מים סולריות; מערכות קירור 
סולריות ומערכות סולריות להספקת תאורה.                         
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Oolalash

Trade Mark No. 248836 מספר סימן

Application Date 19/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Danshar (1963) Ltd. שם: דנשר (1963) בע"מ

Address: 12 Hamelacha Street, Rosh Haain, Israel כתובת : רח' המלאכה 12, ראש העין, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

eye color cosmetics       קוסמטיקה לאיפור עיניים
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Trade Mark No. 248936 מספר סימן

Application Date 11/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0996375 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Vaporized fuel mixtures, fuel, mineral fuel, grease for 
belts, industrial grease, industrial oil, lubricating oil, 
motor oil, carburants, additives to motor-fuel (non-
chemical), gasoline, kerosene, naphtha.
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Class: 6 סוג: 6

Iron, unwrought or semi-wrought, titanium, titanium 
iron, aluminium and their alloys; non-electric cables 
and wires of common metal used in production of 
mufflers and exhaust systems, namely, composite 
materials (carbon, kevlar), metal profiles, pipes and 
tubes of metal, particularly metal exhaust pipes, 
branching pipes of metal, pipework of metal, elbows 
of metal for pipes, jets of metal, junctions of metal for 
pipes, penstock pipes of metal, clips of metal for 
pipes, clips of metal for cables and pipes, reinforcing 
materials of metal for pipes, steel, unwrought or 
semi-wrought, steel pipes, particularly exhaust steel 
pipes, steel alloys, hoop steel, steel strip, steel wire, 
steel sheets, cast iron, unwrought or semi-wrought, 
chrome iron, iron slabs, sleeves (metal hardware), 
iron strip, iron wire, white metal, alloys of common 
metal, machine belt fasteners of metal, nozzles of 
metal, latch bars of metal, poles of metal, bearing 
metal, rings of metal, stop collars of metal, armour 
plate, brazing solder, flanges of metal (collars), 
chains of metal, couplings of metal for chains, pegs 
of metal, cotter pins, winding keys of metal, belt 
stretchers of metal, crampons (cramps) of metal, wire 
of common metal, screws of metal, grease nipples, 
badges of metal for vehicles, filings of metal, vice 
claws of metal, tiles of metal, rivets of metal, girders 
of metal, tanks of metal, soldering wire of metal, 
valves of metal (other than parts of machines), 
gratings of metal, ferrules of metal, fittings of metal 
for compressed air ducts, wire of common metal 
alloys (except fuse wire), reinforcing materials of 
metal for machine belts, vice benches of metal, 
wrapping or binding bands of metal, thread of metal 
for tying-up purposes, sealing caps of metal, buckles 
of common metal (hardware), rods of metal for 
welding, rods of metal for brazing, straps of metal for 
handling loads, belts of metal for handling loads, 
slings (of metal) for handling loads, cables of metal, 
non-electric, containers of metal for liquid fuel, ropes 
of metal, bindings of metal, nuts of metal, stretchers 
for metal bands (tension links), registration plates of 
metal, hoppers of metal (non-mechanical), letters and 
numerals except type, wheel clamps (boots), wire 
rope, foundry molds (moulds) of metal, chill-molds 
(moulds) [foundry], bolts.

Class: 7 סוג: 7

Carbon caps (bows), carbon temperature aprons; 
carbon mufflers; carbon casings and accessories (for 
engine shell) from carbon fibers, motors and engines 
for vehicles and machines; supplementary equipment 
for motorcycles and machines, namely, metalworking 
machines; engraving machines, embossing 
machines, rammers (machines), cutters (machines), 
nut-tapping machines, die-cutting machines, swaging 
machines, stamping machines, die-stamping 
machines, metal drawing machines, robots 
(machines), conveyors (machines), riveting 
machines, threading machines, thermic lances 
(machines), mud catchers and collectors (machines), 
vibrators (machines) for industrial use, 
housings/hangers (parts of machines), axles for 
machines, hammers (parts of machines), moulds 
(parts of machines), tools (parts of machines), 
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regulators (parts of machines), valves (parts of 
machines), lubricators (parts of machines), bearing 
brackets (for machines), chucks (parts of machines), 
pistons for cylinders, stuffing boxes (parts of 
machines), lubricating pumps, clack valves (parts of 
machines), compressors (machines), pulleys (parts of 
machines), sealing joints (parts of machines), drilling 
heads (parts of machines), bearings (parts of 
machines), cylinders for machines, rolling mill 
cylinders, separators, mechanical reeling apparatus, 
holding devices for machine tools, pistons (parts of 
machines or engines), pressure regulators (parts of 
machines), pressure valves (parts of machines), 
springs (parts of machines), taps (parts of machines, 
engines or motors), machine wheelwork, fly-wheels 
(machines), belts for motors and engines, shields, 
covers (parts of machines), slide rests (parts of 
machines), journals (parts of machines), shock 
absorber plungers (parts of machines), dashpot 
plungers (parts of machines), anti-friction bearings for 
machines, anti-friction pads for machines, reels 
(parts of machines), drill chucks (parts of machines), 
heat exchangers (parts of machines), filters (parts of 
machines), boiler tubes (parts of machines), 
crankcases for machines, motors and engines, 
expansion tanks (parts of machines), connecting rods 
for machines, motors and engines, transmission tube 
conveyors, motors and engines other than for land 
vehicles, hydraulic engines and motors, driving 
motors other than for land vehicles, propulsion 
mechanisms other than for land vehicles, jet engines 
other than for land vehicles, cylinder heads for 
engines, starters for motors and engines, igniting 
devices for internal combustion engines, igniting 
magnetos for engines, aeroplane engines, 
aeronautical engines, engines for air cushion 
vehicles, motors for boats, compressed air engines, 
exhausts for motors and engines, exhaust manifold 
for engines, silencers for motors and engines, electric 
motors other than for land vehicles, injectors for 
engines, glow plugs for diesel engines, filters for 
cleaning cooling air (for engines), superchargers, 
fans for motors and engines, fuel economisers for 
motors and engines, anti-pollution devices for motors 
and engines, speed governors for machines, engines 
and motors, control cables for machines, engines 
and motors, control mechanisms for machines, 
engines and motors, fan belts for motors and 
engines, cylinders for motors and engines, fuel 
conversion apparatus for internal combustion 
engines, radiators (cooling) for motors and engines, 
hydraulic controls for machines, motors and engines, 
pneumatic controls for machines, motors and 
engines, alternators, transmission shafts (other than 
for land vehicles), self-oiling bearings, grease rings, 
piston rings, dynamo brushes, bicycle dynamos, ball-
bearings, carburetors, card clothing (parts of carding 
machines), dynamos, igniting magnetos, pneumatic 
hammers, transmissions other than for land vehicles, 
freewheels (other than for land vehicles), vacuum 
pumps, steam traps, roller bearings, ball rings for 
bearings, superheaters, turbines other than for land 
vehicles, mechanical reels for flexible hoses, 
vulcanization apparatus, couplings other than for land 
vehicles, brake linings other than for vehicles, brake 
shoes other than for vehicles, brake segments other 
than for vehicles, gear boxes other than for land 
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vehicles, automatic handling machines 
(manipulators), driving chains other than for land 
vehicles, reduction gears other than for land vehicles, 
cardan joints, catalytic converters, emergency power 
generators, foundry machines; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus.Class: 9 סוג: 9

Measuring, and checking (supervision) apparatus 
and instruments for use in testing of motorcycle/car 
mufflers and exhaust systems; computer game 
programs, data processing equipment and 
computers; particularly anti-glare visors, simulators 
for the steering and control of vehicles, sunglasses, 
kilometer recorders for vehicles, protective helmets, 
protective helmets for sports, furnaces for laboratory 
experiments, furniture especially made for 
laboratories, stills for laboratory experiments, 
chemistry apparatus and instruments, crucibles 
(laboratory).
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Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles for towing, motorcycles, mopeds, 
cycles, automobiles, sport vehicles, wheelchairs, 
goods handling carts, electric vehicles, cycle cars, 
delivery tricycles, ambulances, air cushion vehicles, 
water vehicles, motorboats, tractors, air vehicles, 
aeroplanes, caissons (vehicles), space vehicles, 
trailers (vehicles), caravans, side cars, camping cars, 
propulsion mechanisms for land vehicles, clutches for 
land vehicles, axles for vehicles, axle journals, 
couplings for land vehicles, shock absorbing springs 
for vehicles, automobile hoods, vehicle chassis, 
automobile chassis, hoods for vehicle engines, hoods 
for vehicles, crankcases for land vehicle components 
(other than for engines), hydraulic circuits for 
vehicles, gearing for land vehicles, particularly gears 
for bicycles, cycles and motorcycles, brakes, rims, jet 
engines for land vehicles, motors and engines for 
vehicles, motors for motorcycles, screw-propellers, 
vehicle wheel spokes, spoke clips for wheels, vehicle 
suspension springs, undercarriages for vehicles, 
turbines for land vehicles, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, frames for bicycles, cycles 
and motorcycles, transmission chains for land 
vehicles, torque converters for land vehicles, 
reduction gears for land vehicles, connecting rods for 
land vehicles (other than parts of motors and 
engines), transmission shafts for land vehicles, 
bodies for motor vehicles, motorcycles and other 
vehicles, inner tubes for pneumatic tires (tyres), 
repair outfits for inner tubes, air pumps (vehicle 
accessories), suspension shock absorbers for 
vehicles, non-skid devices for vehicle tires (tyres), 
anti-skid chains, trailer hitches for vehicles, 
automobile chains, valves for vehicle tires (tyres), 
direction indicators for bicycles, cycles and 
motorcycles, mudguards, vehicle wheels, screws 
(propellers) for ships, rudders, safety belts for vehicle 
seats, hubs for vehicle wheels, chains for bicycles, 
treads for vehicles (tractor type), treads for vehicles 
(roller belts), vehicle bumpers, bicycle tires (tyres), 
cranks, hubs, pedals, air pumps, spokes, bicycle 
saddles, saddles for cycles and motorcycles, 
bicycles, cycles and motorcycles stands, gearing for 
land vehicles, trolleys, electric motors for vehicles, 
balance weights for vehicle wheels, hub caps, 
blockade for vehicles, refrigerated vehicles, treads for 
retreading tires (tyres), solid pneumatic tires (tyres) 
for vehicle wheels, tires (tyres) for vehicle wheels, 
saddles for bicycles, cycles and motorcycles, vehicle 
seats, windows for vehicles, anti-theft devices for 
vehicles, automobile tires (tyres), shock absorbers for 
automobiles, horns for vehicles, inner tubes for 
bicycles, cycles and motorcycles, transmission gears 
for land vehicles, driving chains for land vehicles, 
direction signals for vehicles, steering wheels for 
vehicles, saddle covers, tubeless tires (tyres) for land 
vehicles, safety belts, casting carriages, ladle 
carriages
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Class: 18 סוג: 18

 Umbrellas, parasols, attaché cases, purses, suitcase 
handles, straps of leather, valises, card cases 
(notecases), backpacks, casings of leather for 
springs, bands of leather, travelling bags, travelling 
trunks, boxes of leather or leather board, imitation 
leather, leather, unworked or semi-worked, tool bags 
of leather (empty), leather laces, leather thongs, 
leather thread, leather straps, leather belts for 
protection of kidneys; stirrups of metal.  

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, particularly caps 
(headwear), motorists' boots with extra reinforcement 
and sliders, overalls, combinations (clothing), clothing 
of imitations of leather, clothing of leather, clothing of 
leather with integrated guards and sliders, clothing of 
durable materials with integrated guards, linings for 
motorists' clothing, motorists' clothing, motorists' 
footwear, sportswear, non-slipping devices for boots 
and shoes, motorists' gloves with extra 
reinforcement.

Class: 28 סוג: 28

Radio-controlled toy vehicles and miniature 
motorcycles, scale model vehicles and motorcycles, 
games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, amusement 
machines, automatic and coin-operated, apparatus 
for games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, shin guards, knee 
guards (sports articles), elbow guards (sports 
articles), mobiles (toys), protective paddings (parts of 
sports suits), counters (discs) for games.  

Class: 35 סוג: 35

Commercialization of goods, commercial 
management assistance, business inquiries, bill-
posting, cost price analysis, dissemination of 
advertising matter, demonstration of goods, updating 
of advertising material, distribution of samples, 
marketing research, business appraisals, business 
research and inquiries, business organization 
consultancy, publication of publicity texts, 
computerized file management, professional 
business consultancy, economic forecasting, 
business information, sales promotion (for others), 
secretarial services, systemization of information into 
computer databases; brokerage in sale of fuels, ores, 
metals and technical chemicals, brokerage in sale of 
machines, industrial equipment, ships and aircrafts; 
commercialization of motor vehicles, particularly 
motorcycles, commercialization of spare parts and 
supplementary equipment for motor vehicles, 
particularly for motorcycles; organization of exhibition 
for commercial or advertising purposes.

כ"ט אייר תשע"ד - 11829/05/2014



Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repair of motor vehicles, 
particularly motorcycles, car wash, motor vehicle 
wash, boiler cleaning and repair, burner maintenance 
and repair, air conditioning apparatus installation and 
repair, vehicle greasing, machinery installation, 
maintenance and repair, plumbing, vehicle polishing, 
retreading of tires (tyres), riveting, anti-rust treatment 
of vehicles, vehicle service stations, car 
maintenance, vehicle maintenance, varnishing, 
vehicle cleaning, vehicle repair, rental of cleaning 
machines, repair information, vulcanization of tires 
(tyres)(repair), computer hardware (fitting), rebuilding 
engines that have been worn or partially destroyed, 
rebuilding machines that have been worn or partially 
destroyed, airplane maintenance and repair.

Class: 39 סוג: 39

Transport, particularly car transport, marine transport, 
passenger transport, air transport, ambulance 
transport, hauling, transportation information, vehicle 
towing, car rental, carting, car parking, warehousing, 
rental of warehouses, garage rental, parking place 
rental, vehicle rental, coach rental, truck rental, 
rescue operations (transport), taxi transport, freight 
forwarding, freight brokerage, transport brokerage, 
chauffeur services, courrier services (messages or 
merchandise), rental of motor racing cars, rental of 
wheelchairs.

Class: 40 סוג: 40

Metal treating, metal tempering, metal casting, 
magnetization, soldering, pattern printing, engraving, 
laminating, grinding, nickel plating, laser scribing, 
vulcanization (material treatment).

Class: 41 סוג: 41

Education; sporting and cultural activities, particularly 
planning and organization of social gatherings and 
sport events, charity events, sport events and 
competitions, entertainment information, arranging 
and conducting of seminars, arranging and 
conducting of conferences, congresses and 
symposiums, organization of competitions 
(entertainment and education); vocational guidance.

Class: 42 סוג: 42

Chemical analysis, chemical research, chemistry 
services, construction drafting, technical research, 
industrial design, material testing, engineering, 
technical surveillance service for monitoring industrial 
process and muffler/exhaust system development, 
technical drawing, computer programming, 
mechanical research, computer software design, 
updating of computer software, graphic arts 
designing, quality control, rental of computer 
software, research and development (for others), 
computer systems analysis, consultation in 
environment protection

כ"ט אייר תשע"ד - 11929/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red 
(Pantone 186 C), white and black. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: IGOR AKRAPOVIČ

Address: Rožna Dolina C.VIII/10A, SI-1000 LJUBLJANA, 
Slovenia

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

כ"ט אייר תשע"ד - 12029/05/2014



Trade Mark No. 248946 מספר סימן

Application Date 09/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1119867 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: H. Lundbeck A/S

Address: Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark

(Denmark Public Limited Company (PLC) Denmark)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparation and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases 
in, generated from or affecting the central nervous 
system; pharmaceutical preparations and substances 
acting on the central nervous system; central nervous 
system stimulants; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of Alzheimer's disease, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, 
Parkinson disease, schizophrenia, bipolar disorder, 
oncology, pain, alcoholism and dependency; 
preparations, substances, reagents and agents for 
diagnostic and medical purposes.
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Star Voice

Trade Mark No. 248966 מספר סימן

Application Date 28/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TechTop Ltd. שם: טקטופ בע"מ

Address: 26th Hoz Dov St., Kiryat Ono, 55556, Israel כתובת : הוז דב 26, קרית אונו, 55556, ישראל

טקטופ בע"מ

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: 9 סוג: 9

systems for transfering, recording and reproduction 
of signals (audio and video), sound systems, 
microphones, .karaoke systems. Systems and 
accessories for entertainment and music; all included 
in class 9

מערכות להעברה להקלטה ולהצגה של אותות (אודיו ווידאו) 
מערכות סאונד, מיקרופונים, מערכות קריוקי. מערכות ואביזרי 
בידור ומוסיקה; הנכללים כולם בסוג 9                                   
                                                                                    

      

כ"ט אייר תשע"ד - 12229/05/2014



Trade Mark No. 248978 מספר סימן

Application Date 14/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Najat Khoury שם: נג'את כורי

Address: 5/10 Habishif Hajjar, Haifa, 35379, Israel כתובת : הבישוף חג'אר 5/10, חיפה, 35379, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Marwitz & Co.

Address: 1A Keller St., Haifa, 34483, Israel

שם: דן מרויץ ושות'

כתובת : רח' קלר 1א', חיפה, 3448303, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Shawarma and meat products. שווארמה ומוצרי בשר.                 

כ"ט אייר תשע"ד - 12329/05/2014



PUSH

פוש
Trade Mark No. 248985 מספר סימן

Application Date 29/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Push Foundation שם: פוש (ע"ר)

Address: 12 Gan Hashikmim St., Savion, Israel כתובת : גן השקמים 12, סביון, ישראל

פוש (ע"ר)

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: 41 סוג: 41

Education services,namely  teaching and instructing; 
coordinating and organizing seminars, workshops, 
lectures and professional training; providing of 
training; coordination and organizing conferences 
advanced studies, days of recreational activities, 
days of integration activities; all included in class 41

שירותי חינוך, דהיינו  הוראה והדרכה; ארגון ועריכת סמינרים, 
סדנאות, הרצאות והכשרות מקצועיות; הענקת אימונים; ארגון 
ועריכת כנסים, השתלמויות, ימי כיף וימי גיבוש;  הנכללים כולם 
בסוג 41                                                                         
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Trade Mark No. 248986 מספר סימן

Application Date 29/08/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Push Foundation שם: פוש (ע"ר)

Address: 12 Gan Hashikmim St., Savion, Israel כתובת : גן השקמים 12, סביון, ישראל

פוש (ע"ר)

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: 41 סוג: 41

Education services,namely teaching and instructing; 
coordinating and organizing seminars, workshops, 
lectures and professional training; providing of 
training; coordination and organizing conferences 
advanced studies, days of recreational activities, 
days of integration activities; all included in class 41.

 שירותי חינוך, דהיינו הוראה והדרכה; ארגון ועריכת סמינרים, 
סדנאות, הרצאות והכשרות מקצועיות; הענקת אימונים; ארגון 
ועריכת כנסים, השתלמויות, ימי כיף וימי גיבוש; הנכללים כולם 

בסוג 41 
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Trade Mark No. 249017 מספר סימן

Application Date 31/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1124943 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 010462265

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
010462265

Dated 11/04/2012 (Section 16) מיום 11/04/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: JEANNE LANVIN

Address: 15 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 
PARIS, France

(Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical goods, spectacles (optics), spectacle lenses, 
spectacle frames, spectacle cases, sunglasses, 
sports glasses, contact lenses.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 02/12/2011, No. 11 3 878 596 צרפת, 02/12/2011, מספר 596 878 3 11

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 12629/05/2014



Trade Mark No. 249060 מספר סימן

Application Date 27/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1125528 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances adapted for medical use, namely, 
substances for preventing and healing wounds, in 
particular bedsores, burns and surgical wounds.

כ"ט אייר תשע"ד - 12729/05/2014



Trade Mark No. 249080 מספר סימן

Application Date 25/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1065897 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 009561416

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
009561416

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific apparatus for use in water treatment; 
scientific apparatus for use in water filtration, 
purification, softening, sterilisation, sanitation, 
sanitisation, desalination, demineralisation, 
deionisation, electrodeionisation, oxidation and 
clarification; parts and fittings for the aforesaid goods. 
 

Class: 11 סוג: 11

Water treatment apparatus; water treatment units; 
water treatment filters; water treatment cartridges; 
apparatus, instruments and installations for filtration, 
purification, softening, sterilisation, sanitation, 
sanitisation, desalination, demineralisation, 
deionisation, electrodeionisation, oxidation and 
clarification of water; water treatment cartridges for 
the filtration, purification, softening, sterilisation, 
sanitation, sanitisation, desalination, 
demineralisation, deionisation, electrodeionisation, 
oxidation and clarification of water; parts and fittings 
for the aforesaid goods; Apparatus and instruments 
for surgical, medical, dental and veterinary use for 
the filtration, purification, softening, sterilisation, 
sanitation, sanitisation, desalination, 
demineralisation, deionisation, electrodeionisation, 
oxidation and clarification of water; parts and fittings 
for the aforesaid goods.

כ"ט אייר תשע"ד - 12829/05/2014



 Owners

Name: VWS (UK) Limited

Address: Marlow International, Parkway, Marlow 
Buckinghamshire SL7 1YL, United Kingdom

(UK Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

כ"ט אייר תשע"ד - 12929/05/2014



Trade Mark No. 249324 מספר סימן

Application Date 13/09/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper advertisement boards, 
cardboards advertisement boards, cardboard boxes, 
paper boxes, paper based identification cards, paper 
badges, paper based files, paper signs, cardboard 
signs; printed matter, namely, almanacs, atlases, 
notebooks, magazines, paper flags, index cards, 
greeting cards, periodicals, art prints, postcards, note 
cards, posters, books, letters, pamphlets, 
newsletters, reviews, calendars, catalogs, stickers; 
photograph and memento albums; writing materials, 
namely, pens, pencils, markers, erasers, pencil 
sharpeners; artists' supplies such as brushes, paints, 
colored pencils; office equipment (except furniture); 
adhesives for stationary purposes; paper table mats, 
paper ribbons; paper bags; plastic bags and small 
bags, namely, wrappings and pouches for packaging 
purposes; paper table napkins; paper face towels; 
photographs; printed teaching aids and instructional 
material, except apparatus; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, דהיינו, לוחות פרסום 
מנייר, לוחות פרסום מקרטון, קופסאות קרטון, קופסאות נייר, 
כרטיסי זיהוי מבוססי נייר, תגים מנייר, תיקים מבוססי נייר, 
שלטי נייר, שלטי קרטון; דברי דפוס, דהיינו לוחות שנה, 

אטלסים, יומנים, מגזינים, דגלי נייר, כרטיסי תזכיר, כרטיסי 
ברכה, כתבי עת, הדפסי אמנות, גלויות, כרטיסי רישום, 

פוסטרים, ספרים, עלונים, חוברות, עיתונים, מאמרים, יומני 
שנה, קטלוגים, מדבקות; תצלומים ואלבומי תמונות; צרכי 

כתיבה, דהיינו, עטים, עפרונות, התקני סימון, מחקים, מחדדים; 
ציוד אומנים, כדוגמת מברשות, צבעים, עפרונות צבעוניים; ציוד 

משרדי (למעט רהיטים); חומרי הדבקה למטרות כתיבה; 
שטיחוני שולחן מנייר, סרטי שולחן, שקיות נייר; שקיות פלסטיק 
ותיקים קטנים, דהיינו עטיפות וכיסונים למטרות אריזה; מפיות 
שולחן מנייר; מגבות פנים מנייר; תצלומים; עזרי לימוד מודפסים 
וחומרי הדרכה, למעט התקנים; הנכללים כולם בסוג 16.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 25 סוג: 25

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

Class: 41 סוג: 41

Education, training, guidance, teaching, 
entertainment, sporting and culture services; 
arranging and conducting lessons, courses, 
conferences, lectures, seminars, symposiums and 
forums; granting of diplomas; production and 
publishing of printed or electronic books, brochures, 
leaflets, films, cassettes, discs and programmes; 
information and consulting services; club services; all 
of the above-mentioned services relating to martial 
arts, self-defense, terror warfare, physical fitness, 
coordination and fighting arts; all included in class 41. 
                                                

שירותי חינוך, אימון, הדרכה, הוראה, בידור, ספורט ותרבות; 
ארגון וניהול שעורים, קורסים, כנסים, הרצאות, סמינרים, 
סימפוזיונים ופורומים; הענקת תעודות; הפקה ופרסום של 

ספרים, חוברות, כתבי עת, סרטים, קלטות, דיסקים ותוכניות 
מודפסים ואלקטרוניים; שירותי הענקת מידע וייעוץ; שירותי 

מועדון; כל השירותים הנ"ל מתייחסים לאומנויות לחימה, הגנה 
עצמית, שיטות לחימה, לוחמה בטרור, כושר גופני, קואורדינציה 
וקרב מגע; הנכללים כולם בסוג 41.                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ט אייר תשע"ד - 13029/05/2014



Ownersבעלים

Name: LEONARDO OROS DUEK שם: לאונרדו אורוס דואק

Address: Zikhron Yaakov, Israel כתובת : זכרון יעקב, 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

כ"ט אייר תשע"ד - 13129/05/2014



Trade Mark No. 249488 מספר סימן

Application Date 07/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127454 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ebel Watches SA

Address: Bahnhofplatz 2 B, CH-2502 Biel/Bienne, 
Switzerland

(Société anonyme (SA)

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: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, included in this 
class; jewelry, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments.

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

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

Switzerland, 28/02/2012, No. 626634 שוויץ, 28/02/2012, מספר 626634

Class: 14 סוג: 14

כ"ט אייר תשע"ד - 13229/05/2014



Trade Mark No. 249496 מספר סימן

Application Date 22/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127530 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, 
blade cutters, rotary blade cutters, ultrasound cutters, 
quilting machines, conveyors, machines for handling 
cut parts, assembly machines, sewing machines, 
labellers, machines for spreading fabric on a table, 
packaging and dispatching machines for the textile, 
clothing, footwear, garment, luggage, furnishing, 
leather goods, automobile, navigation, aeronautics 
and technical fabrics industries.

Class: 9 סוג: 9

Software for creating dressmaking patterns, grading, 
readying for industrial manufacture of articles for the 
textile, garment, underwear, footwear, leather goods, 
luggage, furnishing, automobile, nautical and 
aeronautical industries.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 12/3889552 צרפת, 18/01/2012, מספר 12/3889552

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 13329/05/2014



PIYO PIYO

Trade Mark No. 249580 מספר סימן

Application Date 23/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tung Ling Industrial Co., Ltd.

Address: 2F, No. 1, Lane 50, Nan-Kang Rd., Sec. 3, 
Taipei, Taiwan (Republic of China)

a Taiwanese 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: 35 סוג: 35

Retail department store services; retail store services 
featuring a wide variety of consumer goods of others; 
retail store services featuring personal care products, 
on-line retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others; on-line retail store 
services featuring personal care products: all the 
aforementioned services refer to electric and non - 
electric products, baby and infant products, bottles 
and nipples, pacifiers for babies, breast pumps, 
teething rings, medical products, domestic electric 
appliances, kitchen appliances, household electrical 
goods, child carrying trailers, baby carriages, 
notebooks, stationery, pencils, pens, bags, cosmetic 
bags, mirrors, pillows, containers, boxes, household 
and kitchen utensils and containers, cleaning 
products, clothing, shoes, accessories, toys; all 
included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית; שירותי חנות קמעונאית המציגים מגוון 
רחב של מוצרי צריכה של אחרים; שירותי חנות קמעונאית 

המציגים מוצרי צריכה אישית; שירותי חנות קמעונאית מקוונת 
המציגים מגוון רחב של מוצרי צריכה של אחרים; שירותי חנות 
קמעונאית מקוונת המציגים מוצרי צריכה אישית; כל השירותים 
הנזכרים לעיל מתייחסים למוצרים חשמליים ושאינם חשמליים, 
מוצרי ילדים ותינוקות, בקבוקים ופטמות, מוצצים עבור תינוקות, 

משאבות חזה, טבעות שיניים, מוצרים רפואיים, התקנים 
חשמליים ביתיים, התקני מטבח, מוצרי חשמל ביתיים, עגלות 
נשיאת ילדים, עגלות תינוקות, מחברות, צרכי כתיבה, עפרונות, 

עטים, תיקים, תיקי קוסמטיקה, מראות, כריות, מיכלים, 
קופסאות, כלי ומיכלי בית ומטבח, מוצרי ניקוי, דברי הלבשה, 
דברי הנעלה, אביזרים, צעצועים; הנכללים כולם בסוג 35.
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Trade Mark No. 249590 מספר סימן

Application Date 03/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Brill Shoe Industries Ltd. שם: בריל תעשיות נעליים בע"מ

Address: 20 Ya'akov Friman, Rishon LeZion, 75358, 
Israel

כתובת : יעקב פריימן 20, ראשון לציון, 75358, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: 5 Azrieli Center, Square Tower - 26th floor, Tel 
Aviv, 67021, Israel

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

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל המרובע - קומה 26, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, including boots, clothing and headgear 
included in class 25.

הנעלה, לרבות מגפיים; דברי הלבשה וכיסויי ראש ; הנכללים 
בסוג 25.                 
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Trade Mark No. 249649 מספר סימן

Application Date 03/10/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1127927 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Films, exposed, slides [photography], small electronic 
games intended for use with a television set; video 
games; game consoles; video gaming devices; video 
game cassettes; video game discs; computer 
software, recorded, including game software; 
computer programs and databases; attachments for 
video games, joysticks, voice-activated or manually 
operated joysticks, steering wheels for video games 
and mats for video games on which one can dance; 
recorded or downloaded sound, pictures or data; 
video tapes, magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, 
minidisks, diskettes, optical disks, compact disks, 
CD-ROMs, video disks, memory cards, USB flash 
drives, blank or pre-recorded with music, sound or 
images (which may be cartoons); holograms; 
publications in electronic format via CD-ROM, 
databases and the Internet; spectacles, sunglasses, 
diving and swimming goggles; cases, cords and 
chains for sunglasses and spectacles; binoculars; 
decorative magnets; directional compasses; sound 
and image recording, transmission and reproduction 
apparatus; satellite dishes; set-top boxes, namely 
computer software and computer hardware that can 
convert, supply and transmit sound and visual data; 
television apparatus; flat screens, liquid crystal 
display screens, high-definition screens and plasma 
screens; radios; home cinema systems; video 
recorders; compact disc players; DVD drives; MP3 
players; cassette players; minidisk players; playing 
devices containing music in digital form; 
loudspeakers; headphones, earphones; computers; 
karaoke systems; systems for sound editing and 
sound mixing; systems for editing and mixing video 
images; computer data processing apparatus; 
computer keyboards; computer monitors; modems; 
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computer accessories included in this class; 
computer mice, computer mouse pads; navigation 
systems; personal data assistants (PDAs); electronic 
pocket translators; dictating machines; electronic 
agendas; scanners; printers; photocopiers; facsimile 
machines; telephones; automatic answering 
machines; video telephones; portable telephones; 
accessories for cellular telephones included in this 
class, namely cases for cellular telephones, hands-
free apparatus for using cellular telephones, 
earphones and headsets for cellular telephones, 
keypads for cellular telephones, straps for cellular 
telephones, special cases for carrying cellular 
telephones, photographic cameras and video 
cameras integrated in cellular telephones; remote 
controls for televisions and video systems; 
teleconference systems; calculating machines; card 
readers for credit cards; currency converters; 
automated banking machines; video cameras, 
portable cameras with built-in video recorders; 
photographic equipment, photographic cameras, 
cameras (cinematographic apparatus), projectors, 
flash light lamps, special cases and cords for 
photographic apparatus and instruments, electric 
cells and batteries; computer screen-saver programs; 
recorded or blank magnetic, digital or analog sound 
or image recording media; magnetic cards 
(encoded); memory cards; microprocessor cards; 
magnetic or chip-based credit cards, magnetic or 
chip-based telephone cards, magnetic or chip-based 
cards for cash dispensers, magnetic or chip-based 
cards for automated teller machines and currency 
converters, prepaid magnetic or chip-based cards for 
cellular telephones, magnetic or chip-based cards for 
travel and shows, magnetic or chip-based check 
guarantee cards and magnetic or chip-based debit 
cards; irons; alarms; electronic dispensers; wind 
socks for indicating wind direction; distance-
measuring equipment; speed measuring and 
displaying equipment; protective gloves; audio 
receivers, amplifiers; television picture tubes; 
television cathode-ray tubes; set-top boxes, namely 
computer software and hardware which can convert, 
supply and transmit audio and video data; disk drives 
for computers; electronic games with liquid crystal 
displays; protected semiconductors; integrated 
circuits with programs for processing audio, video or 
computer data; rechargeable batteries; central 
processing units and converters for audio and video 
data; cables for data transmission; apparatus for 
payment for electronic commerce; protective helmets 
for sports; encoded identification bracelets, magnetic; 
electronic instrument assemblies; fuel/air coefficient 
analysers; remote-control units for locking cars.
Class: 12 סוג: 12

Bicycles, motorcycles, automobiles, trucks, pickup 
trucks, utility vehicles, motor coaches, camping cars, 
refrigerated vehicles; aircraft and boats; air balloons, 
dirigible balloons; vehicle accessories, namely sun 
visors, pneumatic tires, tire covers, luggage carriers, 
ski carriers, wheel rims and trims; seat trims, vehicle 
covers, pushchairs, strollers, safety seats for infants 
and children (for vehicles); motors for land vehicles; 
protective grilles for headlights; headlight covers; 
steering wheels for vehicles; trailers; cushions as car 
accessories.
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Class: 14 סוג: 14

Jewelry, necklaces; jewelry; watches; wristwatches, 
clocks; chronographs; clocks; medallions, jewel 
pendants, brooches; bracelets; pins (jewellery, 
jewelry (Am.)); pins (jewelry); tie clips and tie pins; 
cuff links; commemorative medals made of precious 
metal; prize cups, commemorative plates, trophies, 
statues, sculptures, all of precious metal; decorative 
hat pins, key rings (trinkets or fobs), printed metal 
covers for collection purposes (pogs), all of precious 
metal; ornamental key rings; coins; medals for 
clothing; watch cases; badges of precious metal; 
alarm clocks; badges and pins (jewelry); leather 
bracelets; bracelets made of plastic; ornamental key 
rings made of plastic.
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Class: 16 סוג: 16

Coloring and drawing books; activity books; 
magazines; newspapers; books and reviews, 
including those relating to sportsmen and sports 
events; bookmarkers; printed teaching material; 
score sheets; event programs; albums relating to 
events; photo albums; autograph books; printed 
timetables; pamphlets; collectible photographs of 
players; bumper stickers, stickers, scrapbooks, 
sticker albums; posters; photographs; tablecloths of 
paper; towels of paper; paper bags; invitation cards; 
greeting cards; gift wrap; paper coasters and place 
mats; garbage bags of paper or of plastic; food 
wrapping paper; small bags for preserving foodstuffs; 
paper coffee filters; labels, not of textile; towels of 
paper; wet wipes; toilet paper; tissues for removing 
make-up; boxes for handkerchiefs of paper and 
cardboard; tissues of paper; paper diapers; stationery 
and instructional and teaching material (except 
apparatus); typewriter paper; copying paper; 
envelopes; notepads; folders for papers; tissue 
paper; writing or drawing books; paper sheets for 
note taking; writing paper; binder paper; files; book 
cover paper; luminous paper; self-adhesive paper for 
notes; paperweights; crêpe paper; cloth paper; paper 
badges or insignia; flags of paper; flags of paper; 
writing instruments; fountain pens; pencils; ball-point 
pens; ball-point pen and pencil sets; felt-tip pens; 
fiber-tip pens and felt pens; marking pens; ink, inking-
pads, rubber stamps; typewriters, electric or non-
electric; lithographs, lithographic works of art; 
paintings [pictures], framed or unframed; paint boxes, 
paints and colored pencils; chalks; pencil ornaments; 
blocks for printing; address books; diaries; personal 
organizers of paper; road maps; tickets, admission 
tickets, lottery tickets; scratch cards; checks; comic 
books; calendars; postcards; advertising panels, 
banners and equipment included in this class; 
transfers; sticking labels; office requisites, except 
furniture; correction fluids; rubber erasers; pencil 
sharpeners; stands and containers for office articles; 
paper-clips; drawing pins; rulers; adhesive tapes for 
stationery purposes, adhesive tape dispensers; 
staples for offices; marking templates; document 
holders; paper-clips; holders for notepads; cases for 
business cards; bookends; stamps (seals); postage 
stamps; credit cards, telephone cards, cash cards, 
cards for traveling and for shows, check guarantee 
cards and debit cards non-magnetic and of paper or 
cardboard; babies' diaper-pants of paper or cellulose 
(disposable); baggage tags of paper; passport cases; 
travelers checks; holders for checkbooks; metal note 
clips; letter trays.

Class: 18 סוג: 18

Leathers and imitation leathers; leather thongs; 
umbrellas, parasols; sports bags (other than those 
adapted for the products they contain); leisure bags; 
travelling bags, rucksacks; school bags; bags for 
hanging on belts; handbags, leather bags; beach 
bags; garment bags; valises; briefcases; straps for 
suitcases; briefcases; vanity cases (not fitted); toilet 
bags; key cases; wallets; purses; identity card 
holders; whips; collars for animals; leather tags for 
luggage.
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Class: 20 סוג: 20

Mirrors (looking glasses); goods made of plastic, 
namely statues, figurines, statuettes, trophies; 
souvenirs made of wood, wax, plaster or plastic 
materials; identification labels (uncoded), 
namely,identification plates, keycards (uncoded), all 
the above goods of plastic materials; cushions; 
sleeping bags; furniture; chairs for interior and 
exterior use; shelves (furniture); stalls for goods; 
towel dispensers, fixed, not of metal; coat hangers, 
fans for personal use; inflatable or rigid promotional 
objects of plastic; bookshelves; display stands or 
sales panels for points of sale (furniture); display 
stands for stationery supplies; advertising material 
made of plastic; library shelves; plastic printed lids for 
collecting (pogs); straps made of plastic; picture 
frames; photograph frames; registration plates, not of 
metal; bookrests; identification wristbands made of 
plastic; plastic badges.

Class: 24 סוג: 24

Sleeping bags (padded); bed linen; sheets; 
eiderdowns; bed covers; pillowcases; curtains, 
shower curtains; curtain fabrics; domestic linen; hand 
towels, bath linen, tea towels; blankets; 
handkerchiefs of textile, flags; flags; pennants; table 
linen not of paper; labels of cloth; banners made of 
plastic.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes and footwear; headgear for wear; 
shirts; knitwear (clothing); jumpers; slipovers; tee-
shirts; vests; singlets; sleeveless jerseys; dresses; 
skirts; underwear; bathing suits; bath robes; shorts; 
trousers; sweaters; caps; caps; hats; sashes for 
wear; scarfs, shawls; caps with visors; tracksuits for 
sports; sweatshirts; jackets, sports jackets, stadium 
jackets (marking vests); blazers; waterproof clothing; 
coats; uniforms; neckties; wrist bands; headbands; 
gloves; aprons; bibs, not of paper; pajamas; play 
suits for infants and children; socks and stockings; 
garters; belts; braces for clothing.

Class: 26 סוג: 26

Braids; tassels (haberdashery); ribbons; buttons; 
needles; sewing boxes; badges for clothing 
(excluding those made of precious metals); brooches 
(clothing accessories); decorative pins and needles, 
not of precious metal; ornamental pins, not of 
precious metal, for hats; hair nets, hair bands; 
barrettes; hair pins; hair ribbons; non-precious metal 
pins; cords; edge strips for clothing (strips); 
competitors' numbers for advertising; shoe 
ornaments not made of precious metal; other 
decorative items for the hair included in this class; 
badges or badges for wear, not of precious metal 
(including numerals and letters); badges and pins 
(badges for wear, not of precious metal).

Class: 27 סוג: 27

Wall coverings.
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Class: 28 סוג: 28

Sports balls; play balloons; board games; tables for 
indoor football; dolls and stuffed toys; toy vehicles; 
jigsaw puzzles; balls; inflatable toys; toy disks (pogs); 
playing cards; confetti;  soccer equipment, namely 
soccer balls, gloves, knee guards, elbow guards, 
shoulder pads, shin guards; soccer goals; sports 
bags and containers (adapted to objects) for carrying 
sports items; party hats (toys); electronic games 
other than those designed to be used only with 
television sets; hands made of rubber or of foam 
(toys); gymnastic appliances; kites; roller skates; toy 
scooters; skateboards; coin-operated video games 
for game halls (arcade games).

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages; syrups and powders for 
making non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated water; other non-alcoholic beverages; 
isotonic beverages; fruit and vegetable drinks; fruit 
and vegetable juices; iced fruit beverages; beer; 
strong dark beers; lagers and ales; alcohol-free or 
low-alcohol beers.

Class: 35 סוג: 35

Employment agencies; personnel recruitment; 
advertising; services of an advertising text publishing 
agency; services of an advertising agency; services 
of an advertising agency on a global computer 
network (the Internet) or via wireless electronic 
communication devices; dissemination of advertising 
matter; rental of advertising space; rental of 
advertising time in film credits; television advertising, 
radio advertising; advertising in the form of animated 
cartoons; promotional agency services, promotional 
agency services for sports and public relations; 
promoting soccer events; market study services; 
market research services; public opinion polling 
services; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; advertising organization for 
trade fairs; compilation and systemization of data in 
data banks; services for managing data banks; 
compilation of statistics; advertising for sports events 
in connection with soccer; retail sales services and 
bringing together various products for others (except 
transport), namely clothing, footwear, headgear, 
sports articles, stationery, apparatus for the 
recording, transmission and reproduction of sound 
and/or images, books, newspapers, magazines, 
printed publications, video games, toys, dolls, badges 
and insignia, rings for keys, tickets, watches and 
jewelry, souvenir articles in connection with soccer, 
bags, luggage, towels, umbrellas, flags and 
pennants, alcoholic and non-alcoholic beverages, 
confectionery products, medical apparatus and 
instruments, vehicles and motor car accessories; 
retail sales services for solvents, waxes, bitumen and 
petroleum; gathering of the following goods for others 
(except transport) enabling customers to conveniently 
view and purchase such products in a store or on a 
global computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices, namely clothing, 
footwear, headgear, sports articles, stationery, 
apparatus for the recording, transmission and 
reproduction of sound and/or images, books, 
newspapers, magazines, printed publications, video 
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games, toys, dolls, badges and insignia, rings for 
keys, tickets, watches and jewelry, souvenir articles 
in connection with soccer, bags, luggage, towels, 
umbrellas, flags and pennants, alcoholic and non-
alcoholic beverages, confectionery products, medical 
apparatus and instruments, vehicles and motor car 
accessories; advertising and promotional services, 
information services concerning advertising and 
promotion, commercial information agency, all the 
aforesaid services offered online from a computer 
data bank or from a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; designing and compiling advertising for use 
as Web site on a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; provision of space on Web sites, for 
advertising of goods and services; auctioneering on a 
global computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; collection of 
directories for publication on the Internet and on a 
wireless electronic communications network; 
commercial administration for processing commercial 
services on a global computer network (Internet) or 
via wireless electronic communication devices; 
compilation, creation and management of data, 
namely compiling domain names in a register; sales 
promotion, namely implementing preferential 
programs for customers; setting up of bonus 
programs for clients in stadiums by means of 
distributing loyalty and encoded member cards which 
may hold personal user data; positioning, launch and 
management of loyalty programs, namely issuing of 
loyalty cards to supporters, which hold personal data 
on the identity of the cardholder; electronic 
commerce services (E-commerce), namely making 
product information available by means of 
telecommunication networks for advertising and 
sales purposes; compilation of information into 
computer databases and especially of still or 
animated images; electronic commerce services, 
namely online services for provision of goods 
purchase and sales contracts on behalf ofothers; 
promotion of sports events in the field of soccer; 
promotion of the goods and services of others, 
through contractual agreements, especially through 
partnership (sponsoring) and licenses, offering them 
higher profile and an enhanced image on the back of 
cultural and sporting events, particularly international 
events; compiling and recording of data and 
information on sports performances; services for the 
provision of human resources, particularly for selling 
beverages and foods; promoting soccer events; retail 
sales services relating to interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs and computer games; retail services 
especially on a global computer network, for 
interactive educational and entertainment products, 
interactive compact disks, CD-ROMs, and computer 
games; presentation of computer programs for retail 
purposes; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other 
businesses); procurement services for others 
[purchasing goods and services for other 
businesses]) for sports events or entertainment; 
promotion of the goods and services of others 
through contractual agreements, especially through 
partnership (sponsoring) and licenses, offering them 
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enhanced public awareness and/or image and/or 
positive public opinion derived from cultural or sports 
events, particularly international events.
Class: 36 סוג: 36

Issuing and management of credit cards and 
travelers' checks; financial services; banking 
services, credit and fund investment; insurance 
underwriting; hire-purchase financing; hire-purchase 
services; financial sponsorship of sports meetings; 
information services concerning finance and 
insurance, provided from a computer database or by 
Internet or on any wireless electronic communication 
network; home banking services; banking services on 
the Internet or on any wireless electronic 
communication network; financial sponsorship search 
for soccer competitions; payment services via mobile 
telephone; safe deposits; issue of tokens of value, 
namely of loyalty cards for supporters, which hold 
personal data on the identity of the cardholder and 
which allow access control at sports stadiums; 
financial promotion of events in the field of soccer; 
financial payment services for electronic commerce, 
namely transfer of funds, all via electronic 
communication networks; financial payment services 
for electronic commerce in connection with the 
purchase of goods and services provided by third 
parties, all via electronic communication networks, 
and clearing and reconciling financial transactions via 
electronic communication networks.

Class: 38 סוג: 38

Communication by mobile telephone; communication 
by telex; communication via electronic computer 
terminals linked to telecommunication networks, data 
banks and the Internet or via wireless electronic 
communication devices; telegraph services; 
communication by telephone; communications by 
facsimile; paging services; conference services by 
telephone or by video; television broadcasting; cable 
television program broadcasting; radio broadcasting; 
radio and television broadcasting of sports and 
sporting events; services of a press and information 
agency; other message transmission services; rental 
of telephones, facsimile machines and other 
telecommunication apparatus; transmission of 
commercial Internet pages online or via wireless 
electronic communication devices; services for 
transmitting and broadcasting television and radio 
programs provided over the Internet or via any 
wireless electronic communication network; 
electronic transmission of messages; simultaneous 
broadcasting of film recordings and sound and video 
recordings; provision of access to telematic servers 
and to conversation groups in real time; computer 
aided transmission of messages and images; 
telecommunication via fiber-optic network; provision 
of a global computer network or interactive 
communications technologies for access to private 
and commercial purchasing and ordering services; 
telecommunication of computer information (including 
Web sites) and other data; transmission of 
information (including sites on data communication 
networks) by telecommunication, computer programs 
and other data; electronic mail; services for providing 
access to the Internet or to any wireless electronic 
communication network (telecommunication 
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services); provision of connections for 
telecommunications with a global computer network 
or data banks; providing access to Web sites offering 
digital music on the Internet via a global computer 
network or via wireless electronic communication 
devices; leasing of access time to MP3 Web sites on 
a global computer network (the Internet) or via 
wireless electronic communication devices; rental of 
access time to a database server center 
(telecommunication services); leasing access time to 
a computer database (telecommunication services); 
transmission of digital music by telecommunications; 
online transmission of electronic publications; digital 
music transmission on the Internet or via any 
wireless electronic communication network; digital 
music transmission via MP3 Internet sites; 
simultaneous broadcasting and/or uploading of film 
recordings and sound and video recordings 
(telecommunications); simultaneous broadcasting 
and/or uploading interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs, computer programs and computer games 
(telecommunications); providing access to 
blackboards (display and advertisement notice 
boards) and to discussion forums (chatrooms) in real 
time via a global computer network; rental and 
provision of access time to blackboards (information 
and advertisement notice boards) and to discussion 
forums (chatrooms) in real time by means of a global 
computer network (communication services); 
telecommunication services dedicated to retail sales 
via interactive communications with customers; 
telecommunication on multimedia; videotext and 
teletext transmission services; transmission of 
information via communication satellite, microwave or 
by electronic, digital or analog means; transmitting 
digital information by cable, wire or fiber; transmitting 
information by mobile telephones, telephones, fax 
machine and telex; telecommunication services for 
receiving and exchanging information, messages, 
images and data; implementation of chatrooms on 
the Internet or on any wireless electronic 
communications network (telecommunications); 
providing access to search engines for obtaining data 
and information on global networks.
Class: 39 סוג: 39

Operation of a travel agency, namely travel 
organization and reservation; ticket reservation and 
booking services travel information and ticket sales 
services; transportation by plane, railway, bus and 
truck; transport by boat; services for travel by ship; 
tourist travel services; vehicle rental; rental of parking 
spaces; taxi transport; services for transporting goods 
by ship; distribution of water, heat, gas and 
electricity; newspaper, review and book delivery; 
postal services, messenger and mail delivery 
services; storage of goods; delivery of solvents, 
paraffins, waxes, bitumens and petroleum products, 
except liquid gas; distribution (delivery) of films and 
sound and image recordings; distribution (delivery) of 
interactive educational and entertainment products, 
interactive compact disks, CD-ROMs, computer 
programs and computer games.
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Class: 41 סוג: 41

Operating lotteries, prize draws and competitions; 
betting and gaming services related to sports; 
hospitality services (sport, entertainment), namely the 
provision of admission tickets and sports information 
pamphlets for VIPs, as well as orientating and 
bringing together VIPs at sports or entertainment 
events; hospitality services, namely customer 
reception services (entertainment services), including 
the provision of admission tickets to sports or 
entertainment events; entertainment services in 
connection with sports events; entertainment 
services consisting of public gatherings for the 
retransmission of sports events; sporting and cultural 
activities; organization of sporting and cultural events 
and activities; organization of sports competitions; 
organization of events relating to soccer; sport camp 
services; providing sports facilities; video and 
audiovisual systems rental; production, presentation, 
distribution and/or rental of film recordings and audio 
and video recordings; presentation, distribution 
and/or rental of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs, and computer games; coverage of radio 
broadcast and televised sports events; production 
services for radio and television programs and 
videotape films; ticket reservation and booking 
services and information services for sports or 
entertainment events; timing during sports events; 
arranging of beauty contests; interactive 
entertainment; betting and gaming services on-line 
on the Internet or on any wireless electronic 
communications network; information in the field of 
entertainment (including in the field of sports), 
provided on-line from a computer database or via the 
Internet or via any wireless electronic 
communications network; services of electronic 
games transmitted by Internet or on mobile phones; 
publication of books; publication of electronic books 
and newspapers on-line; audio and video recording 
services; production of animated cartoons for the 
movies, production of animated cartoons for 
television; rental of sound and picture recordings for 
entertainment purposes; information in the field of 
education provided on-line from a computer database 
or via the Internet or via any wireless electronic 
communications network; translation; photographic 
services; provision of entertainment infrastructures; 
ticket office services in connection with sports events.

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink, snack-bars; hospitality 
services, namely provision of food and drink; food 
and drink catering; hotels; provision of food and drink 
and accommodation, reservation of hotels and 
temporary accommodation; hospitality services, 
namely provision of food and drink at sports or 
entertainment events.

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

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

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Genève 46, CH-1260 Nyon, 
Switzerland

Switzerland, 24/08/2011, No. 620864 שוויץ, 24/08/2011, מספר 620864

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 26 סוג: 26

Class: 27 סוג: 27

Class: 28 סוג: 28

Class: 32 סוג: 32

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 249664 מספר סימן

Application Date 22/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128122 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AMB s.r.l.

Address: Via San Martino, 12, I-33038 San Daniele del 
Friuli (UD), Italy

(Italy Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online advertising on a computer network; 
advertising on the Internet.

Class: 42 סוג: 42

Creating and maintaining Web sites for others.

Class: 45 סוג: 45

Registration of domain names.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/05/2012, No. UD2012C000167 UD2012C000167 איטליה, 04/05/2012, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 249681 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128297 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment and computers; software 
to enable uploading, posting, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the Internet or other 
communications network; software and networking 
hardware for the facilitation of interactive multimedia 
communications; computer software for use in 
creating and designing web sites; apparatus for 
electronic publishing; publications downloadable in 
electronic form from the Internet or provided on-line 
from a computer database.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising 
space via the global computer network; promoting 
the goods and services of others over the Internet; 
compilation and management of on-line computer 
databases and online searchable databases; 
dissemination of advertising material; publication of 
publicity texts; direct marketing; advertising, 
marketing and promotion services for businesses; 
providing information about and making referrals in 
the field of general business networking referral 
services, namely promoting the products, services 
and events of others by providing the facilities for 
passing business leads and referrals among group 
members; providing information about the products, 
services, events and activities of others via the global 
computer network; job placement services; business 
research and survey services; facilitating the 
exchange and sale of products and services of others 
via computer and communication networks; providing 
online career networking services and information in 
the fields of employment, recruitment, job resources 
and job listings; recruitment and placing services; 
electronic commerce services namely providing an 
online community for advertising and marketing; 
online business and professional networking 
services; business information; commercial 
information agency services; facilitating the sharing 
of business and career information intended to 
enhance opportunities for business and professional 
advancement; compilation, provision of a business 
database for the use of Internet users and 
subscribers; online clerical services for making 
appointments; business introduction services; 
providing online computer databases and online 
searchable databases in the fields of business and 
professional networking.
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Class: 38 סוג: 38

Providing online chat rooms for registered users for 
transmission of messages concerning virtual 
community and social networking; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of 
general interest and a wide variety of topics; 
providing email and instant messaging services via 
the Internet and other global computer networks; 
wireless digital messaging services; providing 
multiple-user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide 
range of information and services and for accessing 
third party and proprietary websites; communication 
services, namely, transmission of voice, audio, 
images, multimedia content, videos, movies, films, 
user generated content and data by 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; streaming 
audio, video and other data services via the Internet; 
providing voice communication services over the 
Internet; providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users; podcasting 
(transmission) services; webcasting services; 
broadcasting services namely transmitting, 
uploading, receiving, sharing, posting, editing, 
displaying, playing, storing or organising or otherwise 
providing electronic media or information over the 
Internet or other communications networks; providing 
an online forum (or an online website) where 
computer users can search for other computer users 
to create and participate in online communities and 
social networks; data transmission and instant 
messaging services.

Class: 41 סוג: 41

Editing, posting, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing data including images, 
graphics, sound, text or audio-visual information via 
the Internet or other communications network for 
educational and entertainment purposes; 
entertainment services provided online or via the 
Internet; providing facilities for entertainment; 
education services provided online or via the Internet; 
providing facilities for education; organising and 
conducting online events including virtual meetings 
and seminars.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue and 
white (RGB Colour, R:88, G:183, B:221). as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: SKILLPAGES HOLDINGS LIMITED

Address: Block 9, Blackrock Business Park,,Blackrock, 
Co. Dublin, Ireland

(Republic of Ireland Limited liability company)

Class: 42 סוג: 42

Application service provider services featuring 
software to enable uploading, posting, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or 
other communications network; design and 
development of computer hardware and software; 
computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organising and conducting 
online and personal meetings, gatherings, and 
interactive discussions; computer services, namely, 
customized web pages featuring user generated 
information, personal profiles and information; 
providing use of software applications through a 
website; computer services including design of 
personal home pages, website and webpage design 
services, website hosting services, maintenance of 
websites and hosting online web facilities for others; 
hosting virtual communities for registered users to 
organise and conduct groups, events, meetings and 
interactive discussions and engage in in social, 
business and community networking via the Internet 
or other communications network; providing a 
website featuring non-downloadable software in the 
fields of business networking and marketing, 
employment, recruiting, advertising, marketing and 
promotion; facilitating the creation and updating of 
personal, business and professional electronic web 
pages featuring user generated content; hosting an 
online website community for registered users to 
share information, photos, audio, video and other 
content and engage in communication and 
collaboration between and among themselves, to 
form groups and to engage in social networking.

Class: 45 סוג: 45

Social introduction and networking services; social 
networking services; Internet based social networking 
services.
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Trade Mark No. 249684 מספר סימן

Application Date 19/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128315 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, necklaces; jewelry; watches; wristwatches, 
clocks; chronographs; clocks; medallions, jewel 
pendants, brooches; bracelets; pins (jewellery, 
jewelry (Am.)); pins (jewelry); tie clips and tie pins; 
cuff links; commemorative medals made of precious 
metal; prize cups, commemorative plates, trophies, 
statues, sculptures, all of precious metal; decorative 
hat pins, key rings (trinkets or fobs), printed metal 
covers for collection purposes (pogs) all of precious 
metal; ornamental key rings; coins; medals for 
clothing; watch cases; badges of precious metal; 
alarm clocks; badges and pins (jewelry); leather 
bracelets; bracelets made of plastic; ornamental key 
rings made of plastic.
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Class: 16 סוג: 16

Coloring and drawing books; activity books; 
magazines; newspapers; books and reviews, 
including those relating to sportsmen and sports 
events; bookmarkers; printed teaching material; 
score sheets; event programs; albums relating to 
events; photo albums; autograph books; printed 
timetables; pamphlets; collectible photographs of 
players; bumper stickers, stickers, albums, sticker 
albums; posters; photographs; tablecloths of paper; 
towels of paper; paper bags; invitation cards; 
greeting cards; gift wrap; paper coasters and place 
mats; garbage bags of paper or of plastic; food 
wrapping paper; sachets for preserving foodstuffs; 
paper coffee filters; labels, not of textile; towels of 
paper; wet wipes; toilet paper; tissues for removing 
make-up; boxes for handkerchiefs of paper and 
cardboard; tissues of paper; paper diapers; stationery 
and instructional and teaching material (except 
apparatus); typewriter paper; copying paper; 
envelopes; notepads; folders for papers; tissue 
paper; writing or drawing books; paper sheets for 
note taking; writing paper; binder paper; files; book 
cover paper; luminous paper; self-adhesive paper for 
notes; paperweights; crêpe paper; cloth paper; paper 
badges or insignia; flags of paper; flags of paper; 
writing instruments; fountain pens; pencils; ball-point 
pens; ball-point pen and pencil sets; felt-tip pens; 
fiber-tip pens and felt-tipped pens; marking pens; ink, 
inking pads, rubber stamps; typewriters, electric or 
non-electric; lithographs, lithographic works of art; 
paintings [pictures], framed or unframed; paint boxes, 
paints and colored pencils; chalks; pencil ornaments; 
blocks for printing; address books; diaries; personal 
organizers of paper; road maps; tickets, admission 
tickets, lottery tickets; scratch cards; checks; comic 
books; calendars; postcards; advertising panels, 
banners and equipment included in this class; 
transfers; sticking labels; office requisites, except 
furniture; correction fluids; rubber erasers; pencil 
sharpeners; stands and containers for office articles; 
paper-clips; drawing pins; rulers; adhesive tapes for 
stationery purposes, adhesive tape dispensers; 
staples for offices; marking templates; document 
holders; note clips; holders for notepads; cases for 
visiting cards; bookends; stamps (seals); postage 
stamps; credit cards, telephone cards, cash cards, 
cards for traveling and for shows, check guarantee 
cards and debit cards non-magnetic and of paper or 
cardboard; babies' diaper-pants of paper or cellulose 
(disposable); baggage tags of paper; passport cases; 
travelers checks; holders for checkbooks; metal note 
clips; letter trays; leather tags for luggage.
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Class: 21 סוג: 21

Utensils and containers for household or kitchen use 
(non-electric]); tankards, drinking vessels, beer mugs, 
mugs, drinking cups and drinking glasses, plates and 
trays, trivets, decanters, coasters for glasses or 
bottles, saucers; teapots; oven mitts; gloves for 
household purposes; bottle openers; corkscrews; 
bottle openers; bottles; insulating flasks; non-electric 
containers for food and beverages; towel dispensers 
(of metal); hair brushes and combs; toothbrushes; 
dental floss; statues, sculptures and trophies in 
connection with soccer of porcelain, terra-cotta or 
glass; small decorative bottles for cosmetic purposes; 
clothes racks; money boxes, not of metal; drinking 
flasks for travelers; souvenir plates; beer pitchers; 
beer pitchers, tankards, teapots, all of precious 
metal; baskets for waste paper litter; baskets for 
domestic use.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shoes and footwear; headgear for wear; 
shirts; knitwear (clothing); jumpers; slipovers; tee-
shirts; vests; singlets; sleeveless jerseys, dresses; 
skirts; underwear; bathing suits; bath robes; shorts; 
trousers; sweaters; caps; caps; hats; sashes for 
wear; scarfs, shawls; caps with visors; tracksuits for 
sports; sweatshirts; jackets, sports vests, stadium 
vests (marking vests); blazers; waterproof clothing; 
coats; uniforms; neckties; wrist bands; headbands; 
gloves; aprons; bibs, not of paper; pajamas; play 
suits for infants and children; socks and stockings; 
garters; belts; braces for clothing.

Class: 28 סוג: 28

Sports balls; play balloons; board games; tables for 
indoor football; dolls and plush toys; toy vehicles; 
jigsaw puzzles; balls; inflatable toys; toy disks (pogs); 
playing cards; confetti;  soccer equipment, namely 
soccer balls, gloves, knee guards, elbow guards, 
shoulder pads, shin guards; soccer goals; sports 
bags and containers (adapted to objects) for carrying 
sports items; party hats (toys); electronic games 
other than those designed to be used only with 
television sets; hands made of rubber or of foam 
(toys);  gymnastic appliances; kites; roller skates; toy 
scooters; skateboards; coin-operated video games 
for game halls (arcade games).

Class: 35 סוג: 35

Employment agencies; personnel recruitment; 
advertising; services of an advertising text publishing 
agency; services of an advertising agency; services 
of an advertising agency on a global computer 
network (the Internet) or via wireless electronic 
communication devices; dissemination of advertising 
matter; rental of advertising space; rental of 
advertising time in film credits; television advertising, 
radio advertising; advertising in the form of animated 
cartoons; promotional agency services, promotional 
agency services for sports and public relations; 
promoting soccer events; market study services; 
market research services; public opinion polling 
services; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; advertising organization for 
trade fairs; compilation and systemization of data in 
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data banks; services for managing data banks; 
compilation of statistics; advertising for sports events 
in connection with soccer; retail sales services and 
bringing together various products for others (except 
transport), namely clothing, footwear, headgear, 
sports articles, stationery, apparatus for the 
recording, transmission and reproduction of sound 
and/or images, books, newspapers, magazines, 
printed publications, video games, toys, dolls, badges 
and insignia, rings for keys, tickets, watches and 
jewelry, souvenir articles in connection with soccer, 
bags, luggage, towels, umbrellas, flags and 
pennants, alcoholic and non-alcoholic beverages, 
confectionery products, medical apparatus and 
instruments, vehicles and accessories for 
automobiles; retail sales services for solvents, 
waxes, bitumen and petroleum; gathering of the 
following goods for others (except transport) enabling 
customers to conveniently view and purchase such 
products in a store or on a global computer network 
(the Internet) or via wireless electronic 
communication devices, namely clothing, footwear, 
headgear, sports articles, stationery, apparatus for 
the recording, transmission and reproduction of 
sound and/or images, books, newspapers, 
magazines, printed publications, video games, toys, 
dolls, badges and insignia, rings for keys, tickets, 
watches and jewelry, souvenir articles in connection 
with soccer, bags, luggage, towels, umbrellas, flags 
and pennants, alcoholic and non-alcoholic 
beverages, confectionery products, medical 
apparatus and instruments, vehicles and accessories 
for automobiles; publicity and promotion services, 
information services concerning advertising and 
promotion, commercial information agency, all the 
aforesaid services offered online from a computer 
data bank or from a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; designing and compiling advertising for use 
as Web site on a global computer network (the 
Internet) or via wireless electronic communication 
devices; provision of space on Web sites, for 
advertising of goods and services; auctioneering on a 
global computer network (the Internet) or via wireless 
electronic communication devices; collection of 
directories for publication on the Internet and on a 
wireless electronic communications network; 
commercial administration for processing commercial 
services on a global computer network (Internet) or 
via wireless electronic communication devices; 
compilation, creation and management of data, 
namely compiling domain names in a register; sales 
promotion, namely implementing preferential 
programs for customers; setting up of bonus 
programs for clients in stadiums by means of 
distributing loyalty and encoded member cards which 
may hold personal user data; positioning, launch and 
management of loyalty programs, namely issuing of 
loyalty cards to supporters, which hold personal data 
on the identity of the cardholder; electronic 
commerce services (E-commerce), namely making 
product information available by means of 
telecommunication networks for advertising and 
sales purposes; compilation of information into 
computer databases and especially of still or 
animated images; electronic commerce services, 
namely online services for provision of goods 
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purchase and sales contracts on behalf ofothers; 
promotion of sports events in the field of soccer; 
promotion of the goods and services of others, 
through contractual agreements, especially through 
partnership (sponsoring) and licenses, offering them 
higher profile and an enhanced image on the back of 
cultural and sporting events, particularly international 
events; compiling and recording of data and 
information on sports performances; services for the 
provision of human resources, particularly for selling 
beverages and foods; promoting soccer events; 
retailing services for interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs, and computer games; retail services 
especially on a global computer network, for 
interactive educational and entertainment products, 
interactive compact disks, CD-ROMs, and computer 
games; presentation of computer programs for retail 
purposes; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other 
businesses); procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses] 
for sports events or entertainment; promotion of the 
goods and services of others through contractual 
agreements, especially through partnership 
(sponsoring) and licenses, offering them enhanced 
public awareness and/or image and/or positive public 
opinion derived from cultural or sports events, 
particularly international events.Class: 38 סוג: 38

Communication by mobile telephone; communication 
by telex; communication via electronic computer 
terminals linked to telecommunication networks, data 
banks and the Internet or via wireless electronic 
communication devices; telegraph services; 
communication by telephone; communications by 
facsimile; paging services; conference services by 
telephone or by video; television broadcasting; cable 
television program broadcasting; radio broadcasting; 
radio and television broadcasting of sports and 
sporting events; services of a press and information 
agency; other message transmission services; rental 
of telephones, facsimile machines and other 
telecommunication apparatus; transmission of 
commercial Internet pages online or via wireless 
electronic communication devices; services for 
transmitting and broadcasting television and radio 
programs provided over the Internet or via any 
wireless electronic communication network; 
electronic transmission of messages; simultaneous 
broadcasting of film recordings and sound and video 
recordings; provision of access to telematic servers 
and to conversation groups in real time; computer 
aided transmission of messages and images; 
telecommunication via fiber-optic network; provision 
of a global computer network or interactive 
communications technologies for access to private 
and commercial purchasing and ordering services; 
telecommunication of computer information (including 
Web sites) and other data; transmitting of information 
(including sites on data communication networks) by 
means of telecommunication, of computer programs 
and other data; electronic mail; services for providing 
access to the Internet or to any wireless electronic 
communication network (telecommunication 
services); provision of connections for 
telecommunications with a global computer network 
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or data banks; providing access to Web sites offering 
digital music on the Internet via a global computer 
network or via wireless electronic communication 
devices; leasing of access time to MP3 Web sites on 
a global computer network (the Internet) or via 
wireless electronic communication devices; rental of 
access time to a database server center 
(telecommunication services); rental of access time 
to a computer data base (telecommunication 
services); transmission of digital music by 
telecommunications; online transmission of electronic 
publications; digital music transmission on the 
Internet or via any wireless electronic communication 
network; digital music transmission via MP3 Internet 
sites; simultaneous broadcasting and/or uploading of 
film recordings and sound and video recordings 
(telecommunications); simultaneous broadcasting 
and/or uploading of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs, computer programs and computer games 
(telecommunications); providing access to 
blackboards (display and advertisement notice 
boards) and discussion forums (chatrooms) in real 
time via a global computer network; rental and 
provision of access time to blackboards (information 
and advertisement notice boards) and to discussion 
forums (chatrooms) in real time by means of a global 
computer network (communication services); 
telecommunication services dedicated to retail sales 
via interactive communications with customers; 
telecommunication on multimedia; videotext and 
teletext transmission services; transmission of 
information via communication satellite, microwave or 
by electronic, digital or analog means; transmitting 
digital information by cable, wire or fiber; transmitting 
information by mobile telephones, telephones, fax 
machine and telex; telecommunication services for 
receiving and exchanging information, messages, 
images and data; implementation of chatrooms on 
the Internet or on any wireless electronic 
communications network (telecommunications); 
providing access to search engines for obtaining data 
and information on global networks.
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Class: 41 סוג: 41

Operating lotteries, prize draws and competitions; 
betting and gaming services related to sports; party 
services for clients (sports, entertainment), namely 
the provision of admission tickets and sports 
information pamphlets for very important persons 
(VIPs), as well as guiding and bringing together very 
important persons (VIPs), to sports or entertainment 
events; hospitality services, namely customer 
reception services (entertainment services), including 
the provision of admission tickets to sports or 
entertainment events; entertainment services in 
connection with sports events; entertainment 
services in the form of public gatherings for the 
retransmission of sports events; sporting and cultural 
activities; organization of sporting and cultural events 
and activities; organization of sports competitions; 
organization of events relating to soccer; sport camp 
services; providing sports facilities; video and 
audiovisual systems rental; production, presentation, 
distribution and/or rental of film recordings and audio 
and video recordings; presentation, distribution 
and/or rental of interactive educational and 
entertainment products, interactive compact disks, 
CD-ROMs, and computer games; coverage of radio 
broadcast and televised sports events; production 
services for radio and television programs and video 
films; ticket reservation and booking services and 
information services for sports events or 
entertainment; timing during sports events; arranging 
of beauty contests; interactive entertainment; betting 
and gaming services on-line on the Internet or on any 
wireless electronic communications network; 
information in the field of entertainment (including in 
the field of sports), provided on-line from a computer 
database or via the Internet or via any wireless 
electronic communications network; services of 
electronic games transmitted by Internet or on mobile 
telephones; publication of books; publication of 
electronic books and newspapers on-line; audio and 
video recording services; production of animated 
cartoons for the movies, production of animated 
cartoons for television; rental of sound and picture 
recordings for entertainment purposes; information in 
the field of education provided on-line from a 
computer database or via the Internet or via any 
wireless electronic communications network; 
translation; photographic services; provision of 
entertainment infrastructures; ticket office services in 
connection with sports events; organizing and 
conducting congresses and seminars.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/11/2011, No. 628317 שוויץ, 21/11/2011, מספר 628317

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 21 סוג: 21
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, gray, 
blue, white and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

Address: Route de Genève 46, CH-1260 Nyon, 
Switzerland

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 249689 מספר סימן

Application Date 12/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128468 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics in the form of granules; 
chemical additives for industrial purposes; bleaching 
preparations (decolorants) for industrial purposes; 
biochemical catalysts; colour-brightening chemicals 
for industrial purposes; bases (chemical 
preparations); cellulose acetate (semi-finished good); 
cellulose acetate (unprocessed); cellulose derivatives 
(chemicals); cellulose esters for industrial purposes; 
chemical intensifiers for rubber; chemical 
preparations and chemical compositions for industrial 
purposes; degumming preparations; detergent 
additives to gasoline; filtering materials (unprocessed 
plastics); plastic materials (chemical preparations); 
dispersions of plastics; gum arabic for industrial 
purposes; preparations for dissolving gum; chemical 
preparations for the manufacture of paints; oil-
bleaching preparations, preparations for oil 
purification and oil separation; chemical additives for 
oils; chemical preparations for the manufacture of 
paints; vulcanising preparations; vulcanisation 
accelerators.

Class: 17 סוג: 17

 Raw or partly processed gum;  raw or semi-worked 
rubber; rubber solutions; synthetic rubber; extruded 
plastic materials, for use in industry;  base elements 
in the form of plastic pellets for use in industry; plastic 
yarn; plastic film other than for wrapping; plastic 
fibers other than for textile use; artificial or synthetic 
resins (semi-finished goods); adhesive strips other 
than for stationery or household purposes and not for 
medical use; latex (rubber); padding or stuffing 
materials of rubber or plastics, rings of rubber; liquid 
rubber; sleeves of rubber for protecting parts of 
machines; rubber stoppers; shock absorbing buffers 
of rubber; soldering yarn of plastic; stops of rubber; 
padding materials of rubber or plastic; threads of 
plastic for soldering, threads of rubber not for use in 
textiles; rubber material for recapping tires; valves of 
india-rubber or vulcanized fiber; viscose sheets, other 
than for wrapping; elastic threads, not for use in 
textiles; insulating material; plastics for electric, heat 
and sound insulation; plastic materials for industrial 
use in the form of sheets, slabs, rods or shafts, 
particularly mastics, resins of plastic materials, dry 
mixtures of plastic materials, powders of plastic 
materials, pellets of plastic materials and fine 
particles of plastic materials; base compounds and/or 
master batches made with plastics, resins or rubber; 
sheets of recycled cellulose, other than for wrapping.
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 Owners

Name: Ravago S.A.

Address: 16, rue Notre Dame, L-2240 LUXEMBOURG, 
Luxembourg

(Luxembourg Société Anonyme)

Class: 40 סוג: 40

Vulcanization (treatment of materials); mixing of 
materials (toll compounding) for others; assembling 
materials for others; decontamination of hazardous 
materials; destruction of waste and of trash; of refuse 
and of plastic materials; information on material 
treatment for use in industry; transformation of 
petroleum and plastics; recycling of goods for others, 
technical consultancy and advice (services provided 
by engineers), particularly in connection with 
transformation in the field of plastic materials and 
rubber; consultancy in connection with the treatment 
of plastic materials in the framework of environmental 
protection.

Class: 42 סוג: 42

Research and development of new products for 
others; engineering; technical research; technical 
project studies; quality control; quality control in 
connection with product certification; material testing; 
chemistry services; chemical research and analysis; 
research in connection with environmental protection; 
computer programming; consulting in connection with 
computer software; consulting in connection with 
energy-saving; industrial design; packaging design; 
technical information services provided by engineers; 
research in bioplastics; research in connection with 
the polymers industry and the processing of plastics; 
design and development of new products for others.

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

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

Benelux, 30/12/2011, No. 1239199 בנלוקס, 30/12/2011, מספר 1239199

Class: 1 סוג: 1

Class: 17 סוג: 17

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 249690 מספר סימן

Application Date 29/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128473 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: ALTERA GROUP

Address: Cap Oméga -,Rond-Point Benjamin Franklin, F-
34960 MONTPELLIER Cedex 2, France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; software (recorded 
programs).

Class: 16 סוג: 16

Instructional or teaching material (except apparatus).

Class: 38 סוג: 38

Communications by computer terminals or fiber-optic 
networks; communications by radio or telephone; 
cellular telephone communication services; electronic 
bulletin board services (telecommunication services); 
radio or television programs (broadcasts); 
teleconferencing services; electronic messaging 
services.

Class: 41 סוג: 41

 Information relating to entertainment or education;  
publication of books; lending libraries; videotape film 
production; rental of motion pictures; rental of sound 
recordings; videotape editing; services for organizing 
colloquiums, conferences or congresses; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; booking of seats for shows; game services 
provided on-line from a computer network; 
publication of electronic books and journals on-line; 
electronic desktop publishing.
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Trade Mark No. 249701 מספר סימן

Application Date 17/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128640 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment and computers; software 
to enable uploading, posting, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic 
media or information over the Internet or other 
communications network; software and networking 
hardware for the facilitation of interactive multimedia 
communications; computer software for use in 
creating and designing web sites; apparatus for 
electronic publishing; publications downloadable in 
electronic form from the Internet or provided on-line 
from a computer database.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advertising and information distribution 
services, namely, providing classified advertising 
space via the global computer network; promoting 
the goods and services of others over the Internet; 
compilation and management of on-line computer 
databases and online searchable databases; 
dissemination of advertising material; publication of 
publicity texts; direct marketing; advertising, 
marketing and promotion services for businesses; 
providing information about and making referrals in 
the field of general business networking referral 
services, namely promoting the products, services 
and events of others by providing the facilities for 
passing business leads and referrals among group 
members; providing information about the products, 
services, events and activities of others via the global 
computer network; job placement services; business 
research and survey services; facilitating the 
exchange and sale of products and services of others 
via computer and communication networks; providing 
online career networking services and information in 
the fields of employment, recruitment, job resources 
and job listings; recruitment and placing services; 
electronic commerce services namely providing an 
online community for advertising and marketing; 
online business and professional networking 
services; business information; commercial 
information agency services; facilitating the sharing 
of business and career information intended to 
enhance opportunities for business and professional 
advancement; compilation, provision of a business 
database for the use of Internet users and 
subscribers; online clerical services for making 
appointments; business introduction services; 
providing online computer databases and online 
searchable databases in the fields of business and 
professional networking.
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Class: 38 סוג: 38

Providing online chat rooms for registered users for 
transmission of messages concerning virtual 
community and social networking; providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of 
general interest and a wide variety of topics; 
providing email and instant messaging services via 
the Internet and other global computer networks; 
wireless digital messaging services; providing 
multiple-user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide 
range of information and services and for accessing 
third party and proprietary websites; communication 
services, namely, transmission of voice, audio, 
images, multimedia content, videos, movies, films, 
user generated content and data by 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; streaming 
audio, video and other data services via the Internet; 
providing voice communication services over the 
Internet; providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users; podcasting 
(transmission) services; webcasting services; 
broadcasting services namely transmitting, 
uploading, receiving, sharing, posting, editing, 
displaying, playing, storing or organising or otherwise 
providing electronic media or information over the 
Internet or other communications networks; providing 
an online forum (or an online website) where 
computer users can search for other computer users 
to create and participate in online communities and 
social networks; data transmission and instant 
messaging services.

Class: 41 סוג: 41

Editing, posting, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing data including images, 
graphics, sound, text or audio-visual information via 
the Internet or other communications network for 
educational and entertainment purposes;  
entertainment services provided online or via the 
Internet; providing facilities for entertainment;  
education services provided online or via the Internet; 
providing facilities for education; organising and 
conducting online events including virtual meetings 
and seminars.
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 Owners

Name: SKILLPAGES HOLDINGS LIMITED

Address: Block 9, Blackrock Business Park,,Blackrock, 
Co. Dublin, Ireland

(Republic of Ireland Limited liability company)

Class: 42 סוג: 42

Application service provider services featuring 
software to enable uploading, posting, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or 
other communications network; design and 
development of computer hardware and software; 
computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organising and conducting 
online and personal meetings, gatherings, and 
interactive discussions; computer services, namely, 
customized web pages featuring user generated 
information, personal profiles and information; 
providing use of software applications through a 
website; computer services including design of 
personal home pages, website and webpage design 
services, website hosting services, maintenance of 
websites and hosting online web facilities for others; 
hosting virtual communities for registered users to 
organise and conduct groups, events, meetings and 
interactive discussions and engage in in social, 
business and community networking via the Internet 
or other communications network; providing a 
website featuring non-downloadable software in the 
fields of business networking and marketing, 
employment, recruiting, advertising, marketing and 
promotion; facilitating the creation and updating of 
personal, business and professional electronic web 
pages featuring user generated content; hosting an 
online website community for registered users to 
share information, photos, audio, video and other 
content and engage in communication and 
collaboration between and among themselves, to 
form groups and to engage in social networking.

Class: 45 סוג: 45

Social introduction and networking services; social 
networking services; Internet based social networking 
services.
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Trade Mark No. 249717 מספר סימן

Application Date 19/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 0981198 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools to process wood, metal, glass and 
plastic materials; lathes, milling machines, planing 
machines, saw blades, sanding machines, industrial 
grinding machines, cutting machines, plastic injection 
machines, threading machines,  construction 
machines; bulldozers, excavators, road making 
machines, drainage machines, rock drilling 
machines, loaders, road sweeping machines (self 
propelled), rolling mills, rams, molding machines, 
rolling mill cylinders, lifting and hoisting machines; 
elevators for people and material, moving 
pavements, ramps, lifts, cranes, moving staircases 
(escalators), belt conveyors, elevators; milking 
machines, churns, dairy machines, incubators for 
eggs and brooding machines, bale machines, 
pulverizing machines; engines and motors, 
segments, transmission chains and shafts, 
transmission shaft bearings, crank shafts, pressure 
reducers, pressure regulators, pressure valves, 
hydraulic and pneumatic controls, pulleys, bobbins 
included in this class, pistons for engines and 
sleeves, speed governors, driving mechanisms, 
torque transformers (converters), counter pedals, 
clutches, cardan joints (universal joints), turbines, 
other than for land vehicles (for working machines 
and water and air vehicles), brake mechanisms and 
segments, brakes, brake linings and shoes, brake 
repair sets, starters, dynamos, bicycle dynamos, 
spark plugs, igniting devices, injectors, exhausts, 
exhaust installations, mufflers, belts, V-belts, dynamo 
belts, conveyor belts for engines and motors, 
bearings, ball or roller bearings, carburetors, 
carburetor feeders, fuel economizers for engines, fuel 
conversion apparatus for internal combustion engines 
(LPG conversion apparatus); radiators (engine 
cooling) for vehicles, fans, oil, fuel and air filters for 
engines and motors, hydraulic and pneumatic 
cylinders (pistons), cylinder heads other than engine 
parts, electric engines (other than for land 
transportation vehicles), rack and pinion jacks for 
tires, alternators, generators; electrical generators, 
painting machines, spray guns for paint, electric 
punching machines and guns, glue guns (electric), 
pressurized air or liquid spray guns, electric hand 
drills, chain saws, spirals, robots used in production, 
shearing machines for animals, compressed air 
machines, compressors; welding machines, electric 
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welding machines, point welding machines, printing 
machines and apparatus, mine working machines for 
crumbling and breaking, packaging machines, filling-
tapping and covering machines, labelers, classifiers, 
machines for manufacturing of leather and fabric 
goods; sewing machines, embroidery machines, 
edging machines, button looping and sewing 
machines, cutting machines, textile machines; 
weaving machines, thresher machines, reed 
machines, thread bending machines (ring machines), 
weaving looms, pumps other than parts of machines, 
engines or motors; pressure tanks, water pumps 
(electro pumps, motor pumps), diver pumps, pumps 
for heating installations, pumps (parts of machines, 
engines or motors) (liquid and gas pumps), electric 
kitchen machines used for chopping, grinding, 
crushing, trimming and crumbling; mixers, blenders, 
kitchen robots, electric knives, meat grinders, 
garbage grinding machines, dishwasher machines, 
washing machines, electric ground polishing 
machines, vacuum cleaners, carpet washing 
machines and their bags, hoses and parts; casting 
machines and their parts, crucibles (converters) for 
casting, refining crucibles, vehicle washing 
installations, automatic kneading machines, dough 
shaping machines, drying machines for setting dough 
aside, dough cutting machines, annealing machines, 
machines for separating foreign bodies, sieving 
machines, electro magnetizing (separator) machines, 
milling machines, grain processors, grain breaking 
machines, wheat brushing machines, peeling and 
separating machines; electromechanical controls for 
vehicle windows.
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Class: 12 סוג: 12

Automobiles, trucks, buses, tow trucks, tractors, 
refrigerated vehicles, vehicles mixing and 
transporting concrete, military vehicles for transport 
purposes, ambulances, watering trucks, hose trucks, 
sports cars, golf carts, garbage trucks, mobile funeral 
service vehicles, mobile kitchens, forklifts, sewage 
trucks, engines, chassis, axles, axletrees, connecting 
rods for land vehicles, gearboxes (transmissions), 
clutches, engine cylinders (pistons), engine sleeves 
(piston sleeves), jet engines, transmission chains, 
gears, vehicle tires, rims of land vehicles, pushrods, 
bodies, bumpers, vehicle doors, hoods, fenders, 
mudguards of bicycles and motorbikes, bicycles, 
motorbikes, mopeds and similar vehicles, and their 
bodies, handlebars, vehicle trunks, dump body 
trunks, tractor trailers, refrigerated trucks, dump 
bodies, shock absorbers; hydraulic, pneumatic, 
electric or mechanical suspension springs, cylinders 
and parts for shock absorbers, brake repair sets and 
parts for vehicles, brakes, brake linings and shoes, 
vehicle seats, head supports for seats, safety seats 
for children in vehicles, direction signals, tires, inner 
tubes and tubeless tires for vehicles, tire-fixing sets, 
patches for vehicle tires, adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; valves for vehicle tires, 
windows for vehicles, safe windows for vehicles, 
windshield wipers for vehicles, wiper arms, fuel tanks 
for vehicles, tire chains, wedges for land vehicles, 
bicycle and ski carriers, saddles for vehicles, tire 
inflating pumps, anti-theft alarms, horns for vehicles, 
safety belts, airbags for vehicles, seat covers, vehicle 
covers (fitted, shaped), sunshades, trailer hitches for 
vehicles, profile bars made of metal or synthetic 
materials for vehicles (for decoration purposes), 
rearview mirrors and side mirrors for vehicles, 
strollers, wheelchairs, baby carriages, hand cars, 
shopping carts, single or multi-cycle hand cars, 
carrier tricycles, and household goods handling carts; 
aerial conveyor vehicles: telpher railways (cable 
cars), lifts for skies; railway vehicles: locomotives, 
trains, tramways, wagon cars; water vehicles and 
parts (other than their engines and motors): 
rowboats, motorboats, ships, yachts, cutter boats, 
boats, ferryboats, canoes; steering gears, rudders, 
spars, timbers, fenders, screws (propellers), funnels, 
hulls for water vehicles; air vehicles and parts.

Class: 17 סוג: 17

Goods made of rubber, natural rubber, plastic and 
similar materials namely rubber and natural rubber 
pads (shock absorbers), expansion bellows, rubber 
stoppers, sealing plugs made primarily from rubber, 
billets of rubber, sleeves and brackets of rubber, 
foam rubber for protecting parts of machinery, rings 
of rubber for use as pipe connection seals, washers 
of rubber, metal engine gaskets for vehicles, gasket 
sealer for use in plumbing, gasket rings.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The colors 
black, gray and red 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 applicant declares that he 
wishes to disclaim protection for the wording 
"original". separately, but in the combination of the 
mark.

 Owners

Name: YPS İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Ankara Yolu Üzeri, Konsan Özel,Organize 
Sanayi Böl, KONYA, Turkey

(Turkey Limited company)
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ONE FOR ONE

Trade Mark No. 249775 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: MYCOSKIE, LLC

Address: 5404 Jandy Place, Los Angeles, CA 90066, 
U.S.A.

California 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: 9 סוג: 9

Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefor; all included in 
Class 9.

כיסויי עיניים, בעיקר, משקפי שמש, משקפי ראייה ומסגרות 
ותיקים עבורם; הכל כלול בסוג 9.

                                               

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headwear; all included in Class 
25.

ביגוד, הנעלה וכיסויי ראש; הכל כלול בסוג 25.

                         

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising services; providing funding to 
various non-profit and/or NGO entities; all included in 
Class 36.

 

שירותי גיוס כספי צדקה; מימון ישויות ללא מטרת רווח וארגונים 
לא-ממשלתיים; הכל כלול בסוג 36.

                                                                       

Class: 45 סוג: 45

Charitable services, namely providing shoes, 
eyewear and other goods to persons in need; all 
included in Class 45.

שירותי צדקה, בעיקר, אספקת נעליים, כיסויי עיניים וטובין 
אחרים לאנשים נזקקים; הכל כלול בסוג 45.

 

                                 

כ"ט אייר תשע"ד - 16929/05/2014



Trade Mark No. 249778 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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Class: 9 סוג: 9

Electrical apparatus and instruments, namely, mobile 
telephones, smart card readers, and proximity 
payment processing devices all using near field 
communication technology for facilitating commercial 
transactions through electronic means via wireless 
network, global computer network and mobile 
telecommunication device; computer operating 
system software for facilitating commercial 
transactions through electronic means via wireless 
network, global computer network and mobile 
telecommunication device; telecommunications 
equipment, namely, telephones and mobile 
telephones for facilitating commercial transactions 
through electronic means via wireless network, global 
computer network and/or mobile telecommunication 
device; downloadable and pre-loaded software that 
allows users to, access coupons, rebates, discounts, 
vouchers and special offers online via websites, by 
scanning coupons, rebates, discounts, vouchers and 
special offers from printed materials and by tapping 
on mobile phones and other mobile devices for Near 
Field Communication (NFC) enabled print or posters 
and sending such coupons, discounts, rebates, 
vouchers and special offers to mobile phones and 
other mobile telecommunication devices for 
redemption at retail or wholesale locations or virtual 
points of sale; Software application for use in 
connection with contactless payment terminals for 
the purpose of allowing merchants to accept 
contactless mobile commerce transactions, 
contactless presentation of loyalty credentials, and 
contactless redemption of coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers; Software 
application that allows merchants to deliver coupons, 
rebates, discounts, vouchers, and special offers 
directly to the mobile telecommunications devices of 
consumers; Software application that allows 
merchants to deliver coupons, rebates, discounts, 
vouchers and special offers directly to the mobile 
telecommunications devices of consumers; software 
application that allows merchants to deploy smart 
posters in retail and wholesale in-store locations that 
consumers can tap with their mobile 
telecommunications devices to access coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers.  
Software application that allows contactless 
payments; software application that allows for hosting 
of loyalty card credentials onto mobile 
telecommunication devices; software application that 
merchants can deploy to allow consumers to digitally 
transfer coupons, rebates, discounts, vouchers and 
special offers from websites, emails or other digital 
medium directly to their mobile telecommunications 
devices; all included in Class 9. 

התקן וכלים חשמליים, כלומר, טלפונים ניידים, קוראי כרטיס 
חכם, והתקני עיבוד תשלום קירבה הכל משתמשים בטכנולוגיה 

תקשורת שדה קרוב עבור סיוע בעסקות מסחריות על ידי 
אמצעים אלקטרוניים על יד רשת אלחוטית, רשת מחשב עולמי 
והתקן טל-תקשורת ניידי; תוכנה למערכת הפעלה למחשב 

עבור סיוע בעסקות מסחריות על ידי אמצעים אלקטרוניים על יד 
רשת אלחוטית, רשת מחשב עולמי והתקן טל-תקשורת ניידי; 
ציוד לטל-תקשורת, כלומר, טלפונים וטלפונים ניידים עבור סיוע 
בעסקות מסחריות על ידי אמצעים אלקטרוניים על יד רשת 
אלחוטית, רשת מחשב עולמי ו\או התקן טל-תקשורת ניידי; 

תוכנה שניתן להורדה או שהוטען מראש שמאפשר למשתמשים 
לגשת לקופונים, החזרים, הנחות, שוברים, והצעות מיוחדות 
מקוונים על ידי אתרים, על ידי סריקה של קופונים, החזרים, 
הנחות, שוברים, והצעות מיוחדות מחומרים מודפסים ועל ידי 
הקשה בטלפונים ניידים והתקנים ניידים אחרים עבור תקשורת 
שדה קרוב (NFC) דפוס או מודעות שיש להם יכולת לפעול 
ושליחת קופונים, החזרים, הנחות, שוברים, והצעות מיוחדות 
האלו לטלפונים ניידים והתקנים טל-תקשורת ניידים אחרים 

עבור פירעון באתרים קמעוניים או סיטוניים או נקודות 
וורטואליות של מכירה; יישום תוכנה לשימוש בקשר עם תחנות 
תשלום ללא-מגע במטרה לאפשר לסוחרים לקבל עסקיות 

מסחריות ניידות ללא-מגע, הצגה ללא-מגע של המלצת נאמנות, 
ופירעון ללא-מגע של קופונים, החזרים, הנחות, שוברים, 
והצעות מיוחדות; יישום תוכנה שמאפשר לסוחרים למסור 
קופונים, החזרים, הנחות, שוברים, והצעות מיוחדות ישיר 
להתקני טל-תקשורת ניידים עבור צרכנים; יישום תוכנה 

שמאפשר לסוחרים להעביר קופונים, החזרים, הנחות, שוברים, 
והצעות מיוחדות ישיר להתקני טל-תקשורת ניידים של צרכנים; 

יישום תוכנה שמאפשר לסוחרים להציב מודעות חכמות 
באתרים תוך-חנות קמעוניים או סיטוניים שצרכנים יכולים 
להקיש עם התקני טל-תקשורת ניידים כדי לגשת לקופונים, 
החזרים, הנחות, שוברים, והצעות מיוחדות. יישום תוכנה 

שמאפשר תשלומים ללא-מגע; יישום תוכנה שמאפשר אירוח 
של המלצות כרטיס נאמנות על התקני טל-תקשורת ניידים; 
יישום תוכנה שסוחרים יכולים להשתמש בו לאפשר לצרכנים 
להעביר קופונים, החזרים, הנחות, שוברים, והצעות מיוחדות 
באופן דיגיטלי מאתרים, אי-מיילים או מדיה דיגיטלית אחרת 

ישיר להתקני טל-תקשורת ניידים, הכל נכלל בסוג 9.               
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Class: 35 סוג: 35

Promoting the goods and services of others by 
means of coupons, discounts, advertisements, 
through the administration of an incentive awards 
program via wireless network, mobile 
telecommunication devices, global computer 
network; dissemination of advertising for others via 
wireless network, mobile telecommunication devices, 
global computer network; promoting the goods and 
services of others by allowing users to, access online 
coupons, rebates, discounts, vouchers and special 
offers via websites, scan coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers from printed 
materials, and tap on mobile phones and other 
mobile telecommunication devices for Near Field 
Communication-enabled promotional materials and 
send such coupons, rebates, discounts, vouchers 
and special offers to mobile phones and other mobile 
telecommunication devices for redemption at retail or 
wholesale locations or virtual points of sale; Providing 
an on-line and mobile directory of information 
regarding merchants who accept contactless mobile 
payments and promote goods and services through 
this channel; settlement of commercial transactions 
for third parties; all included in Class 35.

קידום של מוצרים ושירותים של אחרים על ידי אמצעים של 
קופונים, הנחות, פרסומים, על ידי ניהול של תוכנית פרסי עידוד 

על ידי רשת אלחוטית, התקני טל-תקשורת ניידיים, רשת 
מחשב עולמי; הפצה של פרסום  עבור אחרים על ידי רשת 
אלחוטית, התקני טל-תקשורת ניידים, רשת מחשב עולמי; 
קידום המוצרים והשירותים של אחרים על ידי אפשור 

למשתמשים לגשת לקופונים, החזרים, הנחות, שוברים, 
והצעות מיוחדות מקוונים על ידי אתרים, סריקת קופונים, 

החזרים, הנחות, שוברים, והצעות מיוחדות מחומרים מודפסים, 
והקשת טלפונים ניידים והתקני טל-תקשורת אחרים עבור 
חומרי-קידום שיש להם יכולת תקשורת שדה קרוב ושליחת 

קופונים, החזרים, הנחות, שוברים, והצעות מיוחדות לטלפונים 
ניידים והתקני טל-תקשורת ניידים אחרים עבור פירעון באתרים 
קמעוניים או סיטוניים או נקודות וירטואליות של מכירה; הספקה 

של מאגר מידע מקוון וניידי של מידע על אודות סוחרים 
שמקבלים תשלומים ניידים ללא-מגע וקידום מוצרים ושירותים 
דרך הערוץ הזה; פירעון של עסקות מסחריות עבור צדדי 

שלישיים; הכל נכלל בסוג 35.                                             
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Class: 36 סוג: 36

Providing financial services via wireless network, 
global computer network and mobile 
telecommunications devices, namely, banking, credit, 
debit and stored value payments systems; electronic 
cash transactions; financial transaction services, 
namely, providing secure commercial transactions 
and payment options; dissemination of financial 
information via a global computer network, wireless 
network, mobile communication device; financial 
analysis and research services; computer and mobile 
device services, namely, providing on-line electronic 
databases for facilitating financial transactions via a 
global computer network concerning secure 
communications, data encryption and decryption, 
local area network security and financial information 
data decryption for facilitating commercial 
transactions, through electronic means via a wireless 
network and/or mobile telecommunication devices; 
financial services, namely provision of contactless 
mobile payment through merchants at retail, online, 
and wholesale locations; processing of financial 
transactions, namely, credit card and debit card 
transaction processing services; payment transaction 
processing services; providing electronic processing 
of credit card transactions and electronic payments 
via a global computer network; and transaction 
authorization and settlement services, namely, debt 
settlement, cash and credit transfer, electronic cash 
transaction authorization, foreign exchange 
transaction authorization; financial services, namely, 
providing an on-line electronic database featuring 
secure financial commercial transaction information 
through electronic means via a wireless network and 
mobile telecommunication devices;  Computer and 
mobile device services, namely, providing an on-line 
electronic database featuring private and secure real 
time electronic communication of financial transaction 
information through electronic means via a wireless 
network and mobile telecommunication devices; all 
included in Class 36. 
 

הספקת שירותים פיננסיים על ידי רשת אלחוטית, רשת מחשב 
עולמית והתקנים טל-תקשורת ניידים, כלומר

בנקאות, אשראי, חיוב ומערכות תשלומים עם ערך מאוחסן; 
העברות מזומן אלקטרוניות; שירותי העברה פיננסיים, כלומר, 
הספקת העברות מסחריות מאובטחות ואפשרויות תשלום; 
הפצה של מידע פיננסית על יד רשת מחשב עולמית, רשת 
אלחוטית והתקן טל-תקשורת ניידי; שירותי ניתוח ומחקר 
פיננסיים; שירותי מחשב והתקן ניידי, כלומר, הספקה של 

מאגרי מידע אלקטרוניים מקוונים עבור סיוע עסקות פיננסיות 
על ידי רשת מחשב עולמית בנושאים תקשורת מאובטחת, 
קידוד ופענוח נתונים אבטחת רשת תקשורת מקומית וקידוד 
נתונים מידע פיננסית עבור סיוע בעסקות מסחריות, על ידי 
אמצעים אלקטרוניים על ידי רשת אלחוטית ו\או התקני 

טל-תקשורת ניידים; שירותים פיננסים, כלומר הספקה של 
תשלום ניידי ללא-מגע על ידי סוחרים באתרים קמעוניים, 
מקוונים או סיטוניים; עיבוד של עסקות פיננסיות,  כלומר, 

שירותי עיבוד עסקות כרטיס אשראי וכרטיס חיוב; שירותי עיבוד 
עסקות תשלום; הספקת עיבוד אלקטרוני של עסקות כרטיס 
אשראי ותשלומים אלקטרוניים על ידי רשת מחשב עולמי; 
ושירותי אישור עסקה ופירעון, כלומר פירעון חוב, העברות 
מזומן ואשראי, אישור עסקת מזומן אלקטרוני, אישור עסקה 
מטבע חוץ; שירותים פיננסים, כלומר הספקה של מאגר מידע 
אלקטרוני מקוון הכולל מידע בנושא עסקה מסחרית פיננסית 
מאובטחת  על ידי אמצעיים אלקטרוניים על ידי רשת אלחוטית 

והתקני טל-תקשורת ניידים; שירותי מחשב והתקנן ניידי, 
כלומר, הספקת מאגר מידע אלקטרוני מקוון הכולל תקשורת 
אלקטרונית פרטית ומאובטחת בזמן אמת של מידע הנושא 
עסקה פיננסית על ידי אמצעיים אלקטרוניים על ידי רשת 
אלחוטית והתקני טל-תקשורת ניידים; הכל נכלל בסוג 36. 

 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data related to commercial 
transactions via a wireless network, electronic 
transmission of data in the nature of a machine 
readable code which is displayed on a mobile device 
display screen; Providing an online and mobile 
bulletin board for transmission of messages by 
participating merchants concerning contactless 
payment services, coupons, rebates, discounts, 
vouchers, special offers and loyalty programs via 
mobile telecommunications devices and/or a website; 
all included in Class 38. 
 

שירותי טל-תקשורת, כלומר, שידור אלקטרוני של נתונים 
שקשורים להעברות מסחריות על ידי רשת אלחוטית, שידור 
אלקטרוני של נתונים בתחום של קוד שקריא על ידי מכשיר 
שמוצג במסך תצוגה של התקן ניידי; הספקה של לוח מודעות 
מקוון וניידי עבור שידור של הודעות על ידי סוחרים שמשתתפים 
על אודות שירותי תשלום ללא-מגע, קופונים, החזרים, הנחות, 

שוברים, הצעות מיוחדות ותוכניות נאמנות על ידי התקני 
טל-תקשורת ניידים ו\או אתר; הכל נכלל בסוג 38.                   
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 Owners

Name: JVL Ventures, LLC

Address: 230 Park Avenue, 28th Floor, New York, NY 
10169, Israel

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

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, the 
design and development of computer hardware and 
software and research and design services relating 
thereto; computer and mobile device services, 
namely, providing a web site featuring technology 
and use of non downloadable software for data 
encryption and decoding of financial information; all 
included in Class 42.

שירותים מדעים וטכנולוגיים, כלומר, עיצוב ופיתוח של חומרת 
ותוכנת מחשב ושירותי מחקר ועיצוב הקשורים; שירותי מחשב 

והתקן ניידי, כלומר, הספקה של אתרי אינטרנט המספק 
טכנולוגיה ושימוש בתוכנה שאינה ניתנת להורדה לקידוד נתונים 

ופענוח של מידע פיננסי; הנכללים כולם בסוג 42.
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Trade Mark No. 249800 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; casino services; gaming 
services; gambling services; providing facilities for 
gambling; interactive gaming; providing an internet 
website portal in the field of computer games and 
gaming; television entertainment services; 
organization and provision of games and 
competitions for entertainment purposes; 
entertainment services, namely, providing virtual 
environments in which users can interact through 
social games for recreation, leisure of entertainment 
purposes; arranging and conducting weddings; 
providing facilities for entertainment; night clubs; 
discotheques; cabarets; theatre and entertainment 
services featuring music, dance, comedy, drama and 
magic; health clubs; recreation and sporting clubs; 
beach and pool clubs; golf club services; provision of 
golf facilities; organizing golf tournaments; country 
club services; providing sports facilities; amusement 
park services; theme parks; amusement arcades; 
amusement centers; booking o performances o 
musical, comedy, dance, drama and magic; providing 
facilities for recreational activities; providing facilities 
for performances o musical, comedy, dance, drama 
and magic; arranging and conducting athletic events, 
athletic competitions and sports events; organization 
sporting activities and competitions; production o 
radio and television programs; provision o videos, 
movies, audio tapes, C ROMs, DVDs and electronic 
games and equipment; providing online publications; 
publication o electronic books and journals online; 
conducting horse races; provision o  physical 
education and gymnastic facilities; production o  
shows; theatrical ticket agency services; organization 
o  meetings and conferences; education services; 
providing instruction and training i  the fields o  
gambling, sports and entertainment; hotel 
management training; casino services featuring 
discounts and complimentary services for frequent 
patrons through the use o  an identification card; 
information, consultancy and advisory services 
relating t  the aforesaid; all included i  class 41.

שרותי בידור; שרותי קזינו; שרותי משחקים; שרותי הימורים; 
אספקת מתקנים עבור הימורים; משחקים אינטראקטיביים; 

אספקת פורטל אינטרנטי בתחום של משחקי מחשב ומשחקים; 
שרותי בידור טלוויזיוני; ארגון ואספקה של משחקים ותחרויות 
למטרות בידור; שרותי בידור, דהיינו, אספקת סביבה וירטואלית 
שבה משתמשים יכולים לתקשר באמצעות משחקים חברתיים 
למטרות בילוי, פנאי או בידור; ארגון וביצוע חתונות; אספקת 
מתקנים לבידור; מועדוני לילה; דיסקוטקים; קברט; שרותי 
תיאטרון ובידור המציגים מוזיקה, ריקוד, קומדיה, דרמה 

וקסמים; מועדוני בריאות; מועדוני בילוי וספורט; מועדוני חוף 
ובריכה; שרותי מועדון גולף; אספקה של מתקני גולף; ארגון 
טורנירי גולף; שרותי קאנטרי קלאב; אספקת מתקני ספורט; 
שרותי גן שעשועים; גני נושאים; ארקדי שעשועים; מרכזי 

שעשועים; הזמנות של הופעות של מחזות זמר, קומדיה, ריקוד, 
דרמה וקסמים; אספקת מתקנים לפעילויות בילוי; אספקת 

מתקנים עבור הופעות של מחזות זמר, קומדיה, ריקודים, דרמה 
וקסמים; ארגון וביצוע של אירועי אתלטיקה, תחרויות אתלטיקה 
ואירועי ספורט; ארגון  של פעילויות ותחרויות ספורט; הפקת 
תכניות רדיו וטלויזיה; אספקת סרטי וידיאו, סרטים, קלטות 
אודיו, CD ROMs, DVDs ומשחקים וציוד אלקטרוניים; 

אספקת פרסומים מקוונים; פרסום מקוון של ספרים ומגזינים 
אלקטרוניים; ביצוע מרוצי סוסים; אספקת מתקנים לחינוך גופני 
ולהתעמלות; הפקת מופעים; שרותי סוכנות כרטיסי תיאטרון; 
ארגון מפגשים וכנסים; שרותי חינוך; אספקת הוראה ואימון 
בתחומים של הימורים, ספורט ובידור; הדרכת ניהול של בית 

מלון; שירותי קזינו הכוללים הנחות ושרותים משלימים ללקוחות 
קבועים באמצעות השימוש בכרטיס זיהוי; שרותי מידע, 

התייעצות וייעוץ הקשורים לנזכר לעיל; הנכללים כולם בסוג 41. 
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 Owners

Name: Caesars World, Inc.

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

(Florida 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

Class: 43 סוג: 43

Hotel,  motel, and resort services; boarding houses; 
guest houses; tourist homes; branded residences; 
serviced apartments; holiday camping (lodging) 
services; retirement homes; reservation services for 
hotel accommodation; reservation services for 
temporary accommodations; reservation services for 
boarding houses; reservation services for branded 
residences; reservation services for serviced 
apartments; boarding services for serviced 
apartments; boarding house bookings; rental of 
temporary accommodation; accommodation bureau 
(hotels, boarding houses); country club services 
(provision of accommodation, food and drink); 
provision of facilities and amenities for meetings, 
conferences, seminars and banquets; provision of 
exhibition facilities and amenities; cocktail lounges 
(bars); temporary dining rooms; self-service 
restaurants; cafes; fast food restaurants; coffee 
shops; catering (banquet) services; self-service 
canteens; day-nurseries; boarding for animals; 
restaurant services; rental of meeting rooms; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware; bar services; 
rental of equipment for hotels, branded residences, 
serviced apartments and boarding houses; providing 
campground facilities and rental of transportable 
buildings; all included in class 43. 

שרותי מלון, מוטל ומקום נופש; אכסניות; בתי הארחה; בתים 
לתיירים; מגורים ממותגים; דירות שרות; שרותי מחנאות נופש 
(לינה); בתים לגמלאים; שרותי הזמנות לאירוח בבתי מלון; 
שרותי הזמנות לדיור זמני; שרותי הזמנות לאכסניות; שרותי 
הזמנות למגורים ממותגים; שרותי הזמנות לדירות שרות; 

הזמנת אכסניות; השכרה של דיור זמני; לשכת מגורים (מלונות, 
אכסניות); שרותי קאנטרי קלאב (אספקת דיור, אוכל ושתייה); 

אספקת מתקנים ונוחיות עבור פגישות, כנסים, סמינרים 
וסעודות; אספקה של מתקני תצוגה ונוחיות; טרקליני קוקטלים 
(ברים); חדרי אוכל זמניים; מסעדות בשרות עצמי; בתי קפה; 
מסעדות למזון מהיר; חנויות קפה; שרותי קייטרינג (סעודה); 

קנטינות בשרות עצמי; חדרי ילדים יומיים; אכסניות לבעלי חיים; 
שירותי מסעדה; השכרת חדרי ישיבות; השכרת כסאות, 

שולחנות, מפות שולחן, דברי זכוכית; שירותי בר; השכרת ציוד 
לבתי מלון, בתי מגורים ממותגים, דירות שירות ואכסניות; 
אספקת מתקנים לאתר מחנאות והשכרה של מבנים ניידים; 

הנכללים כולם בסוג 43.                                                     
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Trade Mark No. 249809 מספר סימן

Application Date 13/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128781 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Soyuz "Marins Grupp"

Address: of.912, 24A, ul.Smolnaya, RU-125445 Moskva, 
Russian Federation

(RU Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; 
rental of temporary accommodation; rental of 
meeting rooms; hotel reservations; boarding house 
bookings; hotels; snack-bars; cafes; cafeterias; 
motels; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware; rental of transportable buildings; 
restaurants; self-service restaurants; holiday camp 
services [lodging]; bar services; providing 
campground facilities; food and drink catering.
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Trade Mark No. 249825 מספר סימן

Application Date 24/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129010 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stratasys, Inc.

Address: 7665 Commerce Way, Eden Prairie, MN 55344, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Materials used to create three-dimensional parts from 
digital data in a freeform fabrication process, namely, 
polymeric materials in the form of filaments or 
strands for use in three-dimensional printers.

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

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

U.S.A., 28/11/2011, No. 85481484 ארה"ב, 28/11/2011, מספר 85481484

Class: 17 סוג: 17
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Trade Mark No. 249828 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129058 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Northwest Podiatric Laboratory, Inc.

Address: 1091 Fir Avenue, Blaine WA 98230, U.S.A.

(Washington, 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: 10 סוג: 10

Orthotic inserts for footwear.

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

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

U.S.A., 18/05/2012, No. 85629593 ארה"ב, 18/05/2012, מספר 85629593

Class: 10 סוג: 10

Orthotic inserts for footwear
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Trade Mark No. 249830 מספר סימן

Application Date 29/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129067 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NLY Scandinavia AB

Address: Box 690, SE-503 15 Borås, Sweden

(AB)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Key cases; credit card holders; notecases; shoulder 
bags; handbags; trunks and travelling bags; shopping 
bags; carriers for suits, shirts and dresses.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

European Community Trade Mark, 17/02/2012, No. 
010655298

איחוד האירופי לסימני מסחר, 17/02/2012, מספר 
010655298

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25
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Trade Mark No. 249850 מספר סימן

Application Date 28/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129336 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Anti-incrustants, detergents for use in manufacturing 
processes, disincrustants, chemical additives to 
insecticides, naphthalene; absorbing carbons.

Class: 3 סוג: 3

Laundry starch, ammonia (volatile alkali) for use as a 
detergent, laundry glaze, cosmetic preparations for 
baths, deodorants for personal use, detergents other 
than for use in manufacturing operations and for 
medical purposes, preparations for perfuming linen, 
soap, disinfectant soap, shampoos, foam bath; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning.

Class: 5 סוג: 5

Mothproofing preparations; air purifying preparations, 
air deodorizing preparations; therapeutic preparations 
for the bath; camphor for medical use, mothproofing 
paper; deodorants, other than for personal use; 
detergents for medical purposes, disinfectants for 
hygiene purposes; insecticides, insect repellents.

Class: 11 סוג: 11

Deodorising apparatus, not for personal use, 
disinfectant apparatus, disinfectant dispensers for 
toilets.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steel wool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; 
deodorising apparatus for personal use; insect traps.

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

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

כ"ט אייר תשע"ד - 18129/05/2014



 Owners

Name: RE.LE.VI. S.P.A.

Address: Via Postumia 1, I-46040 RODIGO (MN), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Italy, 19/12/2011, No. RE2011C000439 RE2011C000439 איטליה, 19/12/2011, מספר

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21
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Trade Mark No. 249851 מספר סימן

Application Date 09/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129372 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red and white. as 
shown in the mark.

 Owners

Name: Swoptec AG

Address: Erlenstrasse 4A, CH-6343 Rotkreuz, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, protective eyewear, sunglasses, goggles 
for sports; spectacle cases; visors for helmets, for 
cycle and motorcycle helmets, for integrated helmets; 
optical apparatus and instruments in the form of anti-
glare devices with an auto-darkening function for 
leisure, sports, fashion, military use, the police, 
medicine and industry; all the aforesaid goods of 
Swiss origin.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/02/2012, No. 629722 שוויץ, 17/02/2012, מספר 629722

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 249854 מספר סימן

Application Date 21/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129423 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ט אייר תשע"ד - 18429/05/2014



Class: 35 סוג: 35

Commercial information agencies; administrative 
processing of purchase orders; cost price analysis; 
business management of performing artists; 
auctioneering; accounting; marketing studies; opinion 
polling; psychological testing for the selection of 
personnel; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; answering machine services 
for absent users; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; arranging 
newspaper subscriptions for others; business 
management of hotels; demonstration of goods; 
business research; business information; business 
appraisals; business investigations; business 
inquiries; document reproduction; business 
management assistance; marketing research; 
economic forecasting; efficiency experts; 
transcription; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
compilation of information into computer databases; 
compilation of statistics; drawing up of statements of 
accounts; public relations; distribution of samples; 
import-export agencies; invoicing; office machines 
and equipment rental; commercial management 
assistance; computerized file management; business 
organization consultancy; business management and 
organization consultancy; commercial information 
and advice for consumers (consumer advice shop); 
personnel recruitment; systemization of information 
into computer databases; professional business 
consultancy; evaluation of standing timber; modelling 
for advertising or sales promotion; typing; writing of 
publicity texts; word processing; news clipping 
services; updating of advertising material; shop 
window dressing; evaluation of wool; auditing; 
arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; relocation services for 
businesses; payroll preparation; tax preparation; 
layout services for advertising purposes; outsourcing 
services (business assistance); procurement services 
for others (purchasing goods and services for other 
businesses); secretarial services; shorthand; price 
comparison services; sponsorship search; 
employment agencies; 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; placing of 
announcements is out of apartments (terms 
considered too vague by the International Bureau - 
rule 13(2)(b) of the Common Regulations); direct mail 
advertising; sales promotion for others; television 
advertising; rental of vending machines; rental of 
photocopying machines; photocopying; data search 
in computer files for others.
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Class: 41 סוג: 41

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 workshops (training); arranging and 
conducting of congresses: arranging and conducting 
of colloquiums; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of concerts; 
arranging and conducting of seminars; arranging and 
conducting of symposiums; arranging of beauty 
contests; operating lotteries; organization of sports 
competitions; gymnastic instruction; providing golf 
facilities; production of radio and television 
programmes; discotheque services; recreation 
information; providing amusement arcade services; 
animal training; dubbing; electronic desktop 
publishing; providing sports facilities; correspondence 
courses; zoological gardens; rental of sound 
recordings; party planning (entertainment); gaming; 
game services provided on-line from a computer 
network; entertainment information; providing casino 
facilities (gambling); calligraphy services; providing 
karaoke services; rental of movie projectors and 
accessories; movie studios; movie theatre services; 
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 on-line; publication of texts, other 
than publicity texts; 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 production; ticket agency services 
(entertainment); television entertainment; rental of 
tennis courts; physical education; film production; 
photography; photographic reporting; circuses; digital 
imaging services.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: Melnychenko Oleksandr Valentynovych

Address: 14-A Liatoshynskogo Str., fl. 172, Kyiv 03191, 
Ukraine
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Trade Mark No. 249855 מספר סימן

Application Date 11/11/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129424 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Waxes for leather; boot cream; boot polish; shoe 
cream; shoe polish; polishing wax; shoe wax; creams 
for leather; furbishing preparations; shining 
preparations (polish).

Class: 9 סוג: 9

Calculating machines; magnifying glasses (optics); 
decorative magnets; spectacles (optics); sunglasses; 
goggles for sports; eyeglasses; spectacle cases; 
eyeglass chains; eyeglass cords.

Class: 14 סוג: 14

Bracelets (jewellery); straps for wristwatches; key 
rings; key rings (trinkets or fobs); brooches 
(jewellery); ornamental pins; pins (jewellery); tie pins; 
pearls made of ambroid (pressed amber); busts of 
precious metal; tie clips; cuff links; works of art of 
precious metal; jewellery of yellow amber; necklaces 
(jewellery); rings (wedding rings, finger rings) 
(jewellery); boxes of precious metal; medals; 
medallions (jewellery); coins; earrings; figurines 
(statuettes) of precious metal; ornaments (jewellery); 
cases for clock and watchmaking; chronographs 
(watches); chains (jewellery); watch chains; watches; 
wristwatches; jewellery cases (caskets).
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Class: 16 סוג: 16

Fountain pens; paper bows; writing pads; terrestrial 
globes; pencil holders; office perforators; punches 
(office requisites); bookmarkers; calendars; pencils; 
pictures; geographical maps; paintbrushes; painters' 
brushes; writing brushes; drawing pins; envelopes 
(stationery); adhesive tapes for stationery or 
household purposes; postage stamps; writing cases; 
writing cases (sets); covers (stationery); passport 
holders; musical greeting cards; greeting cards; 
postcards; conical paper bags; document files 
(stationery); papier mâché; boxes for pens; pens 
(office requisites); nibs; nibs of gold; coasters of 
paper; mats for beer glasses; photograph stands; 
paperweights; writing materials; school supplies 
(stationery); paper-clips; figurines (statuettes) of 
papier mâché; writing cases (stationery); flags of 
paper; photo-engravings.

Class: 18 סוג: 18

Purses; card cases (notecases); chamois leather, 
other than for cleaning purposes; umbrellas; 
parasols; briefcases; imitation leather; leather, 
unworked or semi-worked; cases, of leather or 
leatherboard; pocket wallets; chain mesh purses; 
bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; 
vanity cases, not fitted; music cases; bandoliers; 
backpacks; leather straps; travelling bags; travelling 
sets (leatherware); sling bags for carrying infants; 
garment bags for travel; handbags; wheeled 
shopping bags; beach bags; bags for sports; bags for 
campers; shopping bags; net bags for shopping; 
school bags; travelling trunks; walking sticks; 
umbrella sticks; walking stick seats; key cases 
(leatherware); valises; suitcases; attaché cases; 
umbrella covers.

Class: 20 סוג: 20

Busts of wood, wax, plaster or plastic; fans for 
personal use, non-electric; coat hangers; mirrors 
(looking glasses); hand-held mirrors (toilet mirrors); 
bamboo; goods of animal claws, animal hooves, 
corals, meerschaum, whalebone, unworked or semi-
worked, stag antlers, tortoiseshell, shells, amber, 
mother-of-pearl, horn, unworked or semi-worked, 
animal horns, rattan, included in this class; 
wickerwork; reeds (plaiting materials); works of art, of 
wood, wax, plaster or plastic; cabinet work; baskets, 
not of metal; mobiles (decoration); wind chimes 
(decoration); decorative mobiles, sculptures of 
plastic; mouldings for picture frames; bamboo 
curtains; statuettes of wood, wax, plaster or plastic.

Class: 21 סוג: 21

China ornaments; busts of china, terra-cotta or glass; 
vases; trouser stretchers; clothing stretchers; shirt 
stretchers; combs; abrasive sponges for scrubbing 
the skin; works of art, of porcelain, terra-cotta or 
glass; polishing leather; pads for stretching shoes; 
chopsticks; gloves for household purposes; 
candelabra (candlesticks); glove stretchers; boot 
jacks; clothes-pegs; combs for the hair; shoe horns; 
figurines (statuettes) of porcelain, terra-cotta or glass; 
wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; 
brushes for footwear.

כ"ט אייר תשע"ד - 18929/05/2014



Class: 25 סוג: 25

Bandanas (neckerchiefs); underwear; blouses; boas 
(necklets); breeches for wear; half-boots; trousers; 
brassieres; galoshes; neckties; boot uppers; 
waistcoats; knitwear (clothing); heels; pants; tights; 
combinations (clothing); bodices (lingerie); suits; 
swimsuits; jackets (clothing); sports jerseys; cuffs; 
sleep masks; heelpieces for boots and shoes; ear 
muffs (clothing); socks; bath slippers; beach shoes; 
boots for sports; footwear; outerclothing; ready-made 
clothing; clothing of imitations of leather; clothing of 
leather; jerseys (clothing); clothing; fittings of metal 
for shoes and boots; overcoats; gloves (clothing); 
pyjamas; bathing trunks; scarfs; frocks; coats; 
waterproof clothing; headbands (clothing); garters; 
soles for footwear; braces for clothing (suspenders); 
lace boots; belts (clothing); money belts (clothing); 
non-slipping devices for boots and shoes; pullovers; 
welts for boots and shoes; wooden shoes; shirts; 
sandals; boots; sweaters; inner soles; underpants; 
gymnastic shoes; slippers; shoes; headgear for wear; 
dressing gowns; tips for footwear; footwear uppers; 
shower caps; stockings; shawls; caps (headwear); 
sashes for wear; esparto shoes or sandals; skirts.

Class: 26 סוג: 26

Brooches (clothing accessories); pins, other than 
jewellery; toupees; artificial garlands; hair grips 
(slides); hair ornaments; plaited hair; false hair; shoe 
fasteners; fastenings for clothing; dress fastenings; 
hook and pile fastening tapes; slide fasteners 
(zippers); snap fasteners; shoe hooks; tinsels 
(trimmings for clothing); bows for the hair; wigs; hair 
bands; shoe buckles; buttons; hair nets; shoe 
ornaments, not of precious metal; trimmings for 
clothing; hat ornaments, not of precious metal; shoe 
laces; hair pins.

Class: 28 סוג: 28

Novelties for parties, dances (party favors, favours); 
building blocks (toys); starting blocks for sports; 
spinning tops (toys); jigsaw puzzles; dominoes; 
Christmas trees of synthetic material; kites; toys; 
plush toys; mobiles (toys); board games; 
kaleidoscopes; playing cards; confetti; dolls; 
marionettes; toy masks; theatrical masks; candle 
holders for Christmas trees; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and confectionery; 
chess games; checkers (games).
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours White and dark 
pink. as shown in the mark.

 Owners

Name: Kalisto Business Corp.

Address: P.O. Box 3321,,Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

(British Virgin Islands Corporation)

Class: 35 סוג: 35

Demonstration of goods; marketing studies; business 
research; marketing research, advisory services for 
business management; business management 
consultancy; business management and organization 
consultancy; business organization consultancy; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; shop window 
dressing; business management assistance; 
auctioneering; sales promotion for others of goods, 
including sales through stores of goods of 3, 9, 14, 
16, 18, 20, 21, 25, 26, 28 classes; distribution of 
samples; advertising; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
public relations; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other 
businesses); outsourcing services (business 
assistance); efficiency experts.

Class: 39 סוג: 39

Delivery of goods; porterage; transport brokerage; 
loading and unloading services; unloading cargo; 
rental of warehouses; packaging and storage of 
goods; storage; warehousing; freight forwarding.

Class: 42 סוג: 42

Graphic arts designing; research and development 
for others; quality control; dress designing; design of 
interior decor; industrial design; styling (industrial 
design); packaging design services.

כ"ט אייר תשע"ד - 19129/05/2014



Trade Mark No. 249858 מספר סימן

Application Date 23/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129457 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Yellow, orange, 
beige, pink, green, blue, red and white. as shown in 
the mark.

 Owners

Name: Tröstisar AB

Address: Kåkbrinken 5, SE-111 27 Stockholm, Sweden

(Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Adjuvant for medical purposes; sanitary preparations 
for medical purposes; plasters for medical purposes; 
plasters, material for dressings.

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software in form of electronic 
publications, electronic game programs, prerecorded 
motion picture films, video games programs; 
computer hardware and computer software programs 
for the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures into an interactive delivery for 
multimedia applications; optical glasses; sunglasses; 
ski glasses.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, torches.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 28 סוג: 28

Teddy bears; mobiles (toys).

כ"ט אייר תשע"ד - 19229/05/2014



Trade Mark No. 249882 מספר סימן

Application Date 21/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129660 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the transliteration of the 
compound word "HYDROCILA" which is the name of 
Joint-Stock company in Russian, in capital latin 
letters, and which is associated with the principal kind 
of its activity, the production of hydraulic power 
machines.

 Owners

Name: Joint-Stock Company "Hydrosila"

Address: 5, Bratislavskaya Str., UA-25006 Kirovohgad, 
Ukraine

(Ukraine Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Hydraulic motors, hydraulic pumps, cylinders, filters, 
valves and distributors of hydraulic fluid, included in 
this class; components of digging machines, 
bulldozer earth movers, agricultural, road-building, 
tillage and other machines, included in this class; 
control and regulating devices of positive-
displacement hydraulic drives and their spare parts, 
included in this class;  hydraulic excavators, road-
building machines.

Class: 12 סוג: 12

Wheel and track type tractors, cars, fork lift trucks; 
positive-displacement hydraulic drives 
(transmissions) of tractors for common and industrial 
purposes, and other vehicles; control and regulating 
devices of vehicles and their spare parts included in 
this class.

Class: 17 סוג: 17

Non-metallic flexible hoses.

כ"ט אייר תשע"ד - 19329/05/2014



Trade Mark No. 249888 מספר סימן

Application Date 13/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0617904 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Ornamental pins; pins (jewellery and imitation 
jewellery); brooches (jewellery and imitation 
jewellery); bracelets (jewellery and imitation 
jewellery); ankle bracelet; amulets (jewellery and 
imitation jewellery); bracelets of precious metal; jade 
(jewellery); necklaces (jewellery and imitation 
jewellery); rings (jewellery and imitation jewellery); 
pendants (jewellery and imitation jewellery); chains 
(jewellery and imitation jewellery); neck chains 
(jewellery and imitation jewellery); diadems 
(jewellery); medallions (jewellery and imitation 
jewellery); medals (jewellery and imitation jewellery); 
ivory (jewellery); pearls (jewellery); trinkets (jewellery 
and imitation jewellery); charms (jewellery and 
imitation jewellery); key holders of precious metal; 
caskets (jewellery and imitation jewellery); earrings; 
necktie fasteners; cufflinks; tie clips; tie pins; jewel 
cases of precious metal; key rings (trinkets or fobs); 
diamonds; agates; opals; rubies; emeralds; 
aquamarine; precious metals, unwrought or semi-
wrought; alloys of precious metal; artificial precious 
stones; semi-precious stones; ornaments of precious 
metal; shoe ornaments of precious metal; hat 
ornaments of precious metal; boxes of precious 
metal; religious statues of precious metal; badges of 
precious metal; figurines and statuettes of precious 
metal; alarm clocks; electric clocks; watches; table 
clocks; electronic watches and clocks; pocket 
watches; diving watches; wrist watches; straps for 
wristwatches; watch bracelets; clocks; chronograph 
for use as watches; clock hands (clock- and 
watchmaking); chronometers; jewellery watches; 
pendulum clocks; wall clocks; watch and clock 
springs; watch bands and straps; watch chains; 
watch glasses; watch crystals; cases for clock and 
watch-making; cases for watches and clocks; 
horological and chronometric instruments and cases 
therefor; horological and chronometric instruments 
and parts thereof.

כ"ט אייר תשע"ד - 19429/05/2014



 Owners

Name: CARLA G. S.R.L.

Address: Via Veneto 471, I-40038 Vergato (Bologna), 
Italy

(LIMITED LIABILITY COMPANY)

Class: 18 סוג: 18

Handbags; luggage; shoulder bags; beach bags; 
clutch bags; all purpose sports bags; Boston bags; 
attache cases; school bags; school satchels; tote 
bags; travelling bags; shopping bags; waist bags; 
cases of leather or leatherboard; card cases 
(notecases); document cases, being folders, of 
leather or leatherboard; cosmetic cases sold empty; 
pouches of leather for packaging; bags (envelopes, 
pouches) of leather for packaging; keycases 
(leatherware); haversacks; backpacks; knapsacks; 
rucksacks; briefcases; purses, pocket wallets; 
travelling trunks; travelling sets (leatherware); 
garment bags for travel; suitcases; umbrellas; 
parasols; walking sticks; alpenstocks; leather, 
unworked or semi-worked; imitation leather; fur; 
moleskin (imitation of leather).

כ"ט אייר תשע"ד - 19529/05/2014



Trade Mark No. 249893 מספר סימן

Application Date 26/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0762558 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gymna Uniphy, naamloze vennootschap

Address: 6A/2, Pasweg, B-3740 BILZEN, Belgium

(BE Joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Special furniture for medical use; utility sanitary 
articles, including orthopedic bandages and sanitary 
items made of rubber; electric blankets, for medical 
use; incubators for babies.

Class: 11 סוג: 11

Water heaters (apparatus), sauna installations and 
their accessories (included in this class).

Class: 28 סוג: 28

Winter sports articles; equipment for various games, 
including nets.

כ"ט אייר תשע"ד - 19629/05/2014



UNCLE GRANDPA

Trade Mark No. 249919 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 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: 9 סוג: 9

Series of pre-recorded DVDs; series of pre-recorded 
compact discs; soundtracks, music of theme songs 
and other sound recordings; eyeglasses, sunglasses, 
frames and cases therefore; downloadable ring 
tones, graphics and music; cellular telephone 
accessories, namely, cellular telephone cases and 
cellular telephone face plates; downloadable 
television programs provided via video-on-demand; 
radios, rulers, calculators, telephones; computers, 
computer software, computer peripheral apparatus, 
computer and video game joysticks, electronic 
games, video game interactive remote control units, 
video game interactive hand held remote controls for 
playing electronic games; alarms; protective helmets 
and clothing; cameras, film, batteries, flashlights; 
magnets and mouse pads.

סדרות של DVDs מוקלטים מראש; סדרות של תקליטורים 
מוקלטים מראש; פסקולים, מוסיקה של שירי נושא והקלטות 
צליל אחרות; משקפי ראיה, משקפי שמש, מסגרות ונרתיקים 
עבורם; רינגטונים, גרפיקה ומוסיקה הניתנים להורדה; אביזרי 
טלפון סלולרי, דהיינו, נרתיקי טלפון סלולרי ופאנלים לטלפון 
סלולרי; תוכניות טלוויזיה הניתנות להורדה המסופקות 
באמצעות ווידאו-לפי-דרישה; רדיו, סרגלים, מחשבונים, 

טלפונים; מחשבים, תוכנות מחשב, מכשירים היקפיים למחשב, 
ג'ויסטיקים למשחקי מחשב ווידאו, משחקים אלקטרוניים, 
יחידות שלט רחוק אינטראקטיביות למשחקי וידאו, שלטים 
רחוקים ידניים אינטראקטיביים של משחקי ווידאו למשחק 

במשחקים אלקטרוניים; אזעקות; קסדות וביגוד מגן; מצלמות, 
סרט למצלמה, סוללות, פנסים; מגנטים ופדים לעכבר.             
                                                                                    
                                                                                    

                                    

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 של בידור בטלוויזיה, בפס רחב, באופן 
אלחוטי ומקוון; אספקה של משחקי מחשב בטלוויזיה, בפס 
רחב, באופן אלחוטי ומקוון; אספקה של תוכניות בידור 

מולטימדיה בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי ומקוון; הפקה, 
הפצה, הקרנה והשכרה של תוכניות טלוויזיה, וידאו, סרטי 

קולנוע, קלטות אודיו ווידאו מוקלטות מראש, קסטות, דיסקים, 
תקליטים, cds, dvds וכל הסוג האחרים של נשאים; הפקה 
וארגון תוכניות רדיו וטלוויזיה; מידע הקשור לבידור או חינוך 
המסופק באמצעות טלוויזיה, פס רחב, באופן אלחוטי ומקוון; 
אספקת פרסומים אלקטרוניים (שאינם ניתנים להורדה) 

בטלוויזיה, בפס רחב, באופן אלחוטי ומקוון.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

כ"ט אייר תשע"ד - 19729/05/2014



سایندیڤ

Trade Mark No. 249928 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך 
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים 

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations. תכשירים רוקחיים.                         

כ"ט אייר תשע"ד - 19829/05/2014



Trade Mark No. 249931 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

כ"ט אייר תשע"ד - 19929/05/2014



 Owners

Name: Caesars World, Inc.

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

(Florida 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

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; casino services; gaming 
services; gambling services; providing facilities for 
gambling; interactive gaming; providing an internet 
website portal in the field of computer games and 
gaming; television entertainment services; 
organization and provision of games and 
competitions for entertainment purposes; 
entertainment services, namely, providing virtual 
environments in which users can interact through 
social games for recreation, leisure of entertainment 
purposes; arranging and conducting weddings; 
providing facilities for entertainment; night clubs; 
discotheques; cabarets; theatre and entertainment 
services featuring music, dance, comedy, drama and 
magic; health clubs; recreation and sporting clubs; 
beach and pool clubs; golf club services; provision of 
golf facilities; organizing golf tournaments; country 
club services; providing sports facilities; amusement 
park services; theme parks; amusement arcades; 
amusement centers; booking of performances of 
musical, comedy, dance, drama and magic; providing 
facilities for recreational activities; providing facilities 
for performances of musical, comedy, dance, drama 
and magic; arranging and conducting athletic events, 
athletic competitions and sports events; organization 
of sporting activities and competitions; production of 
radio and television programs; production of videos, 
movies, audio tapes, CD ROMs, DVDs and electronic 
games and equipment; providing online publications; 
publication of electronic books and journals online; 
conducting horse races;  provision of physical 
education and gymnastic facilities; production of 
shows; theatrical ticket agency services; organization 
of meetings and conferences; education services; 
providing instruction and training in the fields of 
gambling, sports and entertainment; hotel 
management training; casino services featuring 
discounts and complimentary services for frequent 
patrons through the use of an identification card; 
information, consultancy and advisory services 
relating to the aforesaid; all included in class 41.

שרותי בידור; שרותי קזינו; שרותי משחקים; שרותי הימורים; 
אספקת מתקנים עבור הימורים; משחקים אינטראקטיביים; 

אספקת פורטל אינטרנטי בתחום של משחקי מחשב ומשחקים; 
שרותי בידור טלוויזיוני; ארגון ואספקה של משחקים ותחרויות 
למטרות בידור; שרותי בידור, דהיינו, אספקת סביבה וירטואלית 
שבה משתמשים יכולים לתקשר באמצעות משחקים חברתיים 
למטרות בילוי, פנאי או בידור; ארגון וביצוע חתונות; אספקת 
מתקנים לבידור;  מועדוני לילה; דיסקוטקים; קברט; שרותי 
תיאטרון ובידור המציגים מוזיקה, ריקוד, קומדיה, דרמה 

וקסמים; מועדוני בריאות; מועדוני בילוי וספורט; מועדוני חוף 
ובריכה; שרותי מועדון גולף; אספקה של מתקני גולף; ארגון 
טורנירי גולף; שרותי קאנטרי קלאב; אספקת מתקני ספורט; 
שרותי גן שעשועים; גני נושאים; ארקדי שעשועים; מרכזי 

שעשועים; הזמנות של הופעות של מחזות זמר, קומדיה, ריקוד, 
דרמה וקסמים; אספקת מתקנים לפעילויות בילוי; אספקת 

מתקנים עבור הופעות של מחזות זמר, קומדיה, ריקודים, דרמה 
וקסמים; ארגון וביצוע של אירועי אתלטיקה, תחרויות אתלטיקה 
ואירועי ספורט; ארגון של פעילויות ותחרויות ספורט; הפקת 

תכניות רדיו וטלויזיה; הפקת סרטי וידיאו, סרטים, קלטות אודיו, 
CD ROMs, DVDs ומשחקים וציוד אלקטרוניים; אספקת 

פרסומים מקוונים; פרסום מקוון של ספרים ומגזינים 
אלקטרוניים; ביצוע מרוצי סוסים;  אספקת מתקנים לחינוך גופני 
ולהתעמלות; הפקת מופעים; שרותי סוכנות כרטיסי תיאטרון; 
ארגון מפגשים וכנסים; שרותי חינוך; אספקת הוראה ואימון 
בתחומים של הימורים, ספורט ובידור; הדרכת ניהול של בית 

מלון; שירותי קזינו הכוללים הנחות ושרותים משלימים ללקוחות 
קבועים באמצעות השימוש בכרטיס זיהוי; שרותי מידע, 

התייעצות וייעוץ הקשורים לנזכר לעיל; הנכללים כולם בסוג 41. 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

כ"ט אייר תשע"ד - 20029/05/2014



Caesars Entertainment

Trade Mark No. 249934 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, presentation of goods on communication 
media for retail purpose; business administration and 
business management in the fields of hotels, sporting 
and entertainment venues and events, restaurants 
and casinos; management or business consulting 
services in the field of hotels, restaurants, sporting 
and entertainment venues and events, and casinos; 
casino management; business management 
assistance; business organization consultancy of 
hotels; business organization consultancy of sporting 
and entertainment venues and events; promotion of 
sporting activities and competitions; management of 
sport facilities and sporting events; business 
organization consultancy of restaurants; business 
organization consultancy of entertainment facilities; 
administration of an incentive award program 
enabling participants to obtain discounts and 
complimentary awards on goods and services 
through membership; organization of membership 
incentive programs for commercial or advertising 
purposes; business presentation of goods and 
services on communication media, for retail 
purposes; industrial or commercial management 
assistance; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; sales 
promotion for others; personnel management 
consultancy; relocation services for businesses; 
compilation of information into computer databases; 
processing (administrative) of purchase orders; 
accounting; rental of vending machines; retail store 
and shopping mall services in connection with health, 
beauty and spa products, toiletries, cosmetics, keys 
and their accessories, advertising display boards, 
optical goods, gaming and amusement goods, 
domestic electrical and electronic equipment, 
ornaments, souvenirs and gift items, jewelry, clocks, 
watches, stationery, publications, art and 
photographic goods, leather goods, bags, luggage, 
travel goods, home furnishings and home 
accessories, furniture, household containers and 
utensils, household linen, textile goods, 
haberdashery, clothing, footwear, headwear, games, 
sporting goods, golf equipment and supplies, 
foodstuffs, drinks, containers for foodstuffs and 
drinks, tobacco products; operation and 
administration of shopping centers and retail outlets; 
all included in class 35.

פרסום, הצגת טובין באמצעי תקשורת למטרות קמעונאות; 
ארגון עסקים וניהול עסקי בתחום של מלונות, מקומות ואירועי 
ספורט ובידור, מסעדות וקזינו; שרותי ייעוץ ניהולי או עסקי  
בתחום של מלונות, מסעדות, מקומות ואירועי ספורט ובידור, 
וקזינו; ניהול קזינו;  סיוע בניהול עסקי; ייעוץ בארגון עסקי של 
מלונות; ייעוץ בארגון עסקי של מקומות ואירועי ספורט ובידור;  
קידום של פעילויות ותחרויות ספורט; ניהול של מתקני ספורט 
ואירועי ספורט; ייעוץ בארגון עסקי של מסעדות; ייעוץ בארגון 
עסקי של מתקני בידור; ארגון של תוכנית לעידוד מענקים 
שיאפשרו למשתתפים לקבל הנחות ומענקים משלימים על 

טובין ושירותים דרך חברות מועדון; ארגון של תוכנית תמריצים 
לחברי מועדון לצרכי פרסום ומסחר; הצגה עסקית של טובין 

ושירותים באמצעי תקשורת, למטרות קמעונאות; עזרה בניהול 
תעשייתי או מסחרי; ארגון מסחרי של מתן רישיונות לטובין 

ושרותים של אחרים; קידום מכירות עבור אחרים; ייעוץ לניהול 
אישי; שרותי רילוקיישן לעסקים; איסוף נתונים למאגרי מידע 

ממחושבים; עיבוד (אדמיניסטרטיבי) של הזמנות רכישה; ניהול 
חשבונות; השכרת מכונות למכירת מוצרים; שרותי חנות 

קמעונאית וקניון הקשורים לבריאות, יופי ומוצרי ספא, מוצרי 
טואלטיקה, קוסמטיקה, מפתחות ואביזרים הנלווים להם, לוחות 

תצוגה פרסומיים, מוצרי אופטיקה, מוצרי משחק ובידור, 
אלקטרוניקה ביתית וציוד אלקטרוני, קישוטים, מזכרות ופריטים 
למתנות, תכשיטים, שעונים, מכשירי כתיבה, חומרי דפוס, 

אומנות ומוצרי צילום, מוצרי עור, תיקים, מטען, מוצרי נסיעות, 
ריהוט בייתי ואביזרים לבית, ריהוט, מכולות ביתיות ומכשירים, 
דברי טקסטיל לבית, מוצרי טקסטיל, סדקית, דברי הלבשה, 
הנעלה, כיסויי ראש, משחקים, מוצרי ספורט, ציוד לגולף 

ואספקת דברי מאכל, שתייה, מיכלים לדברי מאכל ולשתייה, 
מוצרי טבק; הפעלה וארגון של מרכזי קניות וחנויות עודפים 

קמעונאיות; הנכללים כולם בסוג 35.                                     
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 Owners

Name: Caesars World, Inc.

Address: Las Vegas, Nevada, U.S.A.

(Florida 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

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services; casino services; gaming 
services; gambling services; providing facilities for 
gambling; interactive gaming; providing an internet 
website portal in the field of computer games and 
gaming; television entertainment services; 
organization and provision of games and 
competitions for entertainment purposes; 
entertainment services, namely, providing virtual 
environments in which users can interact through 
social games for recreation, leisure of entertainment 
purposes; arranging and conducting weddings; 
providing facilities for entertainment;  night clubs; 
discotheques; cabarets; theatre and entertainment 
services featuring music, dance, comedy, drama and 
magic; health clubs; recreation and sporting clubs; 
beach and pool clubs; golf club services; provision of 
golf facilities; organizing golf tournaments; country 
club services; providing sports facilities; amusement 
park services; theme parks; amusement arcades; 
amusement centers; booking of performances of 
musical, comedy, dance, drama and magic; providing 
facilities for recreational activities; providing facilities 
for performances of musical, comedy, dance, drama 
and magic; arranging and conducting athletic events, 
athletic competitions and sports events; 
organizationof sporting activities and competitions; 
production of radio and television programs; 
provision of videos, movies, audio tapes, CD ROMs, 
DVDs and electronic games and equipment; 
providing online publications; publication of electronic 
books and journals online; conducting horse races;; 
provision of physical education and gymnastic 
facilities; production of shows; theatrical ticket 
agency services; organization of meetings and 
conferences; education services; providing instruction 
and training in the fields of gambling, sports and 
entertainment; hotel management training; casino 
services featuring discounts and complimentary 
services for frequent patrons through the use of an 
identification card; information, consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid; all 
included in class 41.

שרותי בידור; שרותי קזינו; שרותי משחקים; שרותי הימורים; 
אספקת מתקנים עבור הימורים; משחקים אינטראקטיביים; 

אספקת פורטל אינטרנטי בתחום של משחקי מחשב ומשחקים; 
שרותי בידור טלוויזיוני; ארגון ואספקה של משחקים ותחרויות 
למטרות בידור; שרותי בידור, דהיינו, אספקת סביבה וירטואלית 
שבה משתמשים יכולים לתקשר באמצעות משחקים חברתיים 
למטרות בילוי, פנאי או בידור; ארגון וביצוע חתונות; אספקת 
מתקנים לבידור;  מועדוני לילה; דיסקוטקים; קברט; שרותי 
תיאטרון ובידור המציגים מוזיקה, ריקוד, קומדיה, דרמה 

וקסמים; מועדוני בריאות; מועדוני בילוי וספורט; מועדוני חוף 
ובריכה; שרותי מועדון גולף; אספקה של מתקני גולף; ארגון 
טורנירי גולף; שרותי קאנטרי קלאב; אספקת מתקני ספורט; 
שרותי גן שעשועים; גני נושאים; ארקדי שעשועים; מרכזי 

שעשועים; הזמנות של הופעות של מחזות זמר, קומדיה, ריקוד, 
דרמה וקסמים; אספקת מתקנים לפעילויות בילוי; אספקת 

מתקנים עבור הופעות של מחזות זמר, קומדיה, ריקודים, דרמה 
וקסמים; ארגון וביצוג של אירועי אתלטיקה, תחרויות אתלטיקה 
ואירועי ספורט; ארגון של פעילויות ותחרויות ספורט; הפקת  
תכניות רדיו וטלויזיה; אספקת סרטי וידיאו, סרטים, קלטות 
אודיו, CD ROMs, DVDs ומשחקים וציוד אלקטרוניים; 

אספקת פרסומים מקוונים; פרסום מקוון של ספרים ומגזינים 
אלקטרוניים; ביצוע מרוצי סוסים;  אספקת מתקנים לחינוך גופני 
ולהתעמלות; הפקת מופעים; שרותי סוכנות כרטיסי תיאטרון; 
ארגון מפגשים וכנסים; שרותי חינוך; אספקת הוראה ואימון 
בתחומים של הימורים, ספורט ובידור; הדרכת ניהול של בית 

מלון; שירותי קזינו הכוללים הנחות ושרותים משלימים ללקוחות 
קבועים באמצעות השימוש בכרטיס זיהוי; שרותי מידע, 

התייעצות וייעוץ הקשורים לנזכר לעיל; הנכללים כולם בסוג 41. 
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Trade Mark No. 249941 מספר סימן

Application Date 10/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: British American Tobacco (Brands) Inc.

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, 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: 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.                                                           

    

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

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

Azerbaijan, 17/04/2012, No. 20120519 אזרביגאן, 17/04/2012, מספר 20120519

Class: 34 סוג: 34

כ"ט אייר תשע"ד - 20329/05/2014



IQ RESTOR

Trade Mark No. 249949 מספר סימן

Application Date 10/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Ophthalmic medical and surgical instruments and 
apparatus, namely prosthetic devices, intraocular 
lenses.

כלים ומכשירים אופתלמיים רפואיים וכירורגיים, דהיינו התקני 
תותבות, עדשות תוך עיניות.                                               

כ"ט אייר תשע"ד - 20429/05/2014



GOLLA

Trade Mark No. 249951 מספר סימן

Application Date 10/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: D. JACOBSON & SONS LIMITED

Address: Cloughfold, Bacup Road, Rawtenstall, 
Lancashire, BB4 7PA, 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: 18 סוג: 18

Bags, backpacks and wheeled bags. תיקים, תיקי גב ותיקים על גלגלים.   

כ"ט אייר תשע"ד - 20529/05/2014



VIRASURE

Trade Mark No. 249960 מספר סימן

Application Date 11/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: STERIS CORPORATION

Address: 5960 Heisley Road, Mentor, Ohio, 44060, 
U.S.A.

(Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Air cleaning unit comprised of a strainer element and 
an electrically-generated and controlled heat 
treatment device for decontaminating exhaust or air 
intake of a sterilizer, effluent decontamination system 
or other applicable air exhaust/intake 
decontamination use.

יחידה לניקוי אויר המכילה יחידת סינון, מחולל אלקטרוני ויחידה 
לשליטה על החימום, המשמשת לטיהור גז פליטה או כונס אויר 
לחיטוי, מערכת לטיהור מי שפכים או כל שימוש מתאים באלה.  
                                                                                     
                                                                                    

                              

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 18/09/2012, No. 85/731,295 ארה"ב, 18/09/2012, מספר 85/731,295

Class: 11 סוג: 11

כ"ט אייר תשע"ד - 20629/05/2014



OLYMPIC

Trade Mark No. 249969 מספר סימן

Application Date 11/10/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in industry and science, namely, 
chemical additives for use in the pharmaceutical 
industry and the food industry; unprocessed artificial 
resins for use in manufacturing plastics, adhesives 
used in industry for the binding of books, for the 
manufacture of surgical bandages, and adhesives 
used in construction; unprocessed synthetic resins; 
sensitized films, unexposed; synthetic resins; 
thermoplastic and thermosetting synthetic resins and 
organic compounds for molding, for general use in 
the industrial arts; chemical intermediates; 
organosilicon compounds, namely polysiloxanes and 
silanes in the form of resins, pastes, fluids, 
elastomers, vulcanization and acceleration products; 
anti-foaming agents; catalysts for paints; chemicals 
for development and setting of x-ray films and other 
chemicals in connection with the development of said 
films; phosphorescent substances; chemical 
substances used as nuclear fission materials; fuel for 
nuclear reactors; adhesives substances for industrial 
purposes; polycrystalline alumina ceramic for general 
use in the industrial arts; brazing and soldering fluxes 
and products; thermoplastic and thermosetting 
adhesives; chemicals, biochemicals and reagents for 
use in industry, science and research; chemical 
products, reagents, for analysis or diagnosis for 
scientific purposes, namely chemical preparations for 
cell separation and culture, nucleic acid purification, 
nucleotides, florescent nucleotides, oligonucleotides, 
peptides, proteins, amino acids, organic molecules 
and markers for DNA/RNA synthesis; reagents for 
luminescence; reagents for gene expression 
quantification; reagents for polymerase chain 
reaction processes; reagents for rolling circle 
amplification processes; reagents for DNA cloning 
and vectors, enzymes for modification and restriction; 
reagents for labeling, sequencing and fragment 
analysis of nucleic acids and proteins and 
customized synthesis; reagents for recombinant 
protein expression and purification; chromatography 
media; reagents for electrophoresis, biocomputing, 
spectrophotometry and fluorometry; radiochemical 
products for scientific research; reagents for 
scintillation proximity assay; reagents for high-
resolution laser microscopy, fluoroscopic microscopy 
and confocal microscopy; specialized chemicals for 
use in industry, science and research; gases and gas 
mixtures for use in industry, research and science; 
chemical products and substances for the 
manufacture of pharmaceutical products, diagnostic 
products and substances; chemical testing reagents, 
saline solution and paper coated with reagents, all for 
scientific use and for use in laboratories; fissile 
chemicals for scientific research; radioactive 
elements and isotopes for use in industry, science 

כימיקלים לשימוש בתעשייה ובמדע, דהיינו, תוספים כימייים 
לשימוש בתעשיית התרופות ובתעשיית המזון; שרפים 
מלאכותיים לא מעובדים לשימוש בייצור פלסטיק, דבקים 

המשמשים בתעשייה לכריכה של ספרים, לייצור של תחבושות 
כירורגיות, ודבקים המשמשים לבנייה; שרפים סינטטיים בלתי 
מעובדים; סרטי צילום רגישים לאור, בלתי חשופים; שרפים 
סינתטיים; שרפים סינתטיים תרמופלסטיים ומתייצבים בחום 
ותרכובות אורגניות לצורכי דפיסה, לשימוש כללי בשיעורי 

מלאכה; תוצרי ביניים כימיים; תרכובות סיליקוניות אורגניות, 
דהיינו פוליסילוקסנים וסילאנים בצורת שרפים, משחות, נוזלים, 
אלסטומרים, מוצרי גיפור והאצה; גורמים מונעי קצף; זרזים 
לצבעים; כימיקלים לפיתוח וקיבוע של סרטי רנטגן וכימיקלים 
אחרים הקשורים לפיתוח של הסרטים האמורים; חומרים 

זרחוריים; חומרים כימיים המשמשים כחומרי ביקוע גרעיני; דלק 
לכורים גרעיניים; חומרי הדבקה למטרות תעשייתיות; קרמיקה 
מאלומין רב גבישי לשימוש כללי בשיעורי מלאכה; מוצרים 

ונוזלים להקשחה והלחמה; דבקים תרמופלסטיים ומתייצבים 
בחום; כימיקלים, חומרים ביוכימיים ומגיבים לשימוש בתעשייה, 

במדע ובמחקר; מוצרים כימיים, מגיבים, לניתוח או אבחון 
למטרות מדעיות, דהיינו תכשירים כימיים להפרדת תאים 
ותרביות תאים, טיהור חומצות גרעיניות, נוקלאוטידים, 

נוקלאוטידים פלואורסצנטיים, אוליגונוקלאוטידים, פפטידים, 
חלבונים, חומצות אמינו, מולקולות אורגניות וסמנים לסינתזת 
DNA/RNA; מגיבים לנהורנות; מגיבים לכימות ביטוי גניים; 
מגיבים לתהליכי תגובת שרשרת של פולימראז; מגיבים 

לתהליכי הגברת מחזור גלגול; מגיבים לשיבוט DNA ונשאים, 
אנזימים לשינוי וקיטוע; מגיבים לתיוג, הרצפה וניתוח קטיעים 
של חומצות גרעיניות וחלבונים וסינתזה מותאמת אישית; 

מגיבים לביטוי וטיהור של חלבון רקומביננטי; מדיה 
כרומוטוגרפית; מגיבים לאלקטרופורזיה, ביו-מחשוב, 

ספקטרופוטומטריה ופלואורומטריה; מוצרים רדיוכימיים למחקר 
מדעי; מגיבים לתבחיני קרבה נוצצים; מגיבים למיקרוסקופיית 
לייזר, מיקרוסקופיה פלואורוסקופית ומיקרוסקופיה משותפת 
מוקד ברזולוציה גבוהה; כימיקלים ייחודיים לשימוש בתעשייה, 
מדע ומחקר; גזים ותערובות גזים לשימוש בתעשייה, מחקר 
ומדע; מוצרים וחומרים כימיים לייצור של מוצרים רוקחיים, 
מוצרים וחומרים אבחוניים; מגיבים לבדיקות כימיות, תמיסת 
מלח ונייר מצופה במגיבים, כולם לשימוש מדעי ושימוש 

במעבדות; כימיקלים בקיעים למחקר מדעי; יסודות ואיזוטופים 
רדיואקטיביים לשימוש בתעשייה, מדע ומחקר; תקנים ומקורות 
רדיואקטיביים לטכנולוגיה רדיוגרפית; מקורות רדיואקטיביים 
לטכנולוגיית עיקור, טיהור ובדיקה לא הרסניים; רדיונוקלידים 
למחקר מדעי; תרכובות כימיות וכימיקלים לשימוש בטיפול 
במערכות אספקת מים, מערכות טיפול במי שפכים, מעגלי 
קירור מים, מערכות דודי חימום מים והפקת קיטור, מערכות 
תעבית לדודי חימום, מערכות הפרדת נוזלים, מערכות לטיהור 
וייבוש מים במערכות מימיות, מערכות אכשור, מערכות טיהור 
גזים, מערכות לתהליכים תעשייתיים, מערכות טיפול בדלקים, 

מערכות טיפול בפחמימנים וגזים, מערכות פטרוכימיות 
ומערכות לטיפול בנפט וגז, מערכות לייצור נייר ועיסה, מערכות 
ציפוי בפלסטיק ומתכת, מערכות לעיבוד מתכות; כימיקלים, 
דהיינו תוספים כימיים לדלק, תוספים לשמן חימום ותוספים 
לשיפור היעילות של דלק למנועי טורבינה; חומרים מגורענים 
סופחי מים מטופלים כימית בשקיות להכנסה אל תוך מיכלי 
דלק; ערכת בדיקה המורכבת ממגיבים לקביעת הנוכחות של 
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and research; radioactive norms and sources for 
radiographic technology; radioactive sources for non-
destructive sterilization, purification and testing, 
technology; radionuclides for scientific research; 
chemical compounds and chemicals for use in the 
treatment of water supply systems, wastewater 
treatment systems, cooling water circuits, boiler 
water and steam generating systems, boiler 
condensate systems, liquid separation systems, 
systems for water purification and dehydration in 
aqueous systems, conditioning systems, gas 
purification systems, industrial process systems, fuel 
treatment systems, hydrocarbon and gas treatment 
systems, petrochemical systems and oil and gas 
treatment systems, paper and pulp making systems, 
plastic and metal coating systems, metal processing 
systems; chemicals, namely chemical additives for 
gasoline, additives for heating oil and additives for 
improving the efficiency of turbine engine fuel; 
chemically-treated bagged water-absorbing granular 
materials for placement into fuel tanks; testing kit 
comprising reagents for determining the presence of 
algae and active organic organisms in diesel fuel; 
bacterial cultures and nutrients for sludge and 
wastewater treatment; polymeric chemicals for 
dispersing particles in steam generating equipment; 
chemicals and chemical compounds used as anti-
fouling and demulsifying agents in operations for 
producing coke by-product operations of steel 
industries; chemicals, catalysts, plastic semi-
processed goods used as materials, filtering 
materials for removing acid gases, unprocessed 
plastics, crystal whiskers and zinc oxyde; 
radiopharmaceuticals for scientific use and for 
research; polymeric membrane materials for liquid 
separation.

אצות ואורגניזמים אורגניים פעילים בסולר; תרביות חיידקים 
ומזינים לטיפול במי שפכים ובוצה; כימיקלים פולימריים לפיזור 
חלקיקים בציוד להפקת קיטור; כימיקלים ותרכובות כימיות 

המשמשים כגורמים נוגדי באוש וביטול תחלוב בפעולות לייצור 
של פעולות תוצרי לוואי של פחמי אבן של תעשיות הפלדה; 

כימיקלים, זרזים, סחורות פלסטיות מעובדות-למחצה 
המשמשים כחומרים, חומרי סינון להסרת גזים חומציים, 

פלסטיקים לא מעובדים, גבישים זיפיים ותחמוצת אבץ; חומרים 
רדיו-רוקחיים לשימוש מדעי ולמחקר; חומרי ממברנה פולימרית 
להפרדת נוזלים.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          
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; corrosion inhibitors in the form of a coating for 
use in the metal finishing industry, namely an acid 
aqueous product for final rinsing; corrosion inhibitors 
in the form of a coating for cooling water circuits; 
corrosion inhibitors in the form of a coating, namely 
resinous coatings for metal and masonry surfaces; 
coating materials, etching fluids; toner cartridges for 
printers; ink cartridges for printers; toners, toners for 
copiers, toners for facsimile machines.

צבעים, וורנישים, לכות; משמרים נגד חלודה ונגד קלקול עץ; 
צבענים; קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות בצורת 

רדיד ואבקה לצבעים, מעצבים, מדפיסים ואמנים; מעכבי שיתוך 
בצורת ציפוי לשימוש בתעשיית גימור מתכות, דהיינו מוצר מימי 
חומצי לשטיפה סופית; מעכבי שיתוך בצורת ציפוי למעגלי מי 
קירור; מעכבי שיתוך בצורת ציפוי, דהיינו ציפויי שרף למשטחי 

מתכת ואבן; חומרי ציפוי, נוזלי צריבה; מחסניות טונר 
למדפסות; מחסניות דיו למדפסות; טונרים, טונרים למכונות 

צילום, טונרים למכונות פקס.                                               
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Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other detergent 
substances for laundry use, namely, laundry bleach, 
laundry blueing, laundry detergent, laundry pre-soak, 
laundry sizing, laundry soap, laundry starch for 
laundry use; general purpose cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps for 
personal use; perfums for personal use, essential 
oils, cosmetics, namely, beauty lotions, milk, creams, 
gels and serums; cleaning preparations containing 
chemicals and chemical compounds for cleaning 
steel, aluminum, galvanized and mixed metal 
surfaces for general industrial use in the manufacture 
of metal products; cleaning agents containing 
chemicals and chemical compounds for industrial use 
for removing contaminants in industrial process 
systems; paint stripping preparations containing 
chemicals and chemical compounds for removing 
paint from equipment surfaces in spray-painting 
booth operations.

תכשירי הלבנה וחומרי חומר ניקוי אחרים המשמשים לכביסה, 
דהיינו, מלבין כביסה, כחול כביסה, אבקת כביסה, תכשירים 

להשרייה מראש של כביסה, תוספי כביסה, סבון כביסה, עמילן 
כביסה לשימוש בכביסה; תכשירי ניקוי לשימוש כללי, הברקה, 
צחצוח וליטוש; סבונים לשימוש אישי; בישום לשימוש אישי, 
שמנים אתריים, קוסמטיקה, דהיינו, תרחיצי יופי, תחליבים, 
קרמים, ג'לים וסרומים; תכשירי ניקוי המכילים כימיקלים 
ותרכובות כימיות לניקוי פלדה, אלומיניום, משטחי מתכת 

מגולוונים ומעורבים לשימוש תעשייתי כללי בייצור מוצרי מתכת; 
גורמי ניקוי המכילים כימיקלים ותרכובות כימיות לשימוש 

תעשייתי להסרת מזהמים במערכות של תהליכים תעשייתיים; 
תכשירי הסרת צבע המכילים כימיקלים ותרכובות כימיות 
להסרת צבע ממשטחי ציוד בפעולות תאי צביעה בריסוס.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 4 סוג: 4

Lubricants and fuels for diesel fuel and gasoline. שמנים ודלקים לסולר ובנזין.                                               
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Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals preparations for use in treating 
respiratory disorders and masculoskeletal system 
disorders; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic foods and beverages, namely, 
soups, biscuits, waffles, bread, rusks, crispbread, 
crackers, crumpets, pasta, milk beverages, cheese, 
cheese foods, charcuterie and vitamin and mineral 
formed and packaged as bars, all adapted for 
medical use; food for babies, namely fruits purée, 
fruit jellies, soups, biscuits, waffles, bread, rusks, 
crispbread, crackers, milk products ; medical plasters 
and dressings; material for stopping teeth, dental 
wax; all-purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
pharmaceutical diagnostic preparations for medical 
purposes; veterinary pharmaceutical preparations for 
diagnosis; pharmaceutical preparations for diagnosis; 
veterinary pharmaceutical preparations for diagnosis; 
pharmaceutical substances for medical purposes, 
namely, for use in treating respiratory disorders and 
masculoskeletal system disorders; diagnostic 
reagents and preparations for medical use; 
diagnostic substances for medical use; contrasting 
substances for medical imaging; scanning diagnostic 
reagents for use in vivo; diagnostic imaging agents 
for magnetic resonance imaging (MRI); 
radiopharmaceuticals for clinical and medical use; 
radiopharmaceutical norms and sources for nuclear 
medicine; radioactive pharmaceutical preparations 
and non-radioactive reagents for producing 
radiopharmaceuticals for in-vivo diagnosis or for 
therapeutic use; gases and mixtures for medical 
imaging; pre-filled vials containing reagents for 
medical diagnosis; pre-filled cartridges containing 
chemical solutions for medical use; pre-filled 
cylinders containing gases and gas mixtures for 
medical use; implantable radiotherapy devices 
consisting of encapsuled radio-isotope brachytherapy 
sources; radiotherapy administration system 
consisting of radioactive pellets and of a 
bioabsorbable carrier set; disposable paper or 
cellulose diaper-pants, diapers and napkins.

תכשירים רוקחיים לשימוש בטיפול בהפרעות נשימה ובהפרעות 
במערכת השרירים והשלד; תכשירים סניטריים למטרות 

רפואיות; מזונות ומשקאות דיאטטיים, דהיינו, מרקים, עוגיות, 
וופלים, לחם, צנימים, חטיפים, קרקרים, כעכים, פסטה, 
משקאות חלב, גבינה, מוצרי גבינה, מעדני בשר וויטמינים 
ומינרלים שנוצרו ונארזו בצורת חטיפים, כולם מותאמים 

לשימוש רפואי; מזון לתינוקות, כלומר מחית פירות, ג'לי פירות, 
מרקים, ביסקוויטים, וופלים, לחם, צנימים, חטיפים, קרקרים, 
מוצרי חלב; פלסטרים ותחבושות רפואיים; חומר למילוי שיניים, 
שעווה דנטלית; חומרי חיטוי לכל מטרה; תכשירים להשמדת 
רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; תכשירי אבחון רוקחיים 
למטרות רפואיות; תכשירי רוקחות וטרינריים לאבחון; תכשירים 
רוקחיים לאבחון; תכשירים רוקחיים וטרינריים לאבחון; חומרים 
רוקחיים למטרות רפואיות, דהיינו, לשימוש בטיפול בהפרעות 

נשימה ובהפרעות במערכת השרירים והשלד; מגיבים 
ותכשירים אבחוניים לשימוש רפואי; חומרים אבחוניים לשימוש 
רפואי; חומרים ניגודיים לדימות רפואי; מגיבי סריקה אבחנתיים 
לשימוש פנים-גופי (in vivo); גורמי דימות אבחנתיים לדימות 
תהודה מגנטית (MRI); תרופות רדיואקטיביות לשימוש קליני 
ורפואי; תקנים ומקורות של רוקחות רדיואקטיבית עבור רפואה 
גרעינית; תכשירים רוקחיים רדיואקטיביים ומגיבים שאינם 

רדיואקטיביים לייצור תרופות רדיואקטיביות לאבחון פנים-גופי 
(in vivo) או לשימוש טיפולי; גזים ותערובות לדימות רפואי; 
בקבוקונים ממולאים מראש המכילים מגיבים לאבחון רפואי; 
מחסניות ממולאות מראש המכילות תמיסות כימיות לשימוש 
רפואי; גלילים ממולאים מראש המכילים גזים ותערובות גזים 

לשימוש רפואי; התקני רדיותרפייה הניתנים להשתלה 
המורכבים ממקורות ברכיתרפיה של איזוטופים רדיואקטיביים 
בקפסולה; מערכת מתן טיפול רדיואקטיבי המורכבת מגלולות 
רדיואקטיביות וערכת נשאים הניתנים לספיחה ביולוגית; 

תחתוני חיתולים, חיתולים ומפיות חד-פעמיים מנייר או תאית.   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 6 סוג: 6

Metal building materials, namely, panels, bars, tubes, 
coils, pipes, sheeting, framing, soffits ; ironmongery 
in the nature of small items of metal hardware, 
namely, door handles, door knobs, door and window 
hinges, door and window locks, door and window 
fittings, bolts, hooks, and brackets; metal locks; metal 
security casings, namely key cabinets, security key 
storage tubes and boxes; sealed post boxes of metal 
for industrial, residential, real estate and vehicle 
sales; metal key cabinets for locking, tracking and 
storing keys; metal safes for keys; metals and alloys 
in unworked, liquid, sintered, pressed, machined, 
sheet, wire, pellet, rod, band and cast form; chains 
for keys; trolley wires for wiring, doors of metal, 
barriers of metal, electric garage doors, acid-resistant 
high-polymer coatings, sheet steel, steel panels for 
office floors, welding wires; small hardware of metal; 
small goods of metal; soundproofed sheets and 
plates of metal.

חומרי בניין מתכת, דהיינו, לוחות, מוטות, גלילים, סלילים, 
צינורות, יריעות, מסגרות, יסודות; מוצרי ברזל בצורת פריטים 
קטנים של מוצרי מתכת, דהיינו, ידיות דלת, גולת דלת, צירי 
דלת וחלון, מנעולי דלת וחלון, אביזרי דלת וחלון, ברגים, ווים, 
ומסגרות; מנעולים ממתכת; עטיפות בטחון ממתכת, דהיינו 
ארונות מפתחות, שפופרות ותיבות בטחון לאחסון מפתחות; 

תיבות דואר אטומות ממתכת למכירות בתעשייה, מגורים, נדל"ן 
וכלי רכב; ארונות מפתחות ממתכת לנעילה, מעקב אחסון 

מפתחות; כספות מתכת למפתחות; מתכות וסגסוגות בצורה לא 
מעובדת, נוזלית, מדובקקת, מעוכה, מעובדת במכונה, יריעה, 
תיל, כדורית, מוט, רצועה ויציקה; שרשרות למפתחות; תילים 
בגלגלת לצורכי חיווט, דלתות ממתכת, מחסומים ממתכת, 
דלתות מוסך ממתכת, ציפויים מפולימרים גבוהים עמידים 

לחומצות, יריעת פלדה, פנלים מפלדה לרצפות משרדים, תילי 
ריתוך; כלי מתכת קטנים; סחורות קטנות ממתכת; יריעות 

ולוחות חסיני קול ממתכת.                                                 
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סוג: 7

Machines and machine tools for cutting and forming 
of materials; motors and engines not for land vehicles 
for generating power and electricity; machine 
couplings and transmission components not for land 
vehicles, namely, shafts and gear boxes; agricultural 
implements other than hand operated implements, 
namely, incorporators and seed drills; apparatus, 
equipment and instruments for electricity production, 
namely electrical and wind energy generators 
generating electricity; turbines; turbines for energy 
production; wind turbines for energy production; wind 
turbines linked to wind farms, turbine-powered 
production installations, namely installations for 
electricity production; power-generating engines, and 
parts and components of all the aforesaid goods; 
solar powered energy electricity generators; 
machines and machines systems, including parts and 
accessories for electricity production, transformation 
and conversion; dynamos, electric motors of all 
kinds, steam and gas turbines and their parts, 
electrical generators and their parts, aircraft engines, 
compressors; laundry washing machines, 
dishwashers, waste grinders and compacters; 
pumps, namely centrifugal pumps, diaphragm 
pumps, bellows pumps, pumps and transfer pumps; 
liquid control devices, namely valves, regulators, 
actuators, ejectors, liquid separation cartridges and 
their parts, including semi-permeable membranes; 
filtering cartridges for various industrial machines for 
filtering applications, including for filtering of coating 
solutions for the manufacturing of magnetic tapes 
and for filtering of petrochemicals, drinking water, 
beer in the brewing industry and other special 
chemicals; machines for supplying and applying 
chemicals for industrial use; axial-flow and centrifugal 
compressors; reciprocating compressors; screw and 
sliding-vane compressors; rotary, vacuum, electric, 
submerged and centrifugal pumps; turbo-expanders, 
namely, air and electric compressors; CNG refueling 
machines for land vehicles and industrial equipment 
and accessories and parts of all the aforesaid goods, 
namely pumps, valves, fuel filters, filter housings, 
distributor rotors, blades, bearings and mechanical 
joints; steam condensers; boat engines; turbo-
compressors for engines; fuel injectors; welding 
machines, industrial robots, machines for insertion of 
electronic components, dry etching machines, 
electric micro-discharge machines, optical discs 
productions systems, precision connection 
equipment, treatment machines for printed wiring 
panels, welding rods, machines for assembling parts, 
brazing machines, machines for fixing screws, 
electrical tools; electric motors, electric generators; 
elevators (lifts); washing and electric washing 
machines, electric dishwashers; compressors (non-
surgical); pumps, electric pumps; mixing, cutting and 
chopping machines, blender machines, electric 
centrifuges, electric food processors, electric meat 
grinders, electric can openers, electric knife 
sharpeners, electric coffee grinders, electric ice 
crushers, electric waste-processing machines; 
garden tools namely, hedge trimmers, shredders, 
chippers, cultivators, leaf blowers, grass shears, 
electric lawnmowers, electric apparatus for cleaning, 
electric vacuum cleaners, electric floor polishers; 
electric window cleaners; welding machines, metal 

מכונות וכלים ממוכנים לחיתוך ויצירה של חומרים; מנועים 
שאינם לכלי רכב יבשתיים להפקת אנרגיה וחשמל; מצמדי 
מכונות ורכיבי תמסורת שאינם לכלי רכב יבשתיים, דהיינו, 
צירים ותיבות הילוכים; כלים חקלאיים שאינם מופעלים ביד, 
דהיינו, מאגדות ומכונות זריעה; מנגנונים, ציוד וכלים להפקת 
חשמל, דהיינו מחוללים חשמליים ומופעלים על-ידי אנרגיית 
הרוח לייצור חשמל; טורבינות; טורבינות להפקת אנרגיה; 

טורבינות רוח להפקת אנרגיה; טורבינות רוח הקשורות לחוות 
רוח, התקני הפקה מופעלי טורבינות, דהיינו מתקנים להפקת 
חשמל; מנועים מייצרי כח, וחלקים ורכיבים של כל הסחורות 
המוזכרות לעיל; מחוללים חשמליים המופעלים באנרגיה 
סולארית; מכונות ומערכות מכונות, כולל חלקים ואביזרים 

להפקה, התמרה והמרה של חשמל; דינמו, מוטורים חשמליים 
מכל הסוגים, טורבינות קיטור וגז וחלקיהן, מחוללים חשמליים 
וחלקיהם, מנועי כלי טים, מדחסים; מכונות כביסה, מדיחי כלים, 
טוחני ודוחסי אשפה; משאבות, דהיינו משאבות צנטריפוגליות, 
משאבות דיאפרגמה, משאבות מפוח, משאבות ומשאבות 
העברה; התקני בקרת נוזלים, דהיינו שסתומים, ווסתים, 
מניעים, מפלטים, מחסניות הפרדת נוזלים וחלקיהן, כולל 

ממברנות חדירות-למחצה; מחסניות סינון למכונות תעשיתיות 
שונות ליישומי סינון, כולל לסינון של תמיסות ציפוי לייצור סרטים 
מגנטיים ולסינון חומרים פטרוכימיים, מי שתייה, בירה בתעשיית 
בישול שיכר וכימיקלים מיוחדים אחרים; מכונות להספקה ויישום 

של כימיקלים לשימוש תעשייתי; מדחסי זרימה צירית 
וצנטריפוגליים; מדחסי בוכנה; מדחסי בורג ושבשבים מחליקים; 
משאבות סיבוביות, ריק, חשמליות, שקועות וצנטריפוגליות; 
מרחיבי-טורבו, דהיינו מדחסי אוויר וחשמל; מכונות תדלוק 

מחדש בגז טבעי דחוס CNG לכלי רכב יבשתיים וציוד תעשייתי 
ואביזרים וחלקים לכל הסחורות הנזכרות לעיל, דהיינו 

משאבות, שסתומים, מסנני דלק, בתי מסננים, חוגות מפלג, 
להבים, מסבים ומפרקים מכניים; מעבי קיטור; מנועי סירות; 
מדחסי טורבו למנועים; מזרקי דלק; מכונות ריתוך, רובוטים 
תעשייתיים, מכונות להחדרת רכיבים אלקטרוניים, מכונות 
לצריבה יבשה, מכונות למיקרו-התפרקות חשמלית, מערכות 
לייצור דיסקים אופטיים, ציוד חיבור מדויק, מכונות לטיפול 

בלוחות חיווט מודפסים, מוטות ריתוך, מכונות להרכבת חלקים, 
מכונות להלחמה קשה, מכונות לחיזוק ברגים, כלים חשמליים; 
מוטורים חשמליים, מחוללים חשמליים; מעליות; מכונות כביסה, 
מכונות כביסה חשמליות, מדיחי כלים חשמליים; מדחסים (לא 
כירורגיים); משאבות, משאבות חשמליות; מכונות ערבוב, 
חיתוך וקיצוץ, מכונות ערבול, צנטריפוגות חשמליות, מעבדי 
מזון חשמליים, מטחנות בשר חשמליות, פותחני קופסאות 

חשמליים, משחיזי סכינים חשמליים, מטחנות קפה חשמליות, 
מרסקי קרח חשמליים, מכונות חשמליות לעיבוד אשפה; כלי 

גינה, דהיינו, גוזמי גדרות, מגרסות, מכונות חיתוך עץ, קלטרות, 
מפוחי עלים, מזמרות עשב, מכסחות דשא חשמליות, מתקנים 

חשמליים לניקוי, שואבי אבק חשמליים, מבריקי רצפה 
חשמליים; מנקי חלונות חשמליים; מכונות ריתוך, מכונות 
לחיתוך מתכת באמצעות קשת, גז או פלזמה; מערבלים, 

צנטריפוגות, מיקסרים המוחזקים ביד, מעבדי מזון; התקנים 
חשמליים לפתיחת דלתות; אלקטרודות פחם לריתוך; מכשירים 
חשמליים לריתוך קשת; אלקטרודות ריתוך; מפתחות ברגים 

חשמליים (כלים); משאבות דלק לתחנות שירות לתדלוק מחדש 
של מנועי כלי טיס; ציוד לחלוקת דלק, דהיינו משאבות דלק 
מכוילות; ציוד לחלוקת דלק, דהיינו שסתומי בקרה לוויסות 

זרימת הגז וקווי הדלק; משאבות דלק, קווי צנרת דלק וזרבוביות 
למשאבות תדלוק רכב יבשה, כלי שיט וכלי טיס; שסתומי בקרה 
לציוד עיבוד וסינון מים; התקנים לבקרת זרימת נוזלים, דהיינו 
משאבות, שסתומים, מדי זרם ווסתים למעבדות.                     
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Machines and machine tools for cutting and forming 
of materials; motors and engines not for land vehicles 
for generating power and electricity; machine 
couplings and transmission components not for land 
vehicles, namely, shafts and gear boxes; agricultural 
implements other than hand operated implements, 
namely, incorporators and seed drills; apparatus, 
equipment and instruments for electricity production, 
namely electrical and wind energy generators 
generating electricity; turbines; turbines for energy 
production; wind turbines for energy production; wind 
turbines linked to wind farms, turbine-powered 
production installations, namely installations for 
electricity production; power-generating engines, and 
parts and components of all the aforesaid goods; 
solar powered energy electricity generators; 
machines and machines systems, including parts and 
accessories for electricity production, transformation 
and conversion; dynamos, electric motors of all 
kinds, steam and gas turbines and their parts, 
electrical generators and their parts, aircraft engines, 
compressors; laundry washing machines, 
dishwashers, waste grinders and compacters; 
pumps, namely centrifugal pumps, diaphragm 
pumps, bellows pumps, pumps and transfer pumps; 
liquid control devices, namely valves, regulators, 
actuators, ejectors, liquid separation cartridges and 
their parts, including semi-permeable membranes; 
filtering cartridges for various industrial machines for 
filtering applications, including for filtering of coating 
solutions for the manufacturing of magnetic tapes 
and for filtering of petrochemicals, drinking water, 
beer in the brewing industry and other special 
chemicals; machines for supplying and applying 
chemicals for industrial use; axial-flow and centrifugal 
compressors; reciprocating compressors; screw and 
sliding-vane compressors; rotary, vacuum, electric, 
submerged and centrifugal pumps; turbo-expanders, 
namely, air and electric compressors; CNG refueling 
machines for land vehicles and industrial equipment 
and accessories and parts of all the aforesaid goods, 
namely pumps, valves, fuel filters, filter housings, 
distributor rotors, blades, bearings and mechanical 
joints; steam condensers; boat engines; turbo-
compressors for engines; fuel injectors; welding 
machines, industrial robots, machines for insertion of 
electronic components, dry etching machines, 
electric micro-discharge machines, optical discs 
productions systems, precision connection 
equipment, treatment machines for printed wiring 
panels, welding rods, machines for assembling parts, 
brazing machines, machines for fixing screws, 
electrical tools; electric motors, electric generators; 
elevators (lifts); washing and electric washing 
machines, electric dishwashers; compressors (non-
surgical); pumps, electric pumps; mixing, cutting and 
chopping machines, blender machines, electric 
centrifuges, electric food processors, electric meat 
grinders, electric can openers, electric knife 
sharpeners, electric coffee grinders, electric ice 
crushers, electric waste-processing machines; 
garden tools namely, hedge trimmers, shredders, 
chippers, cultivators, leaf blowers, grass shears, 
electric lawnmowers, electric apparatus for cleaning, 
electric vacuum cleaners, electric floor polishers; 
electric window cleaners; welding machines, metal 
cutting machines by arc, gas or plasma; blenders, 
centrifuges, hand-held mixers, food processors; 
electric door-opening devices; carbon electrodes for 
welding; electric arc-welding apparatus; welding 
electrodes; electric wrenches (tools); fuel pumps for 
service stations for aircraft engine refueling; fuel 
distribution equipment, namely calibrated fuel pumps; 
fuel distribution, namely, control valves for regulating 
gas flow and fuel lines; fuel pumps, fuel lines and 
pump nozzles for refueling of land vehicles, marine 
vehicles and aircraft; control valves for water 
treatment and filtering equipment; liquid flow control 
devices, namely pumps, valves and regulators for 
laboratories.

מכונות וכלים ממוכנים לחיתוך ויצירה של חומרים; מנועים 
שאינם לכלי רכב יבשתיים להפקת אנרגיה וחשמל; מצמדי 
מכונות ורכיבי תמסורת שאינם לכלי רכב יבשתיים, דהיינו, 
צירים ותיבות הילוכים; כלים חקלאיים שאינם מופעלים ביד, 
דהיינו, מאגדות ומכונות זריעה; מנגנונים, ציוד וכלים להפקת 
חשמל, דהיינו מחוללים חשמליים ומופעלים על-ידי אנרגיית 
הרוח לייצור חשמל; טורבינות; טורבינות להפקת אנרגיה; 

טורבינות רוח להפקת אנרגיה; טורבינות רוח הקשורות לחוות 
רוח, התקני הפקה מופעלי טורבינות, דהיינו מתקנים להפקת 
חשמל; מנועים מייצרי כח, וחלקים ורכיבים של כל הסחורות 
המוזכרות לעיל; מחוללים חשמליים המופעלים באנרגיה 
סולארית; מכונות ומערכות מכונות, כולל חלקים ואביזרים 

להפקה, התמרה והמרה של חשמל; דינמו, מוטורים חשמליים 
מכל הסוגים, טורבינות קיטור וגז וחלקיהן, מחוללים חשמליים 
וחלקיהם, מנועי כלי טים, מדחסים; מכונות כביסה, מדיחי כלים, 
טוחני ודוחסי אשפה; משאבות, דהיינו משאבות צנטריפוגליות, 
משאבות דיאפרגמה, משאבות מפוח, משאבות ומשאבות 
העברה; התקני בקרת נוזלים, דהיינו שסתומים, ווסתים, 
מניעים, מפלטים, מחסניות הפרדת נוזלים וחלקיהן, כולל 

ממברנות חדירות-למחצה; מחסניות סינון למכונות תעשיתיות 
שונות ליישומי סינון, כולל לסינון של תמיסות ציפוי לייצור סרטים 
מגנטיים ולסינון חומרים פטרוכימיים, מי שתייה, בירה בתעשיית 
בישול שיכר וכימיקלים מיוחדים אחרים; מכונות להספקה ויישום 

של כימיקלים לשימוש תעשייתי; מדחסי זרימה צירית 
וצנטריפוגליים; מדחסי בוכנה; מדחסי בורג ושבשבים מחליקים; 
משאבות סיבוביות, ריק, חשמליות, שקועות וצנטריפוגליות; 
מרחיבי-טורבו, דהיינו מדחסי אוויר וחשמל; מכונות תדלוק 

מחדש בגז טבעי דחוס CNG לכלי רכב יבשתיים וציוד תעשייתי 
ואביזרים וחלקים לכל הסחורות הנזכרות לעיל, דהיינו 

משאבות, שסתומים, מסנני דלק, בתי מסננים, חוגות מפלג, 
להבים, מסבים ומפרקים מכניים; מעבי קיטור; מנועי סירות; 
מדחסי טורבו למנועים; מזרקי דלק; מכונות ריתוך, רובוטים 
תעשייתיים, מכונות להחדרת רכיבים אלקטרוניים, מכונות 
לצריבה יבשה, מכונות למיקרו-התפרקות חשמלית, מערכות 
לייצור דיסקים אופטיים, ציוד חיבור מדויק, מכונות לטיפול 

בלוחות חיווט מודפסים, מוטות ריתוך, מכונות להרכבת חלקים, 
מכונות להלחמה קשה, מכונות לחיזוק ברגים, כלים חשמליים; 
מוטורים חשמליים, מחוללים חשמליים; מעליות; מכונות כביסה, 
מכונות כביסה חשמליות, מדיחי כלים חשמליים; מדחסים (לא 
כירורגיים); משאבות, משאבות חשמליות; מכונות ערבוב, 
חיתוך וקיצוץ, מכונות ערבול, צנטריפוגות חשמליות, מעבדי 
מזון חשמליים, מטחנות בשר חשמליות, פותחני קופסאות 

חשמליים, משחיזי סכינים חשמליים, מטחנות קפה חשמליות, 
מרסקי קרח חשמליים, מכונות חשמליות לעיבוד אשפה; כלי 

גינה, דהיינו, גוזמי גדרות, מגרסות, מכונות חיתוך עץ, קלטרות, 
מפוחי עלים, מזמרות עשב, מכסחות דשא חשמליות, מתקנים 

חשמליים לניקוי, שואבי אבק חשמליים, מבריקי רצפה 
חשמליים; מנקי חלונות חשמליים; מכונות ריתוך, מכונות 
לחיתוך מתכת באמצעות קשת, גז או פלזמה; מערבלים, 

צנטריפוגות, מיקסרים המוחזקים ביד, מעבדי מזון; התקנים 
חשמליים לפתיחת דלתות; אלקטרודות פחם לריתוך; מכשירים 
חשמליים לריתוך קשת; אלקטרודות ריתוך; מפתחות ברגים 

חשמליים (כלים); משאבות דלק לתחנות שירות לתדלוק מחדש 
של מנועי כלי טיס; ציוד לחלוקת דלק, דהיינו משאבות דלק 
מכוילות; ציוד לחלוקת דלק, דהיינו שסתומי בקרה לוויסות 

זרימת הגז וקווי הדלק; משאבות דלק, קווי צנרת דלק וזרבוביות 
למשאבות תדלוק רכב יבשה, כלי שיט וכלי טיס; שסתומי בקרה 
לציוד עיבוד וסינון מים; התקנים לבקרת זרימת נוזלים, דהיינו 
משאבות, שסתומים, מדי זרם ווסתים למעבדות.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets for sports; glasses, sunglasses, 
sports goggles; computer game software; electric 
fuel-level gauges; automated systems for service-
station management comprising operating software 
for calibrated, flow control panels, gas meters; on-
board and roadside signaling and communication 
systems, train inspection systems, crossing 
notification systems, apparatus for electric control of 
switching; GPS tracking and monitoring systems for 
the transit and railway industries; electrical 
distribution devices and products, namely capacitors, 
circuit breakers, circuit-breaker patch boards, circuit 
closers, contact breakers, commutators, contactors, 
current rectifiers, current limiters, electric contacts, 
electric collectors, electric conductors, electric 
connectors, electric controllers, electric inductors, 
electric power supply systems, distribution boards 
and branch boxes (electricity), electrical distribution 
consoles, electrical switchboards and switchboxes; 
software for persons in charge of troubleshooting and 
maintenance of programmable controllers, software 
for cardiac vessel analysis, including heart vessel 
analysis, also with calculation functions with regard to 
blood vessels, software for medical patient-
monitoring equipment, software for receiving, 
processing, transmitting and displaying data, 
software for developing customized programs for 
asset allocation; software for use on line enabling 
vendors of office equipment to place orders, to 
manage portfolios and communicate with the 
company; software for accessing mortgage and 
insurance information, software for collecting data 
concerning vital signs, software for analyzing 
electrical systems and electronic instruction manuals 
sold as a unit therewith, software for employees of 
financial institutions used for assessing customers’ 
financial investments and processing the sale of the 
identified investments, software for obtaining 
information on the risk of flooding with regard to real 
property, software for developing graphic user 
interfaces and displaying data, software for 
calculating mortgage payments, software for 
controlling and managing vehicle fleet maintenance 
services, software for using and accessing 
commercial computer services, software used by 
clients to obtain information regarding lease 
portfolios, software for a radiology information system 
for radiologists and radiology departments, software 
for managing databases containing information on 
employees and patients for archiving purposes and 

קסדות מגן לפעילויות ספורט; משקפיים, משקפי שמש, משקפי 
ספורט; תוכנת משחקי מחשב; מדידים חשמליים של מפלס 
הדלק, מערכות אוטומטיות לניהול תחנות דלק, כולל תוכנת 
הפעלה ללוחות בקרת זרימה; מוני גז; מערכות איתות 

ותקשורת מוסעות או מותקנות בצד הדרך, מערכות לפיקוח על 
רכבות, מערכות יידוע על מפגשי מסילה, מכשירים לבקרת 

מיתוג חשמלית; מערכות מעקב וניטור באמצעות GPS לענפי 
ההובלה ומסילות הברזל; התקנים ומוצרים לחלוקת חשמל, 

דהיינו קבלים, מפסקים אוטומטיים, לוחות חיבורים של מפסקים 
אוטומטיים, סוגרי מעגל, מנתקי מגע, מחלפים, מגעונים, מיישרי 
זרם, מגבילי זרם, מגעים חשמליים, קולטים חשמליים, מוליכים 

חשמליים, מחברים חשמליים, בקרים חשמליים, משרנים 
חשמליים, מערכות הספקת כוח, לוחות סעף ותיבות סעף 
(חשמל), עמדות סעף לחשמל, לוחות מיתוג ותיבות מיתוג 
לחשמל; תוכנה עבור אחראים לאיתור תקלות ותחזוקה של 

בקרים הניתנים לתכנות, תוכנה לניתוח מצבם של כלי דם בלב, 
כולל ניתוח של כלי דם לבביים, כולל פונקציות חישוב לגבי כלי 
דם, תוכנה לציוד ניטור של מטופלים, תוכנת לקבלה, לעיבוד, 
להעברה ולהצגה של נתונים, תוכנה לפיתוח תוכניות מותאמות 
במיוחד להקצאת נכסים; תוכנה לשימוש מקוון המאפשרת 

לספקי ציוד משרדי להגיש הזמנות, לנהל תיקים ולתקשר עם 
החברה; תוכנת גישה למידע על משכנתאות וביטוח, תוכנה 
לאיסוף נתונים הנוגעים לסימנים חיוניים, תוכנה לניתוח 

מערכות חשמל ומדריכים אלקטרוניים הנמכרים כיחידה אחת 
אתה, תוכנה לעובדי מוסדות פיננסיים המשמשת להערכת 

השקעות פיננסיות של לקוחות ולעיבוד המכירה של ההשקעות 
שזוהו, תוכנה לקבלת מידע על סכנת הצפה בנוגע לנדל"ן, 

תוכנה לפיתוח ממשקי משתמש גרפיים והצגת נתונים, תוכנה 
לחישוב תשלומי משכנתא, תוכנה לניהול ובקרה של שירותי 
תחזוקת ציי רכב, תוכנה לשימוש בשירותי מחשב מסחריים 
ולגישה אליהם, תוכנה המשמשת לקוחות לקבלת מידע לגבי 

תיקי חכירה, תוכנה למערכת מידע רדיולוגי לרדיולוגים 
ומחלקות רדיולוגיה, תוכנה לניהול מסדי נתונים המכילים מידע 
על עובדים ומטופלים למטרות ארכיב וניטור מטופלים, תוכנה 
המותקנת ומופעלת במחשבים אישיים וציוד ניטור רפואי 
לממשקי משתמש גרפיים, תוכנה למשלוח נתונים מוצפנים 
ודחוסים למערכות זימונית (הובלה), תוכנה המאפשרת גישה 
לאתרי אינטרנט כדי שקונים ומוכרים יוכלו לבצע עסקאות 

באמצעים אלקטרוניים ותוכנה לניווט תת-קרקעי, דהיינו ניווט 
המכלול של גשוש עומק לקידוחי נפט ומכלולי קידוח כדי לנתב 
מתקנים תת-קרקעיים; כלים ומכשירים אלקטרוניים, גרעיניים, 
תעשייתיים ומעבדתיים לבדיקה, מדידה, חישוב וניטור; מוצרי 
חשמל, מוצרים להפקה וחלוקה של חשמל ומוצרים להגנה 

מנחשולי מתח, דהיינו מוליכי ברק, מוטות משוריינים; קבלים; 
מתגים לתאורה; בקרים והתקנים לכניסה/יציאה; נתיכים; 
בקרים לתאורה; תיבות מיתוג, נוריות LED, דהיינו דיודות 
פולטות אור, וסתי מתח לכוח חשמלי, התקנים להגנה מפני 

נחשולי מתח, התקנים להגבלת נחשולי מתח, מדי מתח, לוחות 
חשמל, ממסרים וקוצבי זמן, סולנואידים ומפסקי גבול, מתנעים 
ידניים למתח מלא, מתנעים למתח מופחת, מתגים חשמליים 
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patient monitoring, software installed on and used 
with PCs and medical monitoring equipment for 
graphic user interfaces, software for sending 
encrypted and compressed data to radio-paging 
(transport) systems, software for providing access to 
web sites so that buyers and sellers can carry out 
business transactions by electronic means, and 
software for subterranean navigation, namely 
navigation of the assembly of a depth probe for oil 
drilling and drilling assemblies so as to route 
subterranean installations; electronic, nuclear, 
industrial and laboratory, testing, measuring, 
calculating and monitoring instruments and 
apparatus; electrical products, electricity production 
and distribution products and voltage surge 
protection products, namely lightning conductors, 
armored rods; condensers (capacitors); switches for 
lighting; input/output controls and devices; fuses; 
controls for lighting; switch boxes, LEDs, namely 
light-emitting diodes, voltage regulators for electric 
power, voltage surge protectors, voltage surge 
limiters, voltmeters, electrical circuit boards, relays 
and timers, solenoids and limit switches, manual full-
voltage starters, reduced-voltage starters, electric 
switches and disconnecting switches, splitters for 
circuit boards and pumping panels, circuit breakers 
and disconnecting switches, transformers, electric 
circuit and electric lighting boards, electric wires, 
cables, cords and conductors, electric wiring and 
accessories, lightning conductors, electricity meters, 
wattmeters, grounding resistances, humidity and 
temperature sensors; industrial calibration sensors, 
push buttons, engine and motor control centers and 
their electric controls and voltage regulators included 
in this class; computer programs and software for 
medical use, industrial use and for research; 
electrophoresis apparatus; chromatography columns 
and pumps for laboratory use; apparatus for particle 
or laser rays microfabrication; apparatus for bio-
informatics systems; scintillation apparatus; imaging 
apparatus for radioactive and luminescent emissions; 
oligonucleotide-producing apparatus; optical laser 
systems for digital imaging; glassware for 
laboratories; vials and micro-vials; microtiter plates; 
software for managing hospital operating rooms; 
software for intensive care information management; 
software for industrial operation control; software and 
manuals therefor sold as unit for factory 
management; graphic interface computer programs 
for controlling machines in industrial automation 
applications; software for creating graphic 
presentations and editing dynamic data interfaces for 
real-time graphic applications for industrial and 
commercial use; communication software for 
connecting computer network users; software for 
plastic injection molding; software for controlling, 
monitoring, simulating, communicating, recording and 
collecting data and for factory automation; software 
for integration of manufacturing machine operations, 
process control, supply of data for displaying, 
problem monitoring and production report generation; 
software packages for operating and programming 
grinders in the manufacturing industry; computer 
hardware for monitoring industrial processes, namely 
computer monitors; portable computers, Ethernet 
cards and cables; computer networking hardware, 
memory cards; microchips; microprocessors; 

ומתגי ניתוק, מפצלים ללוחות חשמל ולוחות 'שאיבה', מפסקים 
אוטומטיים ומתגי ניתוק, שנאים, לוחות חשמל ותאורת חשמל, 

תילים, כבלים, פתילים ומוליכים חשמליים, חיווט חשמלי 
ואבזרים, מוליכי ברק, מוני חשמל, מדי הספק, התנגדויות 
הארקה, חיישני לחות וטמפרטורה; חיישני כיול תעשייתיים, 
לחצנים, מרכזי בקרה למנועים ובקרי החשמל שלהם ווסתי 

מתח הכלולים בסוג זה; תוכניות מחשב ותוכנת מחשב לשימוש 
רפואי, שימוש תעשייתי ולמחקר; מכשירים לאלקטרופורזיה; 
עמודות הפרדה ומשאבות לכרומטוגרפיה לשימוש מעבדתי; 

מכשירים לייצור ממוזער של קרינת חלקיקים או לייזר; מכשירים 
למערכות ביו-אינפורמטיקה; מכשירי התזת ניצוצות; מכשירי 
דימות לפליטות רדיואקטיביות ונהורנית; מכשירים המייצרים 
אוליגונוקליאוטידים; מערכות לייזר אופטיות לדימות דיגיטלי; 
כלי זכוכית למעבדות; בקבוקונים ומיקרו-בקבוקונים; לוחות 
מיקרו-טיטר; תוכנה לניהול חדרי ניתוח בבתי חולים; תוכנה 
לניהול מידע של מחלקות טיפול נמרץ; תוכנה לבקרת פעולה 
תעשייתית; תוכנה ומדריכים לאותה תוכנה הנמכרים כיחידה 
אחת לניהול מפעלים; תוכניות מחשב מבוססות ממשק גרפי 
לבקרת מכונות ביישומי אוטומציה תעשייתית; תוכנה ליצירת 
מצגות גרפיות ועריכת ממשקי נתונים דינמיים עבור יישומי 

גרפיקה בזמן אמת לשימוש תעשייתי ומסחרי; תוכנת תקשורת 
לחיבור משתמשי רשת מחשבים; תוכנה להזרקת פלסטיק; 

תוכנה לבקרה, ניטור, הדמיה, תקשורת, רישום ואיסוף נתונים 
ולאוטומציה של מפעלים; תוכנה לשילוב פעולות של מכונות 
ייצור, בקרת תהליכים, הספקת נתונים להצגה, ניטור בעיות 
והפקת דוחות ייצור; חבילות תוכנה להפעלה ותכנות של 
מטחנות בתעשייה; חומרת מחשבים לניטור תהליכים 

תעשייתיים, דהיינו צגי מחשב; מחשבים נישאים, כרטיסי 
אתרנט וכבלים; חומרה לרישות מחשבים, כרטיסי זיכרון; 

מיקרו-שבבים; מיקרו-מעבדים; רכזות, מתגים ונתבים לרשתות 
מחשבים, אבזרי מחשבים, התקני תצוגה ומסופים; לוחות 

לבנים ('וירטואליים') במחשב; מעבדים וכרטיסי מערכת; בקרי 
שיחות, ממשקי מפעיל, ממשקי ייחוס ומלקטי נתונים; יישומים 
לייצור ובקרה, דהיינו לבקרת תהליכים סטטיסטית, איסוף 
נתונים, בקרה דיגיטלית ישירה; מערכות ניהול מסמכים; 
מוצרים ומערכות לעיבוד אותות דיגיטליים, דהיינו בקרי 

אוטומציה תעשייתית ובקרים לוגיים ניתנים לתכנות; מוצר 
בקרה סתגלני בצורת בקר חיצוני למיטוב ביצועי החיתוך הגס 
והגס למחצה של כלי מכונות; ציוד קלט/פלט מבוזר ומרוחק, 
מודולי קלט/פלט, מודולי ממשק, ספקי כוח וציוד הרכבה; 

מערכות אזעקה נגד גניבה ופריצה; מערכות אבטחה, דהיינו 
מחשבי תכנות לוגי, לוחות בקרה, גלאי פריצה אלקטרוניים, 
גלאי שבירת זכוכית אלקטרוניים, גלאי רעידה אלקטרוניים, 
מגעים מגנטיים למערכות אבטחה, לוחות מיתוג אלקטרוניים, 
גלאי תנועה אלקטרוניים למערכות אזעקה, מתגים אלקטרוניים 
רגישים לתנועה, צופרים בחיבור קבוע, רמקולים, מערכות ניווט 
אלקטרוניות, מערכות לבקרת גישה וניטור אזעקות; גלאים 
ואזעקות לאש, חום ועשן; מערכות בקרת גישה באמצעות 
כרטיסי מחשב; קוראי כרטיסים, מקודדי כרטיסים וכרטיסים 
מקודדים למערכות בקרת גישה מופעלות כרטיס; מצלמות 
וידיאו; התקני וידיאו לזיהויעצמים; התקני וידיאו לעקיבת 
עצמים; התקני וידיאו לקריאת לוחיות רישוי; התקני וידיאו 

לבדיקת אזעקות; התקני וידיאו לזיהוי פנים; התקני וידיאו לזיהוי 
כלי רכב; התקני וידיאו לגילוי תנועה; התקני וידיאו לבקרת 
דלתות כניסה; התקני וידיאו לגילוי פריצות; חומרת עיבוד או 

תוכנת עיבוד המשמשת לניתוח תמונות וידיאו דיגיטליות לצורך 
שליפה, רישום ודיווח על מידע באופן אוטומטי, ומערכות ניטור 
וידיאו מרוחק ליישומי אבטחה ופיקוח; צגי וידיאו מרכזיים; 
מכשירי וידיאו; מכשירים לצילום והסרטה; מערכות וידיאו 

במעגל סגור; מערכות וידיאו במעגל סגור הכוללות ממצלמה 
אחת או יותר על בתי המצלמות שלהן; מקמ"שים אלחוטיים, 
לטווחים קצרים ובתדר רדיו; מקמ"שים לקווי חשמל; ציוד ניטור 
תקשורת להפעלת מצלמות במעגל סגור; ציוד ניטור תקשורת, 
דהיינו בקרי לוח מקשים נומרי, התקני מיתוג בתבנית מטריצה, 

מרבבים, מכשירי וידיאו דיגיטליים, כיפות סובבות מובנות 
לצילום פנורמי בזום, התקני שלט רחוק לווידיאו, מקלטים, 
אזעקות אלקטרוניות, מזנקים ופקדי ניהול והתקני תמסורת 
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computer network hubs, switches and routers, 
computer accessories, displaying devices and 
terminals; computer whiteboards; processors and 
system cards; call controllers, operator interfaces, 
reference interfaces and data collectors; applications 
for manufacture and control, namely for statistical 
process control, data collection, direct digital control; 
document management systems; digital signal 
processing products and systems, namely, industrial 
automation controls and programmable logic 
controllers; adaptive control product in the form of an 
external controller for optimizing rough and semi-
rough cutting performance of machine tools; 
distributed and remote input/output equipment, 
input/output modules, interface modules, electricity 
supplies and assembly equipment; anti-theft and 
burglar alarm systems; security devices, namely logic 
programming computers, control panels, electronic 
burglar detectors, electronic glass-breakage 
detectors, electronic vibration detectors, magnetic 
contacts for security systems, electronic switch 
plates, electronic motion detectors for alarm systems, 
electronic motion-sensitive switches, fixed connection 
sirens, audio loudspeakers, electronic navigation 
systems, access control and alarm monitoring 
systems; fire, heat and smoke alarms and detectors; 
computer cards access control systems; card 
readers, card encoders and encoded cards for card-
operated access control systems; video cameras; 
video devices for object recognition; video devices for 
object tracking; video devices for reading license 
plates; video devices for checking alarms; video 
devices for facial recognition; video devices for 
vehicle recognition; video devices for traffic detection; 
video devices for access door control; video devices 
for burglar detection; processing hardware or 
software used for analyzing digital video images for 
automatically extracting, recording and reporting 
information automatically, and remote video 
monitoring systems for security and surveillance 
applications; central video monitors; video recorders; 
apparatus for shooting and filming; closed-circuit 
video systems; closed-circuit video systems 
consisting of one or several cameras and camera 
housings; wireless, short-range and radiofrequency 
transceivers; transceivers for electrical lines; 
communication monitoring equipment for operating 
closed-circuit cameras; communication monitoring 
equipment, namely numeric-pad controls, matrix 
switching devices, multiplexers, digital video 
recorders, integrated swinging panoramic zoom 
domes, remote video controllers, receivers, electronic 
alarms, triggers and management controls and video 
transmission devices sold separately or as parts of a 
closed-circuit camera operating system; personal 
digital assistants (PDAs) configured for use by real 
estate professionals; communication interfacing 
devices for personal digital assistants (PDAs); fiber-
optic transmission systems, namely fiber-optic 
transmitters, receivers and transceivers for 
transmission of video signals, audio signals and data 
via optical fibers; electric switches; electromechanical 
locking devices; magnetic cards for locks, access 
control, presence control, alarms and security 
systems; portable electronic hardware for reception, 
control, storage, handling, display and transmission 
of data and for actuating electronic locks; electronic 

וידיאו הנמכרים בנפרד או כחלק ממערכת להפעלת מצלמות 
במעגל סגור; מחשבי כף יד (PDA) המותאמים לשימוש בידי 
 ;(PDA) אנשי נדל"ן; התקני ממשוק תקשורת למחשבי כף יד
מערכות תמסורת מבוססות סיבים אופטיים, דהיינו משדרים, 
מקלטים ומקמ"שים מבוססי סיבים אופטיים לתמסורת אותות 

וידיאו, אותות אודיו ונתונים דרך סיבים אופטיים; מתגים 
חשמליים; התקני נעילה אלקטרומכניים; כרטיסים מגנטיים 
למנעולים, בקרת גישה, בקרת נוכחות, אזעקות ומערכות 

אבטחה; חומרה אלקטרונית נישאת לקליטה, בקרה, אחסון, 
טיפול, הצגה ותמסורת של נתונים ולהפעלת מנעולים 

אלקטרוניים; כרטיסי גישה אלקטרוניים וקוראים ומקודדים 
עבורם; כרטיסי גישה מגנטיים וקוראים ומקודדים עבורם; 

כרטיסי גישה מבוסס זיכרון וקוראים ומקודדים עבורם; כרטיסי 
קרבה וקוראים ומקודדים עבורם, מפתחות אלקטרוניים וקוראים 

ומקודדים עבורם; כרטיסי גישה מבוססי ברקוד וקוראים, 
מקודדים ומכשירי למינציה עבורם; מקלדות גישה; תוויות מעקב 
תדר רדיו; מערכות מעקב ובקרה הכוללות משואת תדר רדיו 
אחת או יותר, גלאים ומקמ"שים לקביעה ובדיקה של מיקומם 
ותנועותיהם של נכסים מוחשיים, מלאי ואנשים; חיישנים 

אינפרה-אדומים; חומרת מחשב ותוכנת מחשב לניהול תשתיות 
ומערכות ניטור לצורך גישה לתשתיות ולרכיבים שלהן, דהיינו 
לוחות בקרה, קוראי כרטיסי גישה ודימות וידיאו, פיקוח וידיאו, 
רישום דיגיטלי בדיסק קשיח, תמסורת רשת וציוד ומערכות 

לגישה מרחוק; שרתי אחסון וידיאו דיגיטלי מרושתים, יישומים 
לפיקוח ולבקרת גישה, ניטור אזעקות ואבטחה, תוכנת מחשב 
וחומרת מחשב לניטור והפעלה של מערכות גישה ואבטחה 
הכוללות מערכות נעילה, דלתות, התקני גישה וזיהוי ותיבות 
ביטחון בצורת תיבות לאחסון מאובטח של מפתחות; מערכות 
פיקוח הנמכרות בנפרד או כרכיבים או בצורת ערכות כמו 
מערכות הכוללות מצלמת פיקוח אחת או יותר, מצלמות 

נסתרות, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, בתי מצלמות, חצובות 
למצלמות, עדשות, צגי וידיאו, מכשירי וידיאו, רשמים דיגיטליים, 
מדיה להקלטת וידיאו, מתגי וידיאו, לוחות בקרה, בקרי מקלדת, 
בקרי ג'ויסטיק, מכשירי ממשק לאזעקות וציוד בקרת גישה, 
מקמ"שים, מקלטים, משדרים, מעבדי אותות, מרבבים, מתגי 
תבניות מטריצה, בקרים, בתי לוחות בקרה, בתי מתגים, 

שנאים, מתגים, מפצלים, כבלים קואקסיאליים, מחברים, גלאי 
תנועה, מיקרופונים ורמקולים; תוכנת ממשק משתמש ותוכנת 
בקרה לניהול מערכות גישה, מערכות אבטחה וכיבוי אש; 
מנעולים חשמליים, ציוד תקשורת אלקטרונית ומחשב נישא 
לקליטה, בקרה, אחסון, טיפול, הצגה ותמסורת של נתונים 
לצורך הפעלת התקני נעילה אלקטרוניים; מחזיקי מפתחות 

אלקטרוניים, קוראים ומקודדים; תוכנת מחשב וחומרת מחשבים 
לעיבוד נתונים; ספקי כוח, דהיינו סוללות, מיישרים/וסתים של 
זרם/מתח ושנאים; לוחות בקרה, דהיינו מכשירים אלקטרוניים 

המתוכננים לניטור אלקטרוני של פעילות מוגדרת מראש 
ולהפעלת אזעקה נגד גניבה; רמקולי צופרים ובקרי צופרים 
אלקטרוניים, דהיינו מחוללי צלצולים ומגברי צופרים; תוכנה 

לבקרה של ציוד תקשורת להפעלה ובקרה של מצלמות במעגל 
סגור; התקני מיתוג המשלבים מתגי להב מופעלים מגנטית 
למערכות אזעקה נגד גניבה ומערכות אזעקת אש, במכשירי 
מעקב תעשייתיים, מוני סיבובים, מערכות מנעולי ביטחון 
לארונות ציוד, מכשירי ניטור מצב תעשייתיים, כבלי חשמל 
ומכשירים לניטור משאבות ושסתומים ומערכות אזעקה 

ומערכות אזעקה לבית; מכשירי בדיקה חשמליים ואלקטרוניים 
לגילוי הנוכחות של חומרים מסוימים על אנשים, במזוודות 

ובמטען; מכשירי בדיקה חשמליים ואלקטרוניים לגילוי הנוכחות 
של חומרי נפץ ו/או סמים על אנשים, במזוודות ובמטען; 

מכשירים לגילוי נוכחות של חומרי נפץ ופעילות חתרנית אחרת; 
קוצבי זמן או מכשירים רגישים לגילוי שינויים בתנאים להפעלה 

וניטור מחזורי שיקום או שטיפה לציוד עיבוד מים; 
ביו-ריאקטורים לתרביות תאים; מכשירי ניתוח נישאים, דהיינו 
בחון עם רשם להמרת נתונים המצויד במיקרו-מעבדים למדידת 

מוצרים אורגניים ואנאורגניים במים; מסננים ובתי מסננים 
למעבדות; מסנני ממברנה למעבדות; התקנים למדידת צפיפות 

סחף; התקני ביטול יינון למעבדות, מסננים ובתי מסננים 
למעבדות; מכשירים להפרדת נוזלים למעבדות; ממברנות 
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access cards and readers and encoders thereof; 
magnetic access cards and readers and encoders 
thereof; memory access cards and readers and 
encoders thereof; proximity cards and readers and 
encoders thereof, electronic keys and readers and 
encoders thereof; barcode access cards and readers, 
encoders and laminators thereof; access keypads; 
radio-frequency tracking tags; tracking and control 
systems consisting of one or several radio-frequency 
beacons, detectors and transceivers for determining 
and checking the location and movements of tangible 
assets, stocks and individuals; infrared sensors; 
computer hardware and software for managing 
infrastructures and monitoring systems for accessing 
infrastructures and components thereof, namely 
control boards, access card readers and video 
imaging, video surveillance, digital hard disk 
recording, network transmission and remote access 
equipment and systems; networked digital video 
storage servers, applications for surveillance and 
access control, alarm and security monitoring, 
computer software and hardware for monitoring and 
operating access and security systems comprising 
locking systems, doors, access and identification 
devices and security cases in the form of boxes for 
securing keys; surveillance systems sold separately 
or as components or in the form of sets such as 
systems comprising one or several surveillance 
cameras, hidden cameras, closed-circuit television 
cameras, camera housings, camera stands, lenses, 
video monitors, video recorders, digital recorders, 
video recording media, video switches, control 
panels, numerical pad controls, joysticks, interface 
apparatus for alarms and access control equipment, 
transceivers, receivers, transmitters, signal 
processors, multiplexers, matrix switches, controls, 
control panel casings, switch housings, transformers, 
switches, splitters, coaxial cables, connectors, motion 
detectors, microphones and loudspeakers; user 
interface software and control software for 
management of access, security and fire-
extinguishing systems; electric locks; portable 
electronic communication and computer equipment 
for data reception, control, storage, handling, display 
and transmission for operating electronic locking 
devices; electronic key holders, readers and 
encoders; data processing computer software and 
hardware; electric power supplies, namely batteries, 
rectifiers/regulators of current/voltage and 
transformers; control panels, namely electronic 
apparatus designed for electronically monitoring a 
predefined activity and for activating an anti-theft 
alarm; loudspeakers for sirens and electronic siren 
controls, namely ringer tone generators and 
amplifiers for sirens; software for controlling 
communication equipment for operating and 
controlling closed-circuit cameras; switching devices 
integrating magnetically triggered blade switches for 
anti-theft alarm systems and fire alarm systems, in 
industrial tracking apparatus, revolution counters, 
security lock systems for equipment cabinets, 
industrial position-monitoring apparatus, electric 
cables and pump and valve monitoring apparatus 
and home security alarm systems; electric and 
electronic checking apparatus for detecting the 
presence of certain substances on individuals, in 
luggage and freight; electric and electronic checking 

למעבדות; כלים לניטור אוזון; ציוד מעבדה, דהיינו מיקרו-לוחות 
נקבוביים לטיטור בחקר הביולוגיה של התא ויישומים אחרים 
במדעי החיים; בקרים אלקטרוניים לעיבוד מים ותהליכים, 
דהיינו, מערכות לעיבוד נייר ועיסה, מערכות לעיבוד דלק 

ומערכות לעיבוד מתכות לצורך ניתוח של הכימיה של המערכת, 
קביעת תוכנית הטיפול המתאימה, החלת הטיפול הרצוי וניטור 
יעילות הטיפול; תוכנה לניהול נתונים בתחום עיבוד נייר, עיסה 
ומים; בקרים אלקטרוניים לעיבוד נתונים בתחום עיבוד נייר, 
עיסה ומים; מכשירים למערכות הספקת מים לתעשייה לצורך 
מדידה ובדיקה של pH ומוליכות; מכשירים להספקת כמויות 
מדודות של כימיקלים למערכת הספקת מים תעשייתית, 

מסחרית או עירונית; מכשירי בדיקה אלקטרוניים לעיבוד מים; 
ציוד בדיקה מעבדתי, דהיינו מכשירים לבדיקת רמות משקעים 
ומהירות שיתוך; מעבדה ניידת המצוידת בציוד וכלים למדידה 

וניטור של pH, מוליכות וריכוז של כרומט במים ביתיים 
ותעשייתיים, וכן לביצוע בדיקות מים אנאורגניות 

ומיקרוביולוגיות; מוצרים אלקטרוניים ואלקטרוכימיים, דהיינו 
תאי דלק; מכשירים להמרת קרינה פוטואלקטרית לאנרגיה 
חשמלית, דהיינו מודולים סולריים פוטו-וולטאיים, מודולים 
סולריים פוטו-וולטאיים היברידיים, חיישנים אלקטרוניים 

למדידת קרינת השמש, תאים פוטואלקטריים; מכשירים להמרת 
קרינה אלקטרונית לאנרגיה חשמלית, דהיינו מודולים סולריים 
פוטו-וולטאיים, מערכות ורכיבים וכל רכיבי המערכת הקשורים; 
מדפסות, מדפסות לייזר, מדפסות הזרקת דיו, מדפסות מרובות 
פונקציות ורב-תכליתיות, חלקים של כל המוצרים האמורים; 
התקנים אלקטרוניים נישאים לקליטה ו/או תמסורת אלחוטית 
של נתונים, המאפשרים למשתמשים לאחסן או לנהל מידע 
אישי ולהעביר ולקבל תקשורות קול, וידיאו ותמונה; תוכנה 

לסנכרון נתונים בין יחידה או תחנה מרוחקת ויחידה או תחנה 
קבועה, ותוכנה המספקת חיבור נתונים אלחוטי חד-כיווני ו/או 
דו-כיווני; התקנים אלקטרוניים נישאים לקליטה ו/או תמסורת 
אלחוטית של נתונים; תוכנה להכוונה מחדש של מסרים, דואר 
אלקטרוני ו/או נתונים אחרים ממחשב אישי או שרת אל התקן 
אלקטרוני נישא אחד או יותר; תוכנת מחשב ותוכניות מחשב 
להפעלה וניהול אלחוטיים של התקנים; התקני טלקומוניקציה; 
תוכנה לגישה, חיפוש, מפתוח ואחזור מידע ונתונים מרשתות 
מחשבים גלובליות ורשתות תקשורת גלובליות, ולניווט באתרי 
אינטרנט ברשתות אלה; תוכנה למשלוח וקבלה של מסרונים 
ודואר אלקטרוני ולסינון מידע לא טקסטואלי מנתונים; התקנים 
אלקטרוניים נישאים לתקשורות קול, וידיאו, נתונים ותמונות; 
תוכנת משחקי מחשב לטלפונים ניידים; תוכנת משחקים 

אלקטרוניים לטלפונים ניידים; חבילות תוכנה; סוללות, תאים 
וסוללות יבשים, סוללות נטענות, מטעני סוללות, מצברים, תאים 
סולריים, תאי דלק; אלקטרודות פחם לסוללות יבשות, מכשירי 
תיול, מחברים (חשמליים), כבלי חשמל, תעלות חשמל, תעלות 
רצפה מתוכננות במיוחד לאחסון כבלי חשמל, משנק (לנורות 
פריקה), מערכות תיול מתחת לשטיח, מפסקי תאורה לפי 

התקנות, מפסקים אוטומטיים, מגעונים ומתנעים מגנטיים, מגני 
מעגל, התקני מיתוג, תיבות מצמת, מתגי התקנים, שקעי 

יציאה, תקעים (חשמליים),   קוצבי זמן חשמליים, התקני תיול 
אחרים; מכשירים וכלי איתות, אינטרקום וידיאו, מערכות 

אינטרקום, פעמוני דלת חשמליים, אינטרקום, אזעקות אש, 
אזעקות דליפת גז, אזעקות פריצה, אינטרקומים נישאים 

לחירום; מכונות ומכשירים אקוסטיים, מכשירי רדיו, רשמקולים, 
רדיו-טייפים, נגני קלטות נישאים, נגני/רשמי תקליטורים, 

נגני/רשמי מיני-דיסק, דקים למיני-דיסקים, נגני/רשמי אודיו של 
DVD (דיסק דיגיטלי רב-תכליתי), נגנים/רשמים דיגיטליים 

מאובטחים, כרטיסים דיגיטליים מאובטחים, רמקולים, טיונרים, 
מגברים, מערכת רכיבי סטריאו, קוראי דיסקים, שוויינים 
(אקווילייזרים) גרפיים, שעונים מעוררים, רשמי מעגלים 

משולבים, התקני עיבוד קול דיגיטליים, אוזניות כפתור, אוזניות 
ראש, מיקרופונים, נגני קלטות או רשמקולים, תוכנה 

לתקליטורים (מוקלטת), מגפונים חשמליים, מערכות אודיו 
לרכב, מערכות כריזה, ערבלי אודיו, ציוד לניקוי ציוד אודיו, 
דהיינו ציוד לניקוי ראשים מגנטיים; כבלי אודיו, כבלי וידיאו, 
מכשירי אודיו אחרים; מכונות ומכשירים אור-קוליים, מכשירי 
טלוויזיה, צגי שפופרות קתודיות, שפופרות קתודיות, שפופרות 
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apparatus for detecting the presence of explosives 
and/or narcotics on individuals, in luggage and 
freight; apparatus for detecting the presence of 
explosives and other contraband; timers or sensitive 
apparatus for detecting changes in conditions for 
launching and monitoring regeneration or washing 
cycles for water treatment equipment; bioreactors for 
cell culture; portable analysis instruments, namely a 
probe with a recorder for data conversion equipped 
with microprocessors for measuring organic and 
inorganic products in water; filters and filter housings 
for laboratories; membrane filters for laboratories; silt 
density measuring devices; deionization devices for 
laboratories, filters and filter housings for 
laboratories; liquid separating apparatus for 
laboratories; membranes for laboratories, flowmeters; 
ozone monitoring instruments; laboratory equipment, 
namely porous titration microplates for cellular 
biology and other applications in life sciences; 
electronic controls for water treatment and 
processes, namely, systems for paper and pulp 
treatment, fuel treatment systems and metal 
treatment systems for analyzing the chemistry of the 
system, determining the proper treatment program, 
applying the desired treatment and monitoring the 
effectiveness of the treatment; data management 
software in the field of paper, pulp and water 
treatment; electronic controls for data processing in 
the field of paper, pulp and water treatment; 
apparatus for industrial water-supply systems for 
measuring and checking pH and conductivity; 
apparatus for supplying an industrial, commercial or 
municipal water supply system with measured 
quantities of chemicals; electronic testing apparatus 
for water treatment; laboratory testing equipment, 
namely apparatus for testing deposit levels and 
corrosion speed; mobile laboratory equipped with 
equipment and instruments for measuring and 
monitoring pH, conductivity and concentration of 
chromate in domestic and industrial waters, for 
carrying out inorganic and microbiological water 
testing; electronic and electrochemical products, 
namely fuel cells; apparatus for converting photo-
electric radiation to electrical energy, namely, 
photovoltaic solar modules, hybrid photovoltaic solar 
modules, electronic sensors for measuring solar 
radiation, photo-cells; apparatus for converting 
electronic radiation to electric energy, namely 
photovoltaic solar modules, systems and 
components and all related system components; 
printers, laser printers, ink-jet printers, multi-function 
and multi-purpose printers, parts of all the aforesaid 
goods; portable electronic devices for wireless 
reception and/or transmission of data, enabling users 
to store or manage personal information and to 
transmit and receive voice, video and image 
communications; software for synchronization of data 
between a remote unit or station and a fixed unit or 
station, and software providing a one-way and/or 
two-way wireless connection to data; portable 
electronic devices for wireless data reception and/or 
transmission; software for re-orientation of 
messages, electronic mail and/or other data from a 
personal computer or a server towards one or several 
portable electronic devices; computer software and 
programs for wireless device operation and 
management; telecommunication devices; software 

 LCD לקליטת תמונות, טלוויזיות פלזמה, צגי פלזמה, טלוויזיות
(צג גביש נוזלי), צגים גביש נוזלי, טלוויזיות עם מכשיר וידיאו 
משולב, טלוויזיות עם נגן תקליטים משולב, אנטנות, טיונרים 
לשידור לווייני, טיונרים לטלוויזיה, מסופי אינטרנט, מקרני 

וידיאו, וידיאו טייפים, מסרטות וידיאו, מצלמות וידיאו, מדפסות 
וידיאו, נגני לייזר דיסק, נגני תקליטורי וידיאו, תוכנה לתקליטורי 
וידיאו, נגני/רשמי וידיאו ל-DVD, מערכות וידיאו צבע לצגים 
גדולים, מערכות טלוויזיה בכבלים, יחידות דיסק קשיח, התקני 
דימות וידיאו, לוחות תצוגה אלקטרואופטיים, מערכות תצוגה 
חשמליות רב-תכליתיות, מערכות ציוד וידיאו במעגל סגור, 

תוכנה ל-DVD, מצלמות טלוויזיה, מתגי וידיאו, מערכות עריכה 
 LED צגי ,DVD לא ליניארית, בקרי עריכה, מערכות להכנת
(דיודות פולטות אור), מכונות אור-קוליות אחרות; מכונות 

ומכשירים לדיסקים אופטיים; יחידות לדיסקים אופטיים, צורבים, 
נגני דיסק אופטי, מחליפי דיסקים אופטיים, מחסניות דיסקים 

אופטיים, מערכות להקלטת דיסקים אופטיים; מכשירים ומכונות 
לתקשורת, מקמ"שי פקס, מקמ"שים, טלפונים, טלפונים 

סלולריים ניידים, תיקים לטלפונים סלולריים ניידים, משיבונים, 
מערכות מיתוג אוטומטיות פרטיות, מקלטי מערכת מיקום 

גלובלית (GPS), רדיו-טלפונים, מכ"מים ימיים, איתוריות רדיו, 
מערכות תקשורת ניידות, מערכות רדיו עם גישה רב-ערוצית, 
לוחות חשמליים למידע על התנועה, מערכות ויעוד וידיאו, 
מערכות טלפון נישא פרטיות, מערכות רשת מקומית, רכיבי 
CODEC ל-AV (אודיו/וידיאו), מערכות ניווט לרכב (מערכת 
הנחיה בכביש), מערכות אלקטרוניות לגביית אגרות כבישים, 
אנטנות GPS (מערכת מיקום גלובלית); מכשירים וכלים 
לבדיקה (פיקוח), מערכות תקשורת ופיקוח לבנייני דירות, 

מערכות לגילוי פורצים, מערכות אוטומטיות לפיקוח ובקרה של 
פונקציות בתוך בניינים, מכשירים חשמליים לאבטחה 

רב-שכבתית; מכונות וכלי בקרה אוטומטיים, לוחות סעף, 
מכשירים לבקרת רמזורים, מערכות לאיתור אוטובוסים, גלאי 
רכב באולטרה-סאונד, רשתות מידע וטלקומוניקציה לניהול 

התנועה בכבישים, עמעמי אור, מתגי תאורה, מהפכים, מערכות 
בקרה ניתנות לתכנות, שנאים, ארונות, מערכות ביתיות להפקת 
חשמל, קבלי כוח; ציוד לעיבוד נתונים; מחשבים וציוד היקפי 
למחשבים, מעבדי תמלילים, תוכנה (מוקלטת), סורקי תמונות 
למחשבים אישיים, מדפסות, כרטיסים למחשב אישי, מקלדות 
 CD-ROM מחשבים, עכבר (ציוד לעיבוד נתונים), יחידות
(תקליטור עם זיכרון לקריאה בלבד), יחידות לתקליטונים, 

מערכות לקריאה/כתיבה של כרטיסים, קוראי ברקוד, רשמי זמן, 
מסופי נתונים נישאים, מערכות נקודת מכירה, מסופי איסוף 
נתונים, מחשבי כף יד, יחידות DVD-RAM/ROM, מערכות 
תב"ם/יב"ם, יחידות דיסק קשיח, מחשבונים, מקורות אל-פסק 
למחשבים/תקשורת/שידור; התקני אחסון חיצוניים, קלטות 
וידיאו, ראשי ניקוי, מערכות וידיאו D-VHS, ציוד היקפי אחר 

למחשבים; קלטות וידיאו, קלטות אודיו, תקליטונים, תקליטורים, 
מינידיסקים, תקליטורי DVD, כרטיסי זיכרון למעגלים משולבים; 

מכשירים וכלים לשקילה ומדידה, מערכות מדידת מינון 
תרמו-נהורניות, מדי-מינון קרינת רנטגן נישאים, מונים 

אלקטרוניים, מדי זרם, מדי צריכת חשמל, התקנים למדידת 
לחיצה, מכשירי חשמל למדידת דליפת חשמל, מדי בידוד 

חשמלי, תרמומטרים, מעבדי מערכות מדידה, צגי מתח גזרה 
חשמליים רב-מעגליים, התקני מדידה עם דיוק מיקרו, מנתחי 
אודיו/וידיאו, אוסצילוסקופים, מאפננים, מדי מתח, מדי עיוות, 
מכשירי מדידה אחרים; חיישנים, חיישנים רגישים לאור, 

חיישנים תרמומטריים, חיישני מקום, חיישני מהירות זוויתית, 
חיישני סיבוב, חיישני זווית, חיישני נקודת טל, חיישנים אחרים; 
רכיבים חשמליים, דיודות פולטות אור, גבישים נוזלים, יחידות 
צג גביש נוזלי, מגנטרונים, דיודות, טרנזיסטורים, תרמוסטטים, 

מעגלים משולבים, התקני זיכרון של מוליכים למחצה, 
מיקרו-מחשבים בשבב יחיד, קבל חשמלי, מחסנית 

למיקרופונים, מעבדי תמונה בסולם האפור, ראשי הדפסה 
תרמיים, ראשים מגנטיים, מגנטים תמידיים, מחברים, ממסרים, 
רכיבי צגים, לייזרים מוליכים למחצה, התקני צימוד מטענים 

(CCD), גלאי תמונות, קבלי סרט, יחידת ממברנה לחמצון יתר, 
יחידות טיונר חשמלי, יחידות תדר גבוה, יחידות לאימות 

מטבעות, יחידות לאימות שטרות, התקני קריאה/כתיבה של 
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for accessing, searching, indexing and retrieving 
information and data from global computer networks 
and global communication networks, and for 
navigation on the aforesaid networks websites; 
software for sending and receiving short messages 
and electronic mail and for filtering non-text 
information from data; portable electronic devices for 
voice, video, data and image communications; 
computer game software for mobile telephone 
receivers; electronic game software for mobile 
telephone receivers; software packages; batteries, 
dry cells and batteries, rechargeable batteries, 
battery chargers, storage batteries, solar cells and 
batteries, fuel cells; carbon electrodes for dry 
batteries, wiring apparatus, connectors (electric), 
electric cables, electric ducts, floor ducts specially 
designed for housing electric cables, ballast (for 
discharge lamps), under carpet wiring systems, code 
lighting-switches, circuit breakers, magnetic 
contactors and starter switches, circuit protectors, 
switching devices, electric connecting boxes, device 
switches, output jacks, plugs (electric, electric timers, 
other wiring devices; signaling apparatus and 
instruments, video intercoms, intercom systems, 
electric door chimes, intercoms, fire alarms, gas-leak 
alarms, anti-theft alarms, portable emergency 
intercoms; acoustic machines and apparatus, radios, 
tape recorders/players, radio cassette recorders, 
portable tape players, compact disc 
recorders/players, minidisc recorders/players, 
minidisc decks consoles, DVD (digital versatile disc) 
audio recorders/players, secured digital 
recorders/players, secured digital cards, 
loudspeakers, tuners, amplifiers, stereo component 
systems, disc readers, graphic equalizers, alarm 
clocks, integrated circuit recorders, digital audio 
processing devices, earphones, headphones, 
microphones, cassette recorders/players, software 
for compact discs (prerecorded), electric 
megaphones, audio systems for cars, public address 
systems, audio mixers, audio equipment cleaning 
equipment, namely magnetic head cleaning 
equipment; audio cables, video cables, other audio 
machines; audiovisual machines and apparatus, 
television sets, cathode ray tube display devices, 
cathode ray tubes, image pick-up tubes, plasma 
television sets, plasma displays, LCD (liquid crystal 
display) television sets, liquid crystal display 
monitors, television sets combined with video tape 
recorders, television sets combined with disc players, 
antennas, tuners for satellite broadcasting, television 
tuners, Internet terminals, video projectors, video 
cassette recorders, camcorders, video cameras, 
video printers, laser disc players, video CD (compact 
disc) players, software for video CD (compact disc), 
video recorders/players for DVDs, color video 
systems for large-scale display, cable television 
systems, hard disk units, video imaging devices, 
electric optical display boards, multi-purpose electric 
display systems, closed-circuit video equipment 
systems, software for DVDs, television cameras, 
video switches, non-linear editing systems, editing 
controllers, DVD creation systems, light emitting 
diodes (LED) displays, other audiovisual machines; 
optical disc machines and apparatus; optical disc 
units, optical disc recorders, optical disc players, 
optical disc changers, optical disc cartridges, optical 

כרטיסים מגנטיים, מתנדים מבוקרי מתח, יחידות סינתסייזר 
מעגל נועל מופע, יחידות מודול תקשורת אלחוטית, רכיבי 
תמסורת אופטית, לוחות חיווט מודפסים, רכיבי רמקולים, 

מתאמי ז"ח (זרם חילופין), מגנטים ממקדים, משרנים (סלילים), 
קבלים למכשירי חשמל, מסנני אותות חשמליים, שנאים, סלילי 

הטיה, תרמיסטורים, וריסטורים, רכיבים פיאזואלקטריים 
מקרמיקה,רכיבים אקוסטיים-אופטיים, נגדים, פוטנציומטרים, 
מקודדים, יחידות הדפסה, מעגלים משולבים היברידיים, רכיבי 
מיתוג, לוחות חיווט לריתוך בחום, לוחות מגע שקופים, רכיבים 
אלקטרו-נהורנים, שלטים, רכיבי התנגדות חשמלית, מנתקים 

תרמיים; ציוד עיבוד נתונים, במיוחד ליישומים פיננסיים; תוכניות 
למערכות הפעלה; חומרת ותוכנת מחשב, במיוחד לפיתוח, 
תחזוקה ושימוש של רשתות מחשבים מקומיות ורחבות; 
מערכות לקריאת כרטיסי זיכרון ומערכות לקריאת נתונים 
מאוחסנים כולל זיכרונות מעגלים משולבים וזיכרונות של 

כרטיסי בנק; מנפקי כרטיסים אוטומטיים; מכונות חשבונאות; 
כרטיסים מקודדים, כולל כרטיסים מגנטיים וכרטיסים עם 

מעגלים משולבים, במיוחד ליישומים פיננסיים; קוראי כרטיסים, 
מכשירי הדפסה, כולל מכשירי הדפסה למערכות עיבוד נתונים 
ומערכות של עסקאות פיננסיות; מכונות למוסדות בנקאיים; 
מקודדים ומפענחים; מודמים; כרטיסים מגנטיים מקודדים, 
כרטיסים אלקטרוניים נושאי נתונים, קוראי כרטיסים מגנטיים 
מקודדים, קוראי כרטיסי נתונים אלקטרוניים, מערכות הצפנה 

אלקטרוניות, חומרת מחשבים, מסופי מחשבים, תוכנה בשימוש 
בשירותים פיננסיים, בענפי הבנקאות והטלקומוניקציה; מוצרי 
חשמל ואלקטרוניקה, דהיינו מכונות חישוב, לוחות תכנון לכיס, 
אזעקות; כרטיסי בנק, כולל כרטיסי בנק מודפסים וכרטיסי בנק 
עם זיכרון מגנטי ועם זיכרון מעגל משולב; כרטיסי בנק, כרטיסי 

אשראי, כרטיסי חיוב, כולל כרטיסים כאלה עם מעגלים 
משולבים ומעבדי מיקרו; כרטיסי זיכרון (כרטיסים חכמים); 
כספומטים; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים כולל כרטיסים 

המצוידים במיקרו-מעבדים ובמעגלים משולבים; חומרת מחשב 
בצורת כרטיסי מעגלים משולבים וקוראי כרטיסים הכוללים 

טרנספונדרים והתקנים אחרים לתשלום בקרבה; רפידות עכבר; 
מכונות ומערכות מכונות, כולל חלקים ואבזרים להעברה, 
חלוקה ובקרה של חשמל; התקני השראה, התקני תזוזה 
חשמליים, התקני בקרה לוויסות חשמלי, כלים למדידה 

חשמלית, התקני הגנה חשמליים, לוחות בקרה, מכשירי לוחות 
בקרה, התקני תיול וחומרי חשמל; התקנים לבקרת נוזלים, 
דהיינו, מדי זרימה, מנוסטטים, קוצבי זמן סדרתיים, מתגים 
ובקרים חשמליים;  מגברי אודיו למקלדות, זיכרונות חיצוניים 
לכלי נגינה.                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

כ"ט אייר תשע"ד - 21729/05/2014



disc recording systems; communication apparatus 
and machines, facsimile transceivers, transceivers, 
telephones, cellular mobile telephones, cases for 
cellular mobile telephones, telephone answering 
machines, private auto-switch systems, global 
positioning system receivers, radiotelephones, 
marine radars, radio-paging receivers, mobile 
communication systems, multi-channel access radio 
systems, electric panels for traffic information, 
videoconferencing systems, private portable 
telephone systems, local network systems, AV 
codecs (coder-decoders), navigation systems for cars 
(road guidance systems), electronic systems for road 
toll collection, GPS (global positioning system) 
antennas; checking (supervision) apparatus and 
instruments, communication and surveillance 
systems for apartment buildings, intruder detection 
systems, automated systems for surveillance and 
control of functions within buildings, electric multi-
layer security apparatus; automatic control machines 
and instruments, electric distribution boards, road 
signal control apparatus, bus location systems, 
ultrasound vehicle detectors, information and 
telecommunication networks for road traffic 
management, light dimmers, light switches, inverters, 
programmable control systems, transformers, 
cabinets, domestic electricity production systems, 
power capacitors; data processing equipment; 
computers and computer peripherals, word 
processors, software (recorded), image scanners for 
personal computers, printers, PC (personal 
computer) cards, computer keyboards, mouse (data 
processing equipment), CD-ROM (compact disc-read 
only memory) units, diskette units, card 
reading/writing systems, barcode readers, time 
recorders, portable data terminals, point-of-sale 
systems, data collection terminals, personal digital 
assistants (PDAs), DVD-RAM/ROM (digital versatile 
disc-random access memory / read only memory) 
units, CAD/CAM (computer-aided design/computer-
aided manufacturing) systems, hard disk units, 
electronic calculators, uninterrupted power supplies 
for computers / communication / broadcasting; 
external storage devices, video cassettes, cleaning 
heads, D-VHS (video data home systems), other 
computer peripherals; video tapes, audio cassettes, 
diskettes, optical discs, mini-discs, DVDs (digital 
versatile discs), integrated circuit memory cards; 
weighing and measuring apparatus and instruments, 
thermoluminescent dosimetry systems, portable x-ray 
dosimeters, electronic meters, ammeters, electricity 
consumption meters, grip measuring devices, electric 
apparatus for measuring leakance, electric insulation 
meters, thermometers, measuring system 
processors, electric multi-circuit sector voltage 
monitors, micro-precision measuring devices, 
audio/video analyzers, oscilloscopes, modulators, 
voltmeters, distortion meters, other measuring 
apparatus; sensors, light-sensitive sensors, 
thermometric sensors, position sensors, angular 
velocity sensors, rotation sensors, angle sensors, 
dew point sensors, other sensors; electric 
components, light emitting diodes, liquid crystals, 
liquid crystal display modules, magnetrons, diodes, 
transistors, thermostats, integrated circuits, semi-
conductor storage devices, one chip micro-
computers,electric condenser, microphones 
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cartridge, gray-scale image processors, thermal 
printing heads, magnetic heads, permanent magnets, 
connectors, relays, display components, semi-
conductor lasers, charge coupling devices (CCD 
device), image detectors, film capacitors, over-
oxygenation membrane units, electric tuner units, 
high-frequency units, coin validation units, note 
validation units, magnetic card reading/writing 
devices, voltage-controlled oscillators, phase-locking 
circuit synthesizing modules, wireless communication 
module units, optical transmission components, 
printed wiring boards, loudspeaker components, 
electricity supplies, AC (alternating current) adaptors, 
focusing magnets, inductors (coils), capacitors for 
electric apparatus, electric signal filters, transformers, 
deflection coils, thermistors, varistors, piezoelectric 
ceramic components, acoustic-optical components, 
resistances, potentiometers, encoders, printing units, 
hybrid integrated circuits, switching components, 
heat-welding wiring boards, transparent touch 
panels, electroluminescent components, remote 
control units, magnetic resistance elements, thermal 
disconnects; data processing equipment, in particular 
for financial applications; operating system programs; 
computer hardware and software, in particular for 
local and wide-range computer networks 
development, maintenance and use; systems for 
reading memory cards and systems for reading 
stored data including integrated circuit memories and 
bank card memories; automatic ticket dispensers; 
accounting machines; encoded cards, including 
magnetic cards and integrated circuit cards, in 
particular for financial applications; card readers, 
printing apparatus, including printing apparatus for 
data processing systems and financial transaction 
systems; machines for banking institutions; encoders 
and decoders; modems; encoded magnetic 
cards,electronic data carrier cards, encoded 
magnetic cards readers, electronic data cards reader, 
electronic encryption systems, computer hardware, 
computer terminals, software used in financial 
services, in the banking and telecommunication 
industries; electric and electronic products, namely 
calculating machines, pocket planners, alarms; bank 
cards, including printed bank cards and bank cards 
with magnetic memory and with integrated circuit 
memory; bank cards, credit cards, debit cards, 
including such cards equipped with integrated circuits 
and microprocessors; memory cards (smart cards); 
automated teller machines (ATMs); data processing 
equipment and computers including cards equipped 
with microprocessors and integrated circuits; 
computer hardware in the form of integrated circuit 
cards and card readers containing transponders and 
other proximity payment devices; mouse pads; 
machines and machine systems, including parts and 
accessories for transmission, distribution and control 
of electricity; induction devices, electrical 
displacement devices, electricity control and 
regulation devices, electricity measuring instruments, 
electrical protection devices, switchboards, 
switchboard apparatus, wiring devices and supplies; 
liquid control devices, namely, flowmeters, 
manostats, sequential timers, electric switches and 
controls; audio amplifiers for keyboards, external 
memories for musical instruments.
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Class: 10 סוג: 10

Orthopaedic articles, namely, orthopaedic joint 
implants, orthopaedic support bandages, orthopaedic 
braces, orthopaedic soles, orthopaedic footwear; test 
kits for clinical medical use comprising test tubes, 
test plates and indicator diagrams for evaluating test 
results; vials for medical use; cannulas for medical 
use; syringes for medical use; injectors for medical 
use; cartridges for medical use; infusion pumps used 
for intravenous administration of liquids; needles for 
medical use; cardiac output monitors; heat and 
humidityexchangers for medical use; bacterial filters 
for medical use; gas analyzers for medical use; 
patient monitoring systems, namely gas monitors; 
pulse oximeters, multi-parameter monitors, ECG 
monitors, invasive and non-invasive blood pressure 
monitors, neuromuscular transmission monitors, 
metabolic monitors and spirometers for anesthesia, 
intensive care and diagnostic applications; anesthetic 
machines and ventilators; intensive care and 
anesthesia accessories for a single patient, namely 
gas sampling lines, airway adapters, respiratory 
circuits, spirometry sensors and tubes, tubes, water 
separators, pulse oximetry sensors, non-invasive 
sphygmomanometers, rinsing sets, anesthesia 
masks, carbon dioxide absorbers, temperature-
sensing probes and nebulizers; central nervous 
system monitors; gastric tonometers; gradient coils, 
namely magnetic gradient coils for magnetic 
resonance imaging; medical diagnosis devices, 
namely bone densitometers; fetal monitoring 
apparatus, namely fetal pulse and vital sign monitors; 
patient monitoring apparatus, namely, cardiac and 
vital sign monitors, medical imaging systems, namely 
ultrasound imaging machines for medical diagnosis, 
imaging devices for screening and diagnostic 
applications for planning operations and surgery, and 
their parts and accessories; medical diagnosis 
apparatus for displaying diagnostic images, namely 
spot film apparatus, image intensifiers, fluoroscopes, 
mobile x-ray devices, x-ray film viewers, CAT scans, 
nuclear resonance apparatus, ultrasound scanners, 
magnetic resonance apparatus, positron emission 
tomography apparatus (PET scans) and their parts 
and accessories, including tables and pads; 
electronic apparatus for measuring blood pressure, 
laser apparatus for medical treatment, ultrasound 
diagnosis equipment, acoustic apparatus, laser 
scalpels, electric massaging apparatus, portable 
vibrators for medical use, low-frequency muscle 
stimulators for medical use, high-frequency 
apparatus for medical use, electric air mattresses for 
preventing bedsores, electric inhalers for therapeutic 
use, electrically heated pads, CCD (charge-coupled 
device) sensor systems, medical apparatus for 
measuring bone density; body fat monitors; heart 
pacers.

פריטים אורתופדיים, דהיינו, שתלי מפרקים אורתופדיים, 
תחבושות תמיכה אורתופדיות, תומכות אורתופדיות, סוליות 

אורטופדיות, נעליים אורתופדיות; ערכות בדיקה לשימוש רפואי 
קליני המורכבות ממבחנות, לוחות בדיקה ותרשימי מחוון 

להערכת תוצאות בדיקה; בקבוקונים לשימוש רפואי; צינוריות 
לשימוש רפואי; מזרקים לשימוש רפואי; מזריקים לשימוש 
רפואי; מחסניות לשימוש רפואי; משאבות עירוי המשמשות 
למתן תוך-ורידי של נוזלים; מחטים לשימוש רפואי; מנטרי 

תפוקת לב; מחליפי חום ולחות לשימוש רפואי; מסנני חיידקים 
לשימוש רפואי; מנתחי גז לשימוש רפואי; מערכות לניטור 
מטופלים, דהיינו מנטרי גזים; מדי רמת חמצן בדם, מנטרים 
מרובי פרמטרים, מנטרי ECG, מנטרי לחץ דם פולשניים ולא 
פולשניים, מנטרי העברה עצב-שריר, מנטרים וספירומטרים 
מטאבוליים ליישומי הרדמה, טיפול נמרץ ואבחון; מכונות 

הרדמה והנשמה; אביזרי טיפול נמרץ והרדמה למטופל יחיד, 
דהיינו קווי דגימת גזים, מתאמי דרכי אוויר, מעגלי נשימה, 
חיישני וצינורות ספירומטריה, צינורות, מפרידי מים, חיישני 
רמת חמצן בדם, מדי לחץ דם לא פולשניים, ערכות שטיפה, 

מסכות הרדמה, סופחי דו-תחמוצת הפחמן, גשושים ומערפלים 
עם חיישני טמפרטורה; מנטרי מערכת עצבים מרכזית; מדי לחץ 

קיבתי; סלילי שיפוע, דהיינו סלילי שיפוע מגנטיים לדימות 
תהודה מגנטית; התקנים לאבחון רפואי, דהיינו מדי צפיפות 
עצם; מכשירים לניטור עוברי, דהיינו מנטרי דופק עוברי וסימני 
חיים; מכשירים לניטור מטופלים, דהיינו מנטרי לב וסימני חיים, 
מערכות דימות רפואי, דהיינו מכונות דימות באולטרה-סאונד 
לאבחון רפואי, התקני דימות ליישומי סריקה ואבחון לתכנון 
פעולות וניתוחים, וחלקים ואביזרים שלהם; מכשירי אבחון 

רפואי להצגת תמונות מאבחנות, דהיינו מכשירי רנטגן נקודתי, 
מעצימי תמונה, פלואורוסקופים, התקני רנטגן ניידים, מכשירי 
צפיה בסרטי רנטגן, סריקות CAT, מכשירי תהודה גרעינית, 
סורקי אולטרה-סאונד, מכשירי תהודה מגנטית, מכשירי 

טומוגרפיה על-ידי פליטת פוזיטרונים (סריקות PET), וחלקים 
ואביזרים שלהם, כולל שולחנות ורפידות; מכשירים אלקטרוניים 

למדידת לחץ דם, מכשירי לייזר לטיפול רפואי, ציוד אבחון 
אולטרה-סאונד, מכשירים אקוסטיים, אזמלי לייזר, מכשירי 
עיסוי חשמליים, ויברטורים נישאים לשימוש רפואי, ממריצי 

שרירים בתדר נמוך לשימוש רפואי, מכשירי תדר גבוה לשימוש 
רפואי, מזרני אוויר חשמליים למניעת פצעי לחץ, משאפים 

חשמליים לשימוש טיפולי, רפידות מחוממות חשמלית, מערכות 
חיישני CCD (התקנים צמודי מטענים, מכשירים רפואיים 

למדידת צפיפות עצם; צגי שומן גוף; קוצבי לב.                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 11 סוג: 11

Solar panels, panels for capturing solar energy; solar 
lighting accessories, namely lighting units and solar 
light fixtures for indoor and outdoor use; solar-
thermal installations, namely solar-thermal modules; 
solar water-heaters; gas and electric cooking 
apparatus for household use, namely cooking rings, 
electric and gas cookers; gas and electric ovens and 

לוחות סולאריים, לוחות לקליטת אנרגיה סולארית; אביזרי 
תאורה סולארית, דהיינו יחידות תאורה וגופי תאורה סולארית 
לשימושי פנים וחוץ; מתקנים סולאריים-תרמיים, דהיינו מודולים 
סולאריים-תרמיים; דודי שמש; מכשירי בישול על גז וחשמל 
לשימוש ביתי, דהיינו טבעות בישול, תנורי חשמל וגז; תנורים 
וכיריים על גז וחשמל; ממירי חום; כורים כימיים בעלי דפנות 
כבדות וכורים גרעיניים ואביזרים ורכיבים עבורם, דהיינו, 
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cooktops; heat exchangers; heavy-wall chemical 
reactors and nuclear reactors and accessories and 
components thereof, namely, heat pumps, valves for 
steam systems and valves for regulating gas and 
liquid flow; electric lamps of all kinds and their parts; 
electric lighting accessories and their parts; freezers, 
air-conditioning apparatus, electric ovens, cookers, 
electric refrigerators; microwave ovens for cooking; 
wall-mounted cooking ovens for household use; food 
warming drawers; convection ovens, electric and gas 
cooktops; electric and gas cookers and cooking 
ovens; ventilation hoods for stoves and exhaust fans; 
water filters; water softeners; laundry driers; electric 
fans, ceiling fans, flashlights; lamps and lights for 
vehicles; electric lights for Christmas trees; liquid 
separation devices; liquid concentration devices; 
liquid recycling devices; filters for filtering of solids 
from gas and liquids or for filtering of liquids from gas 
and for filtering of an immiscible liquid from another; 
spiral elements or cartridges - contained in a tubular 
plastic sleeve for concentrating goods and removing 
impurities in liquid treatment systems; water 
conditioning devices for residential use; reverse 
osmosis modules and their membranes; devices and 
systems for water purification consisting of 
clarification units, electric deionization systems, 
condensate polishing filters, vacuum degassing 
devices, ultra-filtration devices, ultraviolet sterilization 
devices, ion exchangers, systems for regeneration of 
acids and caustic products, reverse osmosis 
systems, forced-air carbonate removal devices, 
filters, systems for supplying chemicals and devices 
for storage of bulk goods, sold with automatic 
controls and instruments for monitoring device and 
system operation parameters, electrochemical 
purification devices for liquids for industrial, 
commercial and municipal use; water filtering devices 
for household, industrial and commercial use; 
wastewater purification units; drinking water 
purification devices for household, industrial and 
commercial use; liquid separating devices, namely 
industrial liquid filters; recycling devices, namely 
liquid purification devices; water treatment 
equipment, namely cartridges; water treatment 
equipment for household use, namely water 
softeners and water conditioners; support filters and 
depth filters for removing deposits, iron, sulfur, tastes 
and smells from water; reverse-osmosis water 
purification devices; depth filter units and cartridges 
for filtering liquids and air for household, industrial 
and commercial use; disposable cartridge filters for 
filtering industrial water; apparatus and installations 
for lighting, incandescent lamps, gas discharge 
starters, grooved fluorescent lamps, fluorescent 
lamps, tungsten halogen lamps, pocket flashlights, 
fluorescent lanterns, other lamps, fluorescent lighting 
apparatus, dynamo lighting kits for bicycles, 
germicidal lamps, other lighting apparatus; cooking 
apparatus and installations, automatic bread-making 
machines for household use, electric kettles, electric 
rice cookers, gas rice cookers, slow cookers, electric 
grills, cooking ovens, toasters, coffee machines, 
cookers, electric thermal-insulating coffee makers, 
gas cookers, induction cooktops, electric barbecue 
grills, microwave ovens, gas cookers with ovens, 
electric saucepans, sink trays, other kitchen ranges; 
refrigerating and freezing apparatus and installations, 

משאבות חום, שסתומים למערכות קיטור ושסתומים לוויסות 
זרימת גז ונוזל; מנורות חשמל מכל הסוגים וחלקיהן; אביזרי 
תאורה חשמליים וחלקיהם; מקפיאים, מכשירי מיזוג אוויר, 
תנורים חשמליים, תנורי בישול, מקררים חשמליים; תנורי 
מיקרוגל לבישול; תנורי בישול מובנים בקיר לשימוש ביתי; 
מגירות חימום מזון; תנורי הסעת חום, כיריים על חשמל וגז; 

תנורים ותנורי בישול בחשמל וגז; קולטי אדים לתנורים ומאווררי 
פליטה; מסנני מים; מרככי מים; מייבשי כביסה; מאווררים 
חשמליים, מאווררי תקרה, פנסים; מנורות ואורות לכלי רכב; 
אורות חשמליים לעצי חג המולד; התקנים להפרדת נוזלים; 

התקנים לריכוז נוזלים; התקנים למחזור נוזלים; מסננים לסינון 
מוצקים מגזים ונוזלים או לסינון נוזלים מגז ולסינון נוזל בלתי 
מתערבב מנוזל אחר; אלמנטים ספירליים או מחסניות מוכלים 
בשרוול פלסטי צינורי לריכוז סחורות והסרת זיהומים במערכות 
לטיפול בנוזלים; התקנים לשיפור מים לשימוש למגורים; מודולי 
אוסמוזה הפוכה והממברנות שלהם; התקנים ומערכות לטיהור 
מים מורכבים מיחידות זיכוך, מערכות דה-יוניזציה חשמליות, 
מסנני ליטוש התעבות, התקני ריק לנטילת גזים, התקני 
אולטרה-סינון, התקני עיקור באולטרה-סגול, ממירי יונים, 

מערכות להתחדשות של חומצות ומוצרים מאכלים, מערכות 
אוסמוזה הפוכה, התקנים להסרת פחמה באוויר-מאולץ, 

מסננים, מערכות להספקת כימיקלים והתקנים לאחסון סחורות 
בצובר, הנמכרות עם בקרים אוטומטיים וכלים לניטור 

הפרמטרים של תפעול של ההתקנים והמערכות, התקני טיהור 
אלקטרוכימי לנוזלים לשימוש תעשייתי, מסחרי ועירוני; התקני 
סינון מים לשימוש ביתי, תעשייתי ומסחרי; יחידות טיהור מי 
שפכים; התקני טיהור מי שתייה לשימוש ביתי, תעשייתי 
ומסחרי; התקני הפרדת נוזלים, דהיינו מסנני נוזלים 

תעשייתיים; התקני מחזור, דהיינו התקני טיהור נוזלים; ציוד 
לטיפול במים, דהיינו מחסניות; ציוד טיפול במים לשימוש ביתי, 
דהיינו מרככי מים ומשפרי מים; מסנני תמיכה ומסנני עומק 

להסרת משקעים, ברזל, גופרית, טעמים וריחות מהמים; התקני 
טיהור מים באמצעות אוסמוזה הפוכה; יחידות ומחסניות סינון 
עומק לסינון נוזלים ואוויר לשימוש ביתי, תעשייתי ומסחרי; 
מסנני מחסנית חד-פעמיים לסינון מים תעשייתיים; מכשירים 
ומתקנים לתאורה, מנורות זוהרות, מתנעי פריקת גז, מנורות 
פלואורסצנט מחורצות, מנורות פלואורסצנט, מנורות הלוגן 
טונגסטן, פנסי כיס, פנסים פלואורסצנטיים, מנורות אחרות, 

מכשירי תאורה פלואורסצנטיים, ערכות תאורת דינמו לאופניים, 
מנורות קוטלות חיידקים, מכשירי תאורה אחרים; מכשירי 

ומתקני בישול, מכונות הכנת לחם אוטומטיות לשימוש ביתי, 
קומקומים חשמליים, מבשלי אורז חשמליים, מבשלי אורז בגז, 
סירים לבישול איטי, אסכלות חשמליות, תנורי בישול, מצנמים, 
מכונות קפה, תנורי בישול, מכונות קפה חשמליות מבודדות 
תרמית, תנורי בישול בגז, כיריים אינדוקציה, אסכלות ברבקיו 
חשמליות, תנורי מיקרוגל, כירי גז עם תנורי אפיה, קלחות 
חשמליות, מגשי כיור, מתחמי מטבח אחרים; מכשירים 

ומתקנים לקירור והקפאה, מקררים, מקפיאים, מנפקי מים 
קרים/חמים, מיכלי תצוגה להקפאה וקירור, מקררי מים 

חשמליים, מכשירים ליצירת קרח; מכשירים וכלים לאוורור, 
מאווררים חשמליים, מאווררים, מטהרי אוויר חשמליים, מנדפים 
לכיריים, מסירי לחות חשמליים, מלחלחים חשמליים, מפוחים, 
תריסים הדוחפים אוויר קר, יחידות פליטת אוויר, מאווררי 
תקרה, ונטילטורי תקרה, מסירי משקעים אלקטרוסטטיים, 

חלקים ורכיבים שלהם, הנכללים כולם בסוג זה, מכשירי ומתקני 
אוורור אחרים; מכשירי ומתקני חימום, מכשירים ליצירת קיטור, 
ייבוש, קירור ומיזוג אוויר, מזגני אוויר, מאווררי להבים למיזוג 
אוויר, מכשירים לקירור אוויר על-ידי אידוי, תנורים, רדיאטורים 
חשמליים, שמיכות חשמליות, שטיחי רצפה חשמליים, מאווררי 
חימום המופעלים על ידי נפט, מחממים חשמליים של כפות 
הרגליים (קוטאצו), רדיאטורי גז אלחוטיים, מתקנים אחרים 
לחימום/קירור ומיזוג אוויר; מכשירים לחלוקת מים; מתקנים 
סניטריים, מושבי בידה חשמליים, שירותים, מושבי אסלה 

מתנקים מעצמם, שירותים ניידים, מערכות לטיהור מי שפכים 
על ידי אוורור, מטהרי מים, משרפות (משרפות פסולת), מעבדי 
פסולת ביתיים, סאונות, אמבטיות, מתקני אמבטיה, מקלחות 
חשמליות; מחממי מים, מחממי מים מיידיים המופעלים על ידי 
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refrigerators, freezers, cold/hot water dispensers, 
freezing and refrigerating display cases, electric 
water coolers, ice-making apparatus; ventilation 
apparatus and instruments, electric fans, fans, 
electric air purifiers, extractor hoods for cookers, 
electric dehumidifiers, electric humidifiers, blowers, 
blinds propelling cold air, air exhaust units, ceiling 
fans, ceiling ventilators, electrostatic precipitators, 
their parts and components, all included in this class, 
other ventilation apparatus and installations; heating 
apparatus and installations, apparatus for steam 
generating, drying, cooling and air conditioning, air 
conditioners, blade fans for air conditioning, 
apparatus for cooling air by evaporation, stoves, 
electric radiators, electric blankets, electric floor 
carpets, kerosene-powered fan heaters, electric foot 
warmers (kotatsu), wireless gas radiators, other 
heating/cooling and air-conditioning installations; 
water distribution apparatus; sanitary installations, 
electric bidets, toilets, self-cleaning toilet seats, 
portable toilets, systems for wastewater treatment by 
aeration, water purifiers, incinerators (waste 
incinerators), household waste processors, saunas, 
bathtubs, bath installations, electric showers; water 
heaters, gas-powered instantaneous water heaters, 
other water heaters; driers, dish driers, electric hair 
driers, laundry driers, other driers; electric lamps, 
electric driers, electric-resistance heating cables; 
metallic sinks; drying machines; garden vaporizers 
for disinfectants and insecticides; integrated 
synthesis and purification systems; apparatus for 
treatment of industrial and commercial water supply 
systems, boiler water systems, water cooling 
systems, cooling water systems and closed water-
supply systems.

גז, מחממי מים אחרים; מייבשים, מייבשי כלים, מייבשי שיער 
חשמליים, מייבשי כביסה, מייבשים אחרים; מנורות חשמליות, 
מייבשים חשמליים, כבלי חימום עם תנגודת חשמלית; כיורים 
מתכתיים; מכונות ייבוש; מאיידי גינה לחומרי חיטוי ולקוטלי 
חרקים; מערכות משולבות לסינתזה וטיהור; מכשירים לטיפול 
במערכות הספקת מים תעשייתיות ומסחריות, מערכות מי 

דודים, מערכות לקירור מים, מערכות מי קירור ומערכות סגורות 
להספקת מים.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    
Class: 12 סוג: 12

Passenger cars; buses; rolling stock for railways; 
light lorries; light trucks; vans (vehicles); motor 
homes; cycles; mopeds; scooters (vehicles); boats; 
ships; amphibious airplanes; helicopters; 
locomotives; electric railway cars; cable cars; sport 
cars; automobiles; camping cars; electric motors and 
diesel engines for land vehicles; bicycles, tires and 
tubes for bicycles, automatic vehicles, electric 
bicycles; tires.

מכוניות נוסעים; אוטובוסים; קרונות למסילות; משאיות קלות; 
קרונות משא קלים; טנדרים (כלי רכב); בתי מנוע; אופניים; 

אופניים ממונעים; קטנועים (כלי רכב); סירות; ספינות; מטוסים 
אמפיביים; מסוקים; קטרים; קרונות רכבת חשמליים; רכבלים; 
מכוניות ספורט; מכוניות; מכוניות קמפינג; מוטורים חשמליים 
ומנועי דיזל לכלי רכב יבשתיים; אופניים, צמיגים ואבובים 

לאופניים, כלי רכב אוטומטיים, אופניים חשמליים; צמיגים.         
                                                                  

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes, in particular commemorative coins and 
medals; jewelry, precious stones; pins; horological 
and chronometric instruments; key rings.

מתכות יקרות והסגסוגות שלהן וסחורות ממתכות יקרות או 
המצופות בהן, שלא נכללות בסוגים אחרים, בייחוד מטבעות 

ומדליות זיכרון; תכשיטים, אבנים יקרות; סיכות; כלים 
אורולוגיים וכרונומטריים; טבעות למפתחות.                           
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Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard; book-cover paper; cardboard 
boxes; table napkins of paper; napkins of paper; 
wrapping paper for gift; writing and drawing paper; 
place mats of paper; bookbinding material; printing 
type; printing blocks; stamps; periodicals, magazines 
and publications; computer printouts; chequebooks, 
punched cards; newspapers and periodicals in the 
field of information technology; paper shredders, 
electric staplers, battery-powered letter openers, 
electric pencil sharpeners, electric perforators, 
electronic typewriters, ribbon cartridges for electronic 
typewriters, apparatus for printing cheques, thermal 
paper.

נייר, קרטון; נייר לעטיפת ספרים; קופסות קרטון; מפיות שולחן 
מנייר; מפיות נייר; נייר עטיפה למתנות; נייר כתיבה וציור; 
מצעיות מנייר; חומרי כריכת ספרים; אותיות דפוס; גלופות 

דפוס; בולים; כתבי עת, כתבי עת ופרסומים; תדפיסי מחשב; 
פנקסי צ'קים, כרטיסים מנוקבים; עיתונים וכתבי עת בתחום 
טכנולוגיית המידע; מגרסות נייר, מהדקים חשמליים, פותחני 
מכתבים המופעלים בסוללות, מחדדי עפרונות חשמליים, 

מנקבים חשמליים, מכונות כתיבה אלקטרוניות, מחסניות סרט 
למכונות כתיבה אלקטרוניות, מכשירים להדפסת המחאות, נייר 
תרמי.                                                                             
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 17 סוג: 17

Rubber bars and rods; rubber bottle stoppers; rubber 
cords and laces; rubber sealant compounds for 
joints; rubber sheets; rubber sleeves for protecting 
parts of machinery; covered rubber thread and yarn 
(not for textile use); electrical insulating rubber 
products; foam rubber; rings of rubber for use as pipe 
connection seals; asbestos fabrics; asbestos fire 
curtains; asbestos nets; asbestos paper; asbestos 
powder; asbestos yarn; silicone mastic for various 
uses, particularly for caulking of bathtubs, boats and 
automobiles; impervious and road covering material 
made of silicone, roofing coating made of silicone 
rubber; plastic compounds for glazing; plastic 
materials in the form of sheets, plates, blocks, all for 
manufacture; electric insulation devices, including 
insulating varnish, silicone rubber compounds; plastic 
materials in the form of sheets, rods or plates, 
modeling materials; soundproofing materials; thermal 
insulation materials; insulating materials.

מקלות ומוטות מגומי; פקקי בקבוק מגומי; חוטים ושרוכים 
מגומי; תרכובות איטום גומי למפרקים; יריעות גומי; שרוולי גומי 
להגנה על חלקים של מכונות; חוטים ופתילים מצופים בגומי (לא 
לשימוש בטקסטיל); מוצרי גומי מבודדי חשמל; גומי מוקצף; 
טבעות גומי לשימוש כאוטמי חיבורי צינורות; בדי אזבסט; 
וילונות אש מאזבסט; רשתות אזבסט; נייר אזבסט; אבקת 

אזבסט; חוט אזבסט; שרף סיליקוני לשימושים שונים, במיוחד 
לאיטום אמבטיות, סירות ומכוניות; חומר בלתי חדיר ולכיסוי 
כבישים העשוי מסיליקון, ציפוי גגות עשוי מגומי סיליקוני; 
הרכבים פלסטיים לזיגוג; חומרים פלסטיים בצורת יריעות, 
לוחות, בלוקים, כולם לייצור; חומרי בידוד חשמלי, כולל לקה 

מבודדת, הרכבי גומי סיליקוני; חומרים פלסטיים בצורת יריעות, 
מוטות או לוחות, חומרי עיצוב; חומרים מבודדי קול; חומרי 

בידוד תרמי; חומרים מבודדים.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, namely, leather 
vanity cases (not fitted); leather bags for mountain-
climbing; leather knapsacks (backpacks); leather 
handbags; leather purses; leather wallets; leather 
credit card cases; briefcase-type leather business 
folders; leather brief cases; leather attaché cases; 
leather suitcases; leather school bags; leather gym 
bags; key cases (leather ware); animal skins; trunks 
and travelling bags made of leather; umbrellas, 
parasols; walking stick handles; harness straps; 
saddlery made of leather.

עור וחיקויי עור, דהיינו, תיקי איפור מעור (לא מותאמים); תיקי 
עור לטיפוס הרים; תרמילי-גב מעור (תרמילים); תיקי יד מעור; 
ארנקי עור; נרתיקי עור; נרתיקי עור לכרטיסי אשראי ; תיקיות 
עסקיות מעור בסגנון תיקי מסמכים; תיקי מסמכים מעור; תיקי 
עסקים מעור; מזוודות עור; ילקוטי עור; תיקי חדר כושר מעור; 
מחזיקי מפתחות (כלי עור); עורות בעלי חיים; תיבות ותיקי 

נסיעות עשויים מעור; מטריות, שמשיות; ידיות למקלות הליכה; 
רצועות רתמה; אוכפים עשויים מעור.                                   
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Class: 19 סוג: 19

Non metallic building materials, namely, reinforcing 
materials; thermoplastic building and construction 
materials, namely thermoplastic molded and 
extruded materials used as substitutes for wood, 
metal or glass, for supporting or covering; doors (not 
of metal), rain gutters, ceiling panels, folding doors, 
wooden floors, roofing tiles, prefabricated houses, 
laminates, connecting tracks, steps [ladders] not of 
metal, building materials with soundproofing 
properties; non-metallic roofs, with solar cells; plastic 
panels for building and construction; building 
materials with thermal insulation properties; 
thermoplastic materials used as building materials for 
insulation, covering (roofing) and glazing; water pipes 
made of PVC (polyvinyl chloride); fused quartz in 
various forms, such as disks, ingots, rods and tubes 
for general use in the industrial arts.

חומרי בניין שאינם ממתכת, דהיינו, חומרי חיזוק; חומרי בניין 
ובנייה תרמופלסטיים, דהיינו חומרים מעוצבים ומחושלים 

תרמופלסטיים המשמשים כתחליפים לעץ, מתכת או זכוכית, 
לתמיכה או כיסוי; דלתות (שאינן ממתכת), מרזבי גשם, לוחות 

תקרה, דלתות מתקפלות, רצפות מעץ, רעפי גג, בתים 
טרומיים, ריבודים, מסילות מחברות, שלבים [סולמות] שאינם 
ממתכת, חומרי בניין עם תכונות של מבודדי קול; גגות שאינם 
מתכתיים, עם תאים סולריים; לוחות מפלסטיק לבניין ובנייה; 
חומרי בניין עם תכונות של בידוד תרמי; חומרים תרמופלסטיים 
המשמשים כחומרי בניין לבידוד, כיסוי (גגות) וזיגוג; צינורות 
מים עשויים מ-PVC (פוליויניל כלוריד); קוורץ מותך בצורות 
שונות כמו דיסקות, מטילים, מוטות וצינורות לשימוש כללי 

באמנות תעשייתית.                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.
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Class: 28 סוג: 28

Games and toys, namely, dolls and stuffed toy 
animals; toy scale model vehicles; jigsaw puzzles; 
action puppets; toy plastic mini-helmets, blow-up 
toys, namely, beach balls, novelty flotation devices 
for recreational use, specifically arm floats, swim 
floats, foam floats; commemorative mascot dolls; 
bobble-head dolls; hand puppets; teddy bears; plastic 
yo-yos, action figures and accessories to be used 
with action figures; marbles; kites; toy trucks; plastic 
toy hoops; toy model train sets; snow globes; radio-
operated toy vehicles; toys for pets; coin and non-
coin operated pinball machines; hand-held units for 
playing video games; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes, namely, 
commemorative sports balls with the logo of an 
international athletic event on them, dart board 
cabinets and darts, basketball backboards; golf bag 
covers, shoulder strap pads for golf bags; 
aerodynamic discs for playing board games; archery 
sets; rubber and wooden sports balls; jump ropes; 
athletic supporters; tennis, badminton, volley ball and 
goalie nets; ice-hockey sticks; iron shots specifically 
for use in the shot put competition; tennis racquetball 
and badminton rackets; table tennis paddles; 
baseball and cricket bats; gymnastic equipment, 
namely, bottle-shaped clubs; balloons; baseball, 
boxing, karate, softball and hockey gloves, bowling 
ball bags; fishing lures; discuses; exercise 
equipment, namely, barbells and weight-lift inches; 
athletic equipment shaped nylon bags for carrying 
tennis rackets, skis and squash rackets; ice skates, 
skis, snow boards and cross-country skis; curling 
equipment, specifically curling stones; bob sleighs, 
protective pads for all kinds of team sports, 
specifically, football knee pads, football elbow pads, 
football chest pads, football shoulder pads, soccer 
leg pads, ice and field hockey knee pads; protective 
face masks for baseball, football, ice hockey and field 
hockey; playing cards; electric floats for fishing, 
apparatus for tying fishing lines to hooks, electronic 
apparatus for practicing golf, wax applicators for skis, 
stationary exercise bicycles and rollers.

משחקים וצעצועים, דהיינו, בובות וחיות פרווה; צעצועי דגמי 
מכוניות; פאזלים; בובות הפעלה; קסדות צעצוע קטנות 

מפלסטיק, צעצועים מתנפחים, דהיינו, כדורי חוף, התקני ציפה 
חדשניים למטרות נופש, בעיקר מצופי זרוע, מצופי שחייה, 

מצופי קצף; בובות קמע להנצחה; בובות מניעות ראש; בובות 
יד; דובוני צעצוע; צעצועי יויו מפלסטיק, בובות פעולה ואביזרים 
לשימוש עם בובות פעולה; גולות; עפיפונים; משאיות צעצוע; 
חישוקי צעצוע מפלסטיק; ערכות דגמי רכבות צעצוע; כדורי 

שלג; רכבי צעצוע מופעלי רדיו; צעצועים לחיות מחמד; מכונות 
פינבול מופעלות מטבע ושאינן מופעלות מטבע; יחידות 

מוחזקות ביד לשימוש במשחקי וידאו; פריטי התעמלות וספורט 
שאינם נכללים בסוגים אחרים, דהיינו, כדורי ספורט להנצחה 
עם לוגו של אירועי אתלטיקה בינלאומיים עליהם, ארוניות לוח 
קליעה למטרה וחצים, לוחות כדורסל; כיסויים לתיקי גולף, 

רפידות רצועת כתף לתיקי גולף; דיסקות אווירודינמיות למשחקי 
לוח; ערכות קשתות; כדורי ספורט מגומי ומעץ; חבלי קפיצה; 
תומכות אתלטיות; רשתות טניס, בדמינטון, כדורעף ורשתות 

שער; מקלות הוקי-קרח; כדורי ברזל במיוחד לשימוש בתחרויות 
הדיפת כדור ברזל; מחבטי טניס, סקווש ובדמינטון; מחבטי 
טניס שולחן; אלות בייסבול וקריקט; ציוד התעמלות, דהיינו 

אלות בצורת בקבוק; בלונים; כפפות בייסבול, איגרוף, קראטה, 
סופטבול והוקי, תיקים לכדורי באולינג; פיתיונות דיג; דיסקוסים; 
ציוד כושר, דהיינו, משקולות וחגורות הרמת משקולות; תיקי 
ניילון מעוצבים לציוד ספורט לנשיאת מחבטי טניס, מגלשי סקי 

ומחבטי סקווש; מחליקיים, מגלשיים, מגלשי סנובורד 
וקרוס-קאנטרי; ציוד קרלינג, בייחוד אבני קרלינג; מזחלות, 
רפידות מגן לכל סוגי הספורט הקבוצתי, בייחוד מגני ברכיים 
לפוטבול, מגני מרפק לפוטבול, מגני חזה לפוטבול, מגני כתף 
לפוטבול, מגני רגליים לכדורגל, מגני ברכיים להוקי קרח והוקי 
שדה; מסכות הגנה לפנים לבייסבול, פוטבול, הוקי קרח והוקי 
שדה; קלפי משחק; מצופים חשמליים לדיג, מכשירים לקשירת 
חוטי דיג לקרסים, מכשירים אלקטרוניים לתרגול גולף, מורחי 
שעווה למגלשיים, אופני כושר נייחים וגלגיליות.                       
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Class: 29 סוג: 29

Ajvar [preserved peppers] ; almonds, ground ; 
anchovy; apple purée; bacon; beans, preserved; 
bouillon; butter ; charcuterie ; cheese ; chocolate nut 
butter ; coconut, desiccated ; coconut butter ; 
coconut fat; coconut oil; condensed milk; compotes ; 
jams; jellies for food; cranberry sauce [compote]; 
cream [dairy products]; croquettes ; crystallized fruits, 
fruit, stewed; curd ; edible fats ;edible oils; eggs*; fat-
containing mixtures for bread slices; milk ferments for 
culinary purposes; fish fillets ; fish, preserved; fish 
meal for human consumption; foods prepared from 
fish; fruit jellies ; fruit pulp ; fruit chips ; fruit salads ; 
fruit, preserved ; fruit-based snack food; fruits, tinned; 
fruits, tinned; preserved garlic; gelatin; gherkins; 
ham; herring; hummus [chickpea paste]; isinglass for 
food; kefir [milk beverage]; kimchi [fermented 
vegetable dish]; kumys [kumyss] [milk beverage]; lard 
for food; lentils, preserved; linseed oil for culinary 
purposes; low-fat potato chips; corn oil; margarine, 
marmalade; meat, meat, preserved; meat, tinned, 
meat jellies; milk, milk beverages, milk products, milk 
shakes; vegetable mousses; fish mousses; 
mushrooms, preserved; nuts, prepared; olive oil for 
food; olives, preserved; onions, preserved ; peanut 
butter; peas, preserved; pickles; pork; potato crisps / 
potato chips; potato fritters; potato flakes; poultry, not 
live; powdered eggs; prostokvasha [soured milk]; 
black pudding; ryazhenka [fermented baked milk]; 
salted meats; salted fish; sausages; preparations for 
making soup; soups ; soya beans, preserved, for 
food; soya milk [milk substitute]; tahini [sesame seed 
paste]; tofu; tomato purée; tomato juice for cooking; 
vegetable juices for cooking; vegetable salads; 
vegetables, preserved vegetables, cooked ; 
vegetables, tinned; vegetables, dried; whipped 
cream; white of eggs; yoghurt.

צ'אטני (פלפלים משומרים); שקדים, טחונים; אנשובי; רסק 
תפוחים; בייקון; שעועית, משומרת; ציר; חמאה; מעדני בשר; 
גבינה;  שוקולד חמאת אגוז; קוקוס, מיובש; חמאת קוקוס; שומן 
קוקוס; שמן קוקוס; חלב מרוכז; לפתנים; ריבות; ג'לי למזון; 
רטוב חמוציות (לפתן); שמנת (מוצרי חלב); קציצות; פירות 
מסוכרים, פירות, מבושלים; קריש; שומני מאכל; שמני מאכל; 
ביצים; תערובות המכילות שומן לפרוסות לחם; חלב מותסס 
למטרות קולינריות; פילה דג; דגים, משומרים; קמח דגים 

למאכל אדם; מזון העשוי מדגים; ג'לי פירות; פירות חתוכים; 
סלטי פירות; פירות, משומרים; חטיפי מזון עשויים פירות; 

פירות, בפחית; שום משומר; ג'לטין; מלפפונים חמוצים; האם; 
הרינג; חומוס (ממרח חומוס); ג'לטין דגים למזון; קפיר (משקה 
חלב); קימצ'י (מאכל ירקות מוחמצים); חלב נאקה (משקה 
חלב); שומן חזיר למאכל; עדשים, משומרים; שמן פשתה 

למטרות קולינריות; חטיפי תפו"א מופחתי שומן;  שמן תירס; 
מרגרינה, מרמלדה; בשר, בשר משומר; בשר בפחית, מקפאי 
בשר; חלב, משקאות חלב, מוצרי חלב, מילקשייקים; מוסי 

ירקות; מוס דגים; פטריות, משומרות; אגוזים, מוכנים; שמן זית 
למזון; זיתים, משומרים; בצלים, משומרים; חמאת בוטנים; 
אפונה, משומרת; חמוצים; בשר חזיר; חטיפי תפו"א/ טוגני 
תפו"א; פירורי תפו"א; פתיתי תפו"א; עופות, לא חיים; אבקת 
ביצים; פרוסטוקבשה [חלב מוחמץ]; נקניק דם; ריאז'נקה [חלב 
מורתח]; בשרים מומלחים; דגים מומלחים; נקניקיות; מוצרים 
להכנת מרק; מרקים; פולי סויה, משומרים, למאכל; חלב סויה 
[תחליפי חלב]; טחינה [ממרח זרעי שומשום]; טופו; מחית 

עגבניות; מיץ עגבניות לבישול; מיצי ירקות לבישול; סלטי ירקות; 
ירקות, ירקות משומרים, מבושלים; ירקות בפחית; ירקות, 

מיובשים; קצפת; חלבוני ביצה; יוגורט.          
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Class: 30 סוג: 30

Allspice; almond confectionery ; almond paste; 
aromatic preparations for food; artificial coffee; 
baking powder; barley meal; bean meal; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; binding 
agents for ice cream [edible ices]; biscuits; bread; 
bread rolls; breadcrumbs; buns; cake powder; cake 
paste ; flavorings, other than essential oils, for cakes; 
cakes; candy ; capers; caramels [candy]; celery salt; 
cereal preparations; cereal bars; cereal-based snack 
food; cheeseburgers [sandwiches] ; chicory [coffee 
substitute]; chips [cereal products]; chocolate , 
chocolate beverages with milk ; chocolate-based 
beverages ; chow-chow [condiment]; chutneys 
[condiments]; cinnamon [spice]; cloves [spice]; 
cocoa, cocoa beverages with milk ; cocoa-based 
beverages ; coffee, unroasted coffee, coffee 
beverages with milk, coffee flavorings [flavourings], 
coffee-based beverages; condiments; sugar 
confectionery; cooking salt; corn flour; corn flakes; 
corn, roasted; fruit coulis [sauces]; couscous 
[semolina] ; crackers ; curry [spice]; custard; edible 
ices; essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; farinaceous foods; 
ferments for pastes; flavourings, other than essential 
oils; fondants [confectionery]; cake frosting [icing]; 
frozen yoghurt [confectionery ices]; fruit jellies 
[confectionery]; garden herbs, preserved 
[seasonings]; ginger [spice]; gingerbread; glucose for 
culinary purposes; gluten prepared as foodstuff ; 
gluten additives for culinary purposes ; golden syrup ; 
groats for human food ; gruel, with a milk base, for 
food; halvah; ham glaze; high-protein cereal bars; 
hominy; honey; husked barley ; husked oats ; ice 
cream; iced tea; infusions, not medicinal; ketchup 
[sauce]; leaven; linseed for human consumption; 
liquorice [confectionery]; macaroons [pastry]; malt 
extract for food; malt for human consumption; malt 
biscuits; maltose; marzipan; mayonnaise; meat pies ; 
meat gravies; mint for confectionery; molasses for 
food; chocolate mousses; dessert mousses 
[confectionery]; muesli; mustard; noodles ; nutmegs ; 
oat flakes ; oat-based food; crushed oats; palm 
sugar; pancakes; pasta ; pasta sauce; pâté [pastries]; 
peanut confectionery; peppermint sweets; peppers 
[seasonings]; pesto [sauce]; petit-beurre biscuits; 
petits fours [cakes]; pies; pizzas ; popcorn ; potato 
flour for food ; powders for ice cream ; pralines; 
puddings; quiches; ravioli; relish [condiment]; rice; 
rice cakes; rice-based snack food; rusks; saffron 
[seasoning]; sago; salt for preserving foodstuffs ; 
sandwiches ; sauces [condiments]; seasonings; 
semolina; sherbets [ices] / sorbets [ices]; soya flour; 
soya sauce ; soya bean paste [condiment]; spices; 
spring rolls; sugar; natural sweeteners; sweetmeats 
[candy]; tabbouleh ; tacos ; tapioca; tarts; tea; tea-
based beverages; tomato sauce ; tortillas; turmeric 
for food; unleavened bread; vanilla [flavoring] 
[flavouring]; vanillin [vanilla substitute]; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; vinegar; 
waffles; wheat flour; wheat germ for human 
consumption; yeast.

פלפל אנגלי; מעדני שקדים; ממרח שקדים; תכשירי ריח למזון; 
תחליפי קפה; אבקת אפיה; גריסים; שעועית; תבלינים, שאינם 
שמנים אתריים, למשקאות; חומרי גיבוש לגלידות [קרח אכיל]; 
ביסקוויטים; לחם; ככרות לחם; פירורי לחם; לחמניות; אבקת 
עוגה; ציפוי עוגה; תבלינים, שאינם שמנים אתריים, לעוגות; 
עוגות; ממתקים; צלפים; קרמל [ממתק]; מלח סלרי; תכשירי 
דגנים; חטיפי דגנים; חטיפי מזון על בסיס דגנים; צ'יזבורגרים 
[סנדוויצ'ים]; עולש [תחליף קפה]; פצפוצים [מוצרי דגנים]; 

שוקולד, משקאות שוקולד עם חלב; משקאות על בסיס שוקולד; 
צ'או צ'או [תבלין];מרקחות צ'אטני [תבלינים]; קינמון [תבלין]; 
ציפורן [תבלין]; קקאו, משקאות קקאו עם חלב; משקאות על 

בסיס קקאו; קפה, קפה לא קלוי, משקאות קפה עם חלב, תיבול 
לקפה, משקאות על בסיס קפה; תבלינים; מעדני סוכר; מלח 
אפיה; קמח תירס; פתיתי תירס; תירס, קלוי; קולי פירות 

[רטבים]; קוסקוס [סולת]; קרקרים; קארי [תבלין]; חביצות; קרח 
אכיל; תמציות למצרכי מזון, למעט תמציות אתריים ושמנים 

אתריים; מאכלים עמילניים; שמרים לממרחים; תבלינים, שאינם 
שמנים אתריים; פונדנטים [מעדנים]; זיגוג עוגה; פרוזן יוגורט 
[קינוחי קרח]; ג'לי פירות [מעדן]; עשבי תיבול, משומרים 
[תבלינים]; ג'ינג'ר [תבלין]; עוגת זנגביל; גלוקוז למטרות 

קולינריות; גלוטן מעובד כמזון; תוספי גלוטן למטרות קולינריות; 
סירופ סוכר; גריסים למאכל אדם; דייסה, עם בסיס חלב, למזון; 
חלבה; זיגוג האם; חטיפי דגנים עתירי חלבון; דייסת תירס; 
דבש; שעורה קלופה; שיבולת שועל קלופה; גלידות; תה קר; 
עירויים, לא רפואיים; קטשופ [רוטב]; שאור; זרעי פשתה 

למאכל אדם; ליקוריץ [מעדן]; מקרונים [מאפים]; תמציות לתת 
למאכל; לתת למאכל אדם; רקיקי לתת; סוכר לתת; מרציפן; 
מיונז; פשטידות בשר; רוטבי בשר; מנטה למעדנים; דבשה 

למאכל; מוס שוקולד; קינוחי מוס [מעדן]; מוזלי; חרדל; נודלס; 
אגוז מוסקט; פתיתי שיבולת שועל; מזון על בסיס שיבולת 

שועל; שיבולת שועל כתושה; סוכר דקלים; פנקייקים; פסטה; 
רוטב פסטה; פטה [מאפים]; מעדני בוטנים; סוכריות מנטה; 
פלפלים [תבלינים]; פסטו [רוטב]; רקיקי פתי-בר; פטיפורים 

[עוגות]; פשטידות; פיצות; פופקורן; קמח תפו"א למאכל; אבקות 
לגלידה; פרלינים; פודינגים; קישים; רביולי; דברי מתיקה 
[מעדנים]; אורז; עוגות אורז; חטיפי מאכל על בסיס אורז; 
צנימים; זעפרן [תבלין]; סאגו; מלח לשימור דברי מאכל; 

סנדוויצ'ים; רטבים [תבלינים]; תבלינים; סולת; שרבט / סורבה 
[קרח]; קמח סויה; רוטב סויה; ממרח פולי סויה [מעדן]; 

תבלינים; אגרולים; סוכר; ממתיקים טבעיים; סוכריות [ממתק]; 
טבולה; טאקו; טפיוקה; טארטים; תה; משקאות על בסיס תה; 
רוטב עגבניות; טורטיות; כורכום למאכל; לחם ללא שמרים; וניל 
[תבלין]; ונילין [תחליף וניל]; תכשירים צמחיים לשימוש כתחליפי 

קפה; חומץ; ופלים; קמח חיטה; נבט חיטה למאכל אדם; 
שמרים.                                                                           
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Class: 32 סוג: 32

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

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; שירובים וחומרים אחרים להכנת 
משקאות.                                                                       

Class: 35 סוג: 35

Advertising; dissemination advertising matter via all 
media, in particular in the form of thematic messages 
centered on human values; advertising by 
sponsoring; business management of sports people; 
promoting the goods and services of others, by 
means of contractual agreements, in particular 
sponsoring and licensing agreements, enabling them 
to gain additional notoriety and/or enhanced image 
and/or a surge of sympathy derived from the 
notoriety and/or enhanced image resulting from 
cultural and sporting events, in particular international 
events, and/or a surge of sympathy generated by the 
above; promoting the goods and services of others 
by means of what is referred to as the initial interest 
factor leading the public to consider, among a 
multitude of competitors, goods or services 
presented to the public bearing signs, emblems or 
messages able to capture its attention; promoting the 
goods and services of others by means of the so-
called image transfer; rental of advertising space of 
all type and on all media, whether digital or not; 
business administration of the participation of 
national teams to an international athletic 
competition, and promoting the support to said teams 
with the public and the concerned circles; inventory 
management services; consultation relating to stock 
monitoring services; advertising by means of direct 
marketing for others consisting in marketing of 
databases; consultation for advertising by means of 
direct marketing for others consisting in marketing of 
databases; consultation services in connection with 
business reorganization; truck and automobile fleet 
management services, namely billing and consulting 
in connection with the administrative management of 
truck and automobile fleets; business administration 
consultancy; administrative management of power 
plants of others; business consultation in connection 
with the management of power plants, commercial 
services, namely administration of contracts for repair 
and servicing, supply chain management services 
and consulting services relating to the purchase and 
supply of chemical services and products, supply 
management and product inventory, limitation of 
costs; consulting, marketing, analysis of prices and 
costs concerning devices for electrochemical 
purification of liquids for industrial use; administrative, 
commercial and technical management of computer 
files; data input and processing services; retail sale of 
electric and electronic machines and apparatus ( the 
bringing together, for the benefit of others, of a range 
of goods so as to enable customers to view and 
purchase said goods at their convenience in a retail 
store carrying electrical goods), information 
concerning the sale of raw materials, commercial 
information, commercial information agencies, rental 
of photocopiers; promoting the sale of goods and 
services of others including by means of 
advertisements, promotional competitions, awarding 
of prizes and bonuses in the form of promotional 
lotteries, discounts, reduction tokens and value-

פרסום; הפצת חומר פרסומי בכל אמצעי המדיה, בעיקר בצורת 
הודעות נושאיות המתמקדות בערכים אנושיים; פרסום 

באמצעות חסות; ניהול עסקי של אנשי ספורט; קידום סחורות 
ושירותים של אחרים, באמצעות הסכמים חוזיים, בעיקר מתן 
חסות ורישוי הסכמים, המאפשרים להם להשיג מוניטין ו/או 

תדמית משופרת נוספים ו/או פרץ אהדה הנגזר מהמוניטין ו/או 
התדמית המשופרת הנובעים מאירועי תרבות וספורט, בעיקר 
אירועים בינלאומיים, ו/או פרץ אהדה הנוצר בשלהם; קידום 
הסחורות והשירותים של אחרים באמצעות מה שמכונה גורם 
העניין הראשוני המנחה את הציבור לקחת בחשבון, מבין 
מתחרים המרובים, את הסחורות או שירותים המוצגים לו 
והנושאים אותות, סמלים או מסרים המסוגלים ללכוד את 

תשומת לבו; קידום הסחורות והשירותים של אחרים באמצעים 
המכונים 'העברת תדמית'; השכרת מרחב פרסום מכל סוג ובכל 

אמצעי המדיה, בין דיגיטליים ובין לא; מינהל עסקי של 
השתתפותן של נבחרות לאומיות בתחרות אתלטיקה 

בינלאומית, וקידום התמיכה בנבחרות אלה בציבור ובחוגים 
הנוגעים בדבר; שירותי ניהול מלאי; יעוץ הקשור בשירותי ניהול 
מצאי; פרסום באמצעות שיווק ישיר עבור אחרים המתבטא 

בשיווק מסדי נתונים; יעוץ לפרסום באמצעות שיווק ישיר עבור 
אחרים המתבטא בשיווק מסדי נתונים; שירותי יעוץ בהקשר של 
ארגון עסקי מחדש; שירותי ניהול ציי משאיות ומכוניות, דהיינו 
חיובים ויעוץ בהקשר של הניהול המינהלתי של ציי משאיות 
ומכוניות; ייעוץ במינהל עסקים; ניהול מינהלתי של תחנות כוח 
של אחרים; התיעצות עסקית בהקשר של ניהול תחנות כוח, 
שירותים מסחריים, דהיינו מינהל של חוזים לתיקון ותחזוקה, 
שירותי ניהול שרשרת הספקה ושירותי יעוץ הקשורים לרכישה 
והספקה של שירותים ומוצרים כימיים, ניהול הספקה ומלאי 
מוצרים, הגבלת עלויות; יעוץ, שיווק, ניתוח מחירים ועלויות 
הנוגעים להתקנים לטיהור אלקטרוכימי של נוזלים לשימוש 
תעשייתי; ניהול מינהלתי, מסחרי וטכני של קובצי מחשב; 
שירותי קליטה ועיבוד נתונים; מכירה קמעונית של מכונות 

ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים (הבאת יחד, לטובת אחרים, 
של מגוון סחורות בכדי לאפשר ללקוחות לראות ולרכוש בנוחות 
סחורות אלה בחנות קמעונאית למוצרי חשמל), מידע הקשור 
למכירת חומרי גלם, מידע מסחרי, סוכנויות למידע מסחרי, 
השכרת מכונות צילום; קידום מכירת סחורות ושירותים של 
אחרים כולל באמצעות פרסומות, תחרויות קידום מכירות, 

הענקת פרסים ובונוסים בצורת הגרלות קידום מכירות, הנחות, 
שוברים (קופונים) והצעות עם ערך מוסף בהקשר עם שימוש 
בכרטיסי תשלום; קידום תחרויות ואירועי ספורט לשימוש בידי 
אחרים; קידום קונצרטים ואירועי תרבות עבור אחרים, ארגון 
תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות; הספקת תיעוד, 
דהיינו פרסום בדיוור ישיר, הפצת חומר פרסומי, הפצת 
דוגמיות, שעתוק מסמכים; פרסום בנוגע לקידום מכירות 
מסחריות של סחורות ושירותים למטרות מכירה קמעונית; 

הספקת מידע בהקשר של מסחר אלקטרוני ומכירה קמעונית 
אלקטרונית; הספקת מידע בנוגע לרכישה מקוונת של סחורות 
ושירותים דרך האינטרנט ורשתות מחשבים אחרות; שירותי 

תיעוד תיירותי, דהיינו פרסום הנוגע להובלה, נסיעות, בתי מלון, 
מגורים, מזון וארוחות, ספורט, בידור וסיורים באתרי תיירות, 
שירותי סוכנויות תיירות; תחזוקת מסדי נתונים ממוחשבים; 

ניהול מתקני ספורט.                                                         
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added offers in connection with the use of payment 
cards; promoting sporting competitions and events 
for use by others; promoting concerts and cultural 
events for others, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; provision of 
documentation, namely direct mail advertising, 
distribution of advertising material, distribution of 
samples, reproduction of documents; advertising 
concerning the promotion of commercial sales of 
goods and services for retail sale purposes; provision 
of information in connection with e-commerce and 
electronic retail sale; provision of information 
concerning the purchase of goods and services on 
line via the Internet and other computer networks; 
tourist documentation services, namely advertising 
concerning transport, travel, hotels, accommodation, 
food and meals, sports, entertainment and 
sightseeing tours, tourist agency services; 
maintenance of computerized databases; 
management of sports facilities.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

כ"ט אייר תשע"ד - 22929/05/2014



Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial affairs; banking; 
monetary affairs; real estate affairs, credit card 
services; financing of sporting and cultural activities; 
rental of buildings and outbuildings designed for 
hosting corporate entertainment events; equity and 
private mark financing services; financial analyses 
and consultation; financial services in connection with 
credit cards; credit card services, namely granting 
credit to others; financial asset management for 
others; insurance and reinsurance services, namely 
underwriting of all types of insurance; equity capital 
investment services; insurance underwriting services 
in the field of bonds; financial security underwriting 
services; personal loan financing; lending against 
collateral; acquisition financing services; commercial 
financing services; commercial real-estate agency 
services; mutual funds; loan and private capital 
investments; information, assistance and consultancy 
in all the aforesaid fields, lease-purchasing of mobile 
and modular structures, insurance brokerage 
services, credit agency services in the field of 
commercial and consumer credit, financing of real 
estate loans and financial and banking services; 
monetary operations in particular by means of bank 
cards or customer loyalty cards; financial clearing 
services; issuance of checks and letters of credit; 
financial services; insurance services; financial 
operations; bill payment services; debit card services; 
payment card services; pre-paid card services; 
electronic transactions by credit and debit card; 
electronic transfer of funds; smart card and electronic 
money services; provision of liquidities; credit card 
and payment services replacing cash payments; 
electronic transfer of capital; check verification; check 
cashing services; automated teller and safe deposit 
system services; payment processing services; 
transaction authentication and verification services ; 
provision of financial information via a global 
computer network; financial sponsoring of festivals 
and concerts; financial services for purchasing goods 
and services sold in retail at points-of-sale for 
promotion purposes; information services in the field 
of tourism, namely financial information; financial 
services for tourist assistance purposes; lease-
purchasing of telephones, facsimile machines and 
other telecommunication equipment; lease-
purchasing of transport containers.

חיתום ביטוח; עסקים פיננסיים; בנקאות; עסקים כספיים; עסקי 
נדל"ן, שירותי כרטיסי אשראי; מימון של פעילויות ספורט 

ותרבות; השכרת בניינים ומבני חוץ המתוכננים לאירוח אירועים 
של חברות; שירותי מימון הון מניות והון עצמי; ניתוחים וייעוץ 
פיננסיים; שירותי יעוץ בהקשר של כרטיסי אשראי; שירותי 
כרטיסי אשראי, דהיינו הענקת אשראי לאחרים; ניהול נכסים 
פיננסיים עבור אחרים; שירותי ביטוח וביטוח משנה, דהיינו 
חיתום כל סוגי ביטוח; שירותי השקעה של הון עצמי; שירותי 
חיתום ביטוח בתחום אגרות חוב; שירותי חיתום לביטחונות 

פיננסיים; מימון הלוואות אישיות; הלוואה כנגד בטוחות; שירותי 
מימון רכישה; שירותי מימון מסחריים; שירותי סוכנויות נדל"ן 
מסחריים; קרנות נאמנות; השקעות באמצעות הלוואות והון 

עצמי; מידע, סיוע ויעוץ בכל התחומים המוזכרים לעיל, חכירה 
והשכרה של מבנים ניידים ומודולריים, שירותי תיווך בביטוח, 
שירותי סוכנות אשראי בתחום של אשראי מסחרי וצרכני, מימון 
הלוואות נדל"ן ושירותים פיננסיים ובנקאיים; פעולות כספיות 
בעיקר באמצעות כרטיסים בנקאיים וכרטיסי מועדון לקוחות; 
שירותי סליקה פיננסיים; הנפקת צ'קים ומכתבי אשראי; 

שירותים פיננסיים; שירותי ביטוח; פעולות פיננסיות; שירותי 
תשלום חשבונות; שירותי כרטיסי חיוב; שירותי כרטיסי תשלום; 

שירותי כרטיסים משולמים מראש; עסקאות אלקטרוניות 
באמצעות כרטיסי אשראי וחיוב; העברת אלקטרונית של קרנות; 

שירותי כרטיסים חכמים וכסף אלקטרוני; אספקת נזילות 
כספית; שירותי כרטיסי אשראי ותשלומים המחליפים תשלומים 
במזומן; העברה אלקטרונית של הון; אימות צ'קים; שירותי פדיון 

צ'קים; שירותי מערכת כספומטים וכספות; שירותי עיבוד 
תשלומים; שירותי וידוא ואימות עסקאות; הספקת מידע פיננסי 
דרך רשת מחשבים גלובלית; מתן חסות פיננסית לפסטיבלים 
וקונצרטים; שירותים פיננסיים לרכישת סחורות ושירותים 

הנמכרים בקמעונות בנקודות מכירה למטרות קידום מכירות; 
שירותי מידע בתחום התיירות, דהיינו מידע פיננסי; שירותים 
פיננסיים למטרות סיוע לתיירים; חכירה-רכישה של טלפונים, 
מכונות פקסימיליה וציוד תקשורת רחק אחר; חכירה-קנייה של 
מכולות הובלה.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 37 סוג: 37

בניין; החלפה, שיפוץ ותחזוקה של תחנות כוח, מוטורים 
ומנועים, טורבינות, טורבינות רוח ומתקנים, ציוד וכלים לייצור 
אנרגיה וחשמל והחלקים, רכיבים ואביזרים שלהם; שירותי 
התקנה, תחזוקה ותיקון למדחסים ומשאבות, דהיינו מכונות, 
מרחיבי-טורבו, משאבות דלק וציוד לחלוקת דלק, ציוד תדלוק 
מחדש בגז טבעי דחוס CNG, טורבינות גז, טורבינות קיטור, 
ממירי חום בעלי קירור אוויר, מעבי קיטור, כורים בעלי קירות 
כבדים וכורים צינוריים; שירותי תחזוקה ותיקון עבור קווי צנרת 
לנפט וגז; קידוח ושאיבה של נפט וגז; קידוח למציאת נפט 

גולמי; התקנת צינורות וקווי צנרת לקידוח בארות נפט; השכרת 
כלים לקידוח בארות נפט וגז; תיקון ותחזוקה לצורך תיקון 

ותחזוקה של מנועי מטוסים, טורבינות, ציוד חשמלי, ציוד רפואי, 
קטרים, כולל חלקים ואביזרים של כל הסחורות הנ"ל; השכרת 

ציוד בנייה; שירותי ניקוי כימי למיכלי כורים מצופי זכוכית 
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Construction replacement, overhaul and 
maintenance of power plants, motors and engines, 
turbines, wind turbines and apparatus, equipment 
and instruments for energy and electricity production 
and their parts, components and accessories; 
installation, maintenance and repair services for 
compressors and pumps, namely machines, turbo-
expanders, fuel pumps and fuel distribution 
equipment, CNG refueling equipment, gas turbines, 
steam turbines, air-cooled heat exchangers, steam 
condensers, heavy-wall reactors and tubular 
reactors; maintenance and repair services for oil and 
gas pipelines ; drilling and pumping of oil and gas; 
drilling for crude oil; installation of tubes and pipelines 
for drilling of oil wells; rental of tools for drilling oil and 
gas wells; repair and maintenance for the repair and 
maintenance of airplane engines, turbines, electrical 
equipment, medical equipment, locomotives, 
including parts and accessories of all the aforesaid 
goods; rental of construction equipment; chemical 
cleaning services for glass-coated reactor vats used 
in the chemical and pharmaceutical treatment 
industries; maintenance services for heat transfer 
systems and of condensers; maintenance and repair 
services for equipment with computerized cooling 
systems, repair and maintenance services for 
machines, instruments, apparatus and electrical 
equipment; maintenance and repair services in the oil 
and gas field; services relating to installation of point-
of-sales terminals in stores; computer maintenance 
services; installation and repair of electric apparatus, 
repair of radio receivers and television receivers, 
repair and maintenance of electric apparatus and 
instruments for communication, repair and 
maintenance of electric household appliances, repair 
and maintenance of electric lighting apparatus, repair 
and maintenance of electric apparatus for distribution 
and control, repair and maintenance of electric 
motors, repair and maintenance of machines and 
instruments for measuring and/or testing, repair and 
maintenance of medical apparatus and instruments, 
repair and maintenance of metalworking machines 
and tools, repair and maintenance of cooking 
apparatus, repair and maintenance of automatic 
vending machines, repair and maintenance of water 
purification apparatus, repair and maintenance of 
musical instruments, repair and maintenance of 
watches and clocks, repair and maintenance of gas-
fired water heaters for household use, repair and 
maintenance of bathtubs, repair of toilets with water 
points, installation or repair and maintenance of 
computer hardware, repair and maintenance of air-
conditioning apparatus, installation, maintenance and 
repair of office equipment and machines, installation, 
repair and maintenance of machinery equipment, 
repair of vehicles, repair and maintenance of electric 
apparatus and instruments for communication, repair 
and maintenance of computers, repair and 
maintenance of electronic printers, repair of 
telephones, electricity works, telecommunication 
equipment; installation, maintenance and repair of 
compressors, pumps, namely, machines, turbo-
expanders, fuel pumps and fuel distribution 
equipment, CNG refueling equipment, gas turbines, 
steam turbines, air-cooled heat exchangers, steam 
condensers, heavy-wall reactors and tubular 
reactors; repair and maintenance of oil and gas wells.

המשמשים בתעשיות הטיפול בכימיקלים ומוצרי רוקחות; 
שירותי תחזוקה למערכות להעברת חום ומעבים; שירותי 

תחזוקה ותיקון לציוד עם מערכות קירור ממוחשבות, שירותי 
תיקון ותחזוקה למכונות, כלים, מתקנים וציוד חשמלי; שירותי 

תחזוקה ותיקון בתחומי הנפט והגז; שירותים הקשורים 
בהתקנת מסופי נקודות מכירה בחנויות; שירותי תחזוקת 
מחשבים; התקנה ותיקון של מתקנים חשמליים, תיקון של 

מקלטי רדיו ומקלטי טלוויזיה, תיקון ותחזוקה של מתקנים וכלים 
חשמליים לתקשורת, תיקון ותחזוקה של מכשירי חשמל למשק 

בית, תיקון ותחזוקה של מתקני תאורה חשמליים, תיקון 
ותחזוקה של מתקני חשמל לחלוקה ובקרה, תיקון ותחזוקה של 
מוטורים חשמליים, תיקון ותחזוקה של מכונות וכלים למדידה 
ו/או בדיקה, תיקון ותחזוקה של מתקנים וכלים רפואיים, תיקון 
ותחזוקה של מכונות וכלים לעיבוד מתכות, תיקון ותחזוקה של 
מתקני בישול, תיקון ותחזוקה של מכונות מכירה אוטומטיות, 
תיקון ותחזוקה של מתקנים לטיהור מים, תיקון ותחזוקה של 

כלי נגינה, תיקון ותחזוקה של שעוני יד ושעונים, תיקון ותחזוקה 
של מחממי מים הפועלים על גז לשימוש במשק בית, תיקון 

ותחזוקה של אמבטיות, תיקון של אסלות שירותים עם נקודות 
התזת מים, התקנה או תיקון ותחזוקה של חומרת מחשב, תיקון 
ותחזוקה של מתקני מיזוג אוויר, התקנה, תחזוקה ותיקון של 
ציוד משרדי ומכונות, התקנה, תיקון ותחזוקה של ציוד מכונות, 
תיקון כלי רכב, תיקון ותחזוקה של מתקנים וכלים חשמליים 
לתקשורת, תיקון ותחזוקה של מחשבים, תיקון ותחזוקה של 
מדפסות אלקטרוניות, תיקון טלפונים, עבודות חשמל, ציוד 

תקשורת רחק; התקנה, תחזוקה ותיקון של מדחסים, משאבות, 
דהיינו מכונות, מרחיבי-טורבו, משאבות דלק וציוד לחלוקת 
דלק, ציוד תדלוק מחדש בגז טבעי דחוס CNG, טורבינות גז, 
טורבינות קיטור, ממירי חום בעלי קירור אוויר, מעבי קיטור, 
כורים בעלי קירות כבדים וכורים צינוריים; תיקון ותחזוקה של 

בארות נפט וגז.
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of voice, data, graphics by 
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; television program broadcasting, 
broadcasting of televised programs (live or recorded); 
cellular telephone communication; communications 
by electronic computer terminals, by databases and 
by telecommunication networks connected to the 
Internet; communications by telex; communications 
by telegraphs; communications by telephone; 
communications by facsimile machines; radio paging 
services; teleconferencing communications; 
television broadcasting; cable television 
broadcasting; radio broadcasting; news agencies; 
other message transmission services; broadcasting 
of a commercial site on the Internet; radio and 
television broadcasting provided via the Internet; 
electronic mail; providing access to computer 
information newsletters and to discussion forums on 
line; transmission of messages and images via 
computers; providing access to home and office 
shopping services via computer and/or interactive 
communication technologies; telecommunication of 
information (including web pages), of computer 
programs and of all other data; electronic mail 
services; providing user access to the Internet; 
services of telecommunication connections to the 
Internet or to databases; providing access to digital 
music web sites on the Internet; providing access to 
MP3 web sites on the Internet; rental of access time 
to a central database (telecommunications); provision 
of access to search engines; operating discussion 
forums on the Internet; rental of access time to a 
central server database; rental of access time to a 
computer database (telecommunication services); 
simultaneous broadcasting, in particular by means of 
electronic interconnections, of films and of video and 
sound recordings; wireless data messaging services, 
in particular services enabling a user to send and/or 
receive messages via a wireless data network; one-
way and two-way messaging services; electronic 
transmission of data, images, documents and audio 
and video data, including texts, cards, letters, 
messages, mail, animations and electronic mail, via 
local or global communication networks, including the 
Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication networks, cellular networks and 
satellite networks; electronic transmission of software 
via local or global communication networks, including 
the Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication networks, cellular networks and 
satellite networks; providing access to databases and 
to local or global communication networks, including 
the Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular and satellite networks; 
transmission and relay of messages, namely 
electronic transmission of messages; 
telecommunication services for the dissemination of 
information by mobile telephone, namely, 
transmission of data to mobile telephones; 
communication by mobile telephone; voice 
communication transmission and reception; 
transmission and reception on a value-added 
network; telecommunication services by telematic 
means and by multimedia networks; rental of access 
time to a database server center; operating networks 

שירותי תקשורת רחק, דהיינו, שידור מקומי ולטווח רחוק של 
קול, מידע, גרפיקה באמצעות שידורים טלפוניים, טלגרפיים, 
בכבלים או בלוויין; שידור תוכניות טלוויזיה, שידור תוכניות 
טלוויזיוניות (בשידור חי או מוקלטות); תקשורת טלפונים 

סלולריים; תקשורת על-ידי מסופי מחשב אלקטרוניים, מסדי 
נתונים ורשתות תקשורת רחק המחוברות לאינטרנט; תקשורת 
על-ידי טלקס; תקשורת על-ידי טלגרף; תקשורת על-ידי טלפון; 
תקשורת על-ידי פקסימיליה; שירותי זימון ברדיו; תקשורות 
בוויעוד מרחוק; שידורי טלוויזיה; שידורי טלוויזיה בכבלים; 
שידורי רדיו; סוכנויות חדשות; שירותים אחרים להעברת 
מסרים; שידורי אתרים מסחריים באינטרנט; שידורי רדיו 
וטלוויזיה המסופקים דרך האינטרנט; דואר אלקטרוני; מתן 
גישה לעלוני מידע במחשבים ולפורומי דיון מקוונים; העברת 
מסרים ותמונות דרך מחשבים; מתן גישה לשירותי קניות 
מהבית והמשרד דרך המחשב ו/או טכנולוגיות תקשורת 
אינטראקטיביות; תקשורת רחק של המידע (כולל דפי 

אינטרנט), תוכניות מחשב וכל הנתונים האחרים; שירותי דואר 
אלקטרוני; מתן גישת משתמש לאינטרנט; שירותי חיבורי 

תקשורת רחק לאינטרנט או למסדי נתונים; מתן גישה לאתרי 
 3MP מוזיקה דיגיטלית באינטרנט; מתן גישה לאתרי

באינטרנט; השכרת זמן גישה למסד נתונים מרכזי (תקשורות 
רחק); מתן גישה למנועי חיפוש; הפעלת פורומי דיונים 

באינטרנט; השכרת זמן גישה למסד נתונים בשרת מרכזי; 
השכרת זמן גישה למסד נתוני מחשב (שירותי תקשורת רחק); 
שידור בו-זמני של סרטים ושל הקלטות וידיאו וקול, בעיקר 
באמצעות חיווט אלקטרוני; שירותי מסרי נתונים אלחוטיים, 
במיוחד שירותים המאפשרים למשתמש לשלוח ו/או לקבל 

מסרים דרך רשת נתונים אלחוטית; שירותי מסרים חד-כיווניים 
ודו-כיווניים; העברה אלקטרונית של נתונים, תמונות, מסמכים 
ונתוני אודיו ווידיאו, כולל תמלילים, כרטיסים, מכתבים, מסרים, 
דואר, הנפשות ודואר אלקטרוני, דרך רשתות תקשורת מקומיות 
או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, אקסטראנטים, 
טלוויזיה, רשתות תקשורת ניידת, רשתות סלולריות ורשתות 
לווייניות; העברה אלקטרונית של תוכנת מחשב דרך רשתות 
תקשורת מקומיות או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, 
אקסטראנטים, טלוויזיה, רשתות תקשורת ניידת, רשתות 

סלולריות ורשתות לווייניות; מתן גישה למסדי נתונים ורשתות 
תקשורת מקומיות או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, 
אקסטראנטים, טלוויזיה, תקשורת ניידת, רשתות סלולריות 

ולווייניות; העברה ומסירה של מסרים, דהיינו העברה 
אלקטרונית של מסרים; שירותי תקשורת רחק להפצת מידע 
על-ידי טלפון נייד, דהיינו העברת נתונים לטלפונים ניידים; 

תקשורת על-ידי טלפונים ניידים; העברה וקליטה של תקשורת 
קולית; העברה וקליטה ברשת בעלת ערך מוסף; שירותי 

תקשורת רחק באמצעים טלמטיים ועל-ידי רשתות מולטימדיה; 
השכרת זמן גישה למרכז שרתי מסדי נתונים; הפעלת רשתות 

להעברת נתונים בעלי ערך מוסף (מערכות מולטימדיה, 
וידיאוגרפיה אינטראקטיבית, רשתות תקשורת רחק גלובליות 
של מחשבים).                                                                 
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Telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of voice, data, graphics by 
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; television program broadcasting, 
broadcasting of televised programs (live or recorded); 
cellular telephone communication; communications 
by electronic computer terminals, by databases and 
by telecommunication networks connected to the 
Internet; communications by telex; communications 
by telegraphs; communications by telephone; 
communications by facsimile machines; radio paging 
services; teleconferencing communications; 
television broadcasting; cable television 
broadcasting; radio broadcasting; news agencies; 
other message transmission services; broadcasting 
of a commercial site on the Internet; radio and 
television broadcasting provided via the Internet; 
electronic mail; providing access to computer 
information newsletters and to discussion forums on 
line; transmission of messages and images via 
computers; providing access to home and office 
shopping services via computer and/or interactive 
communication technologies; telecommunication of 
information (including web pages), of computer 
programs and of all other data; electronic mail 
services; providing user access to the Internet; 
services of telecommunication connections to the 
Internet or to databases; providing access to digital 
music web sites on the Internet; providing access to 
MP3 web sites on the Internet; rental of access time 
to a central database (telecommunications); provision 
of access to search engines; operating discussion 
forums on the Internet; rental of access time to a 
central server database; rental of access time to a 
computer database (telecommunication services); 
simultaneous broadcasting, in particular by means of 
electronic interconnections, of films and of video and 
sound recordings; wireless data messaging services, 
in particular services enabling a user to send and/or 
receive messages via a wireless data network; one-
way and two-way messaging services; electronic 
transmission of data, images, documents and audio 
and video data, including texts, cards, letters, 
messages, mail, animations and electronic mail, via 
local or global communication networks, including the 
Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication networks, cellular networks and 
satellite networks; electronic transmission of software 
via local or global communication networks, including 
the Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication networks, cellular networks and 
satellite networks; providing access to databases and 
to local or global communication networks, including 
the Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular and satellite networks; 
transmission and relay of messages, namely 
electronic transmission of messages; 
telecommunication services for the dissemination of 
information by mobile telephone, namely, 
transmission of data to mobile telephones; 
communication by mobile telephone; voice 
communication transmission and reception; 
transmission and reception on a value-added 
network; telecommunication services by telematic 
means and by multimedia networks; rental of access 
time to a database server center; operating networks 
for transmission of value-added data (multimedia 
systems, interactive videography, global computer 
telecommunication networks).

שירותי תקשורת רחק, דהיינו, שידור מקומי ולטווח רחוק של 
קול, מידע, גרפיקה באמצעות שידורים טלפוניים, טלגרפיים, 
בכבלים או בלוויין; שידור תוכניות טלוויזיה, שידור תוכניות 
טלוויזיוניות (בשידור חי או מוקלטות); תקשורת טלפונים 

סלולריים; תקשורת על-ידי מסופי מחשב אלקטרוניים, מסדי 
נתונים ורשתות תקשורת רחק המחוברות לאינטרנט; תקשורת 
על-ידי טלקס; תקשורת על-ידי טלגרף; תקשורת על-ידי טלפון; 
תקשורת על-ידי פקסימיליה; שירותי זימון ברדיו; תקשורות 
בוויעוד מרחוק; שידורי טלוויזיה; שידורי טלוויזיה בכבלים; 
שידורי רדיו; סוכנויות חדשות; שירותים אחרים להעברת 
מסרים; שידורי אתרים מסחריים באינטרנט; שידורי רדיו 
וטלוויזיה המסופקים דרך האינטרנט; דואר אלקטרוני; מתן 
גישה לעלוני מידע במחשבים ולפורומי דיון מקוונים; העברת 
מסרים ותמונות דרך מחשבים; מתן גישה לשירותי קניות 
מהבית והמשרד דרך המחשב ו/או טכנולוגיות תקשורת 
אינטראקטיביות; תקשורת רחק של המידע (כולל דפי 

אינטרנט), תוכניות מחשב וכל הנתונים האחרים; שירותי דואר 
אלקטרוני; מתן גישת משתמש לאינטרנט; שירותי חיבורי 

תקשורת רחק לאינטרנט או למסדי נתונים; מתן גישה לאתרי 
 3MP מוזיקה דיגיטלית באינטרנט; מתן גישה לאתרי

באינטרנט; השכרת זמן גישה למסד נתונים מרכזי (תקשורות 
רחק); מתן גישה למנועי חיפוש; הפעלת פורומי דיונים 

באינטרנט; השכרת זמן גישה למסד נתונים בשרת מרכזי; 
השכרת זמן גישה למסד נתוני מחשב (שירותי תקשורת רחק); 
שידור בו-זמני של סרטים ושל הקלטות וידיאו וקול, בעיקר 
באמצעות חיווט אלקטרוני; שירותי מסרי נתונים אלחוטיים, 
במיוחד שירותים המאפשרים למשתמש לשלוח ו/או לקבל 

מסרים דרך רשת נתונים אלחוטית; שירותי מסרים חד-כיווניים 
ודו-כיווניים; העברה אלקטרונית של נתונים, תמונות, מסמכים 
ונתוני אודיו ווידיאו, כולל תמלילים, כרטיסים, מכתבים, מסרים, 
דואר, הנפשות ודואר אלקטרוני, דרך רשתות תקשורת מקומיות 
או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, אקסטראנטים, 
טלוויזיה, רשתות תקשורת ניידת, רשתות סלולריות ורשתות 
לווייניות; העברה אלקטרונית של תוכנת מחשב דרך רשתות 
תקשורת מקומיות או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, 
אקסטראנטים, טלוויזיה, רשתות תקשורת ניידת, רשתות 

סלולריות ורשתות לווייניות; מתן גישה למסדי נתונים ורשתות 
תקשורת מקומיות או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, 
אקסטראנטים, טלוויזיה, תקשורת ניידת, רשתות סלולריות 

ולווייניות; העברה ומסירה של מסרים, דהיינו העברה 
אלקטרונית של מסרים; שירותי תקשורת רחק להפצת מידע 
על-ידי טלפון נייד, דהיינו העברת נתונים לטלפונים ניידים; 

תקשורת על-ידי טלפונים ניידים; העברה וקליטה של תקשורת 
קולית; העברה וקליטה ברשת בעלת ערך מוסף; שירותי 

תקשורת רחק באמצעים טלמטיים ועל-ידי רשתות מולטימדיה; 
השכרת זמן גישה למרכז שרתי מסדי נתונים; הפעלת רשתות 

להעברת נתונים בעלי ערך מוסף (מערכות מולטימדיה, 
וידיאוגרפיה אינטראקטיבית, רשתות תקשורת רחק גלובליות 
של מחשבים).                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 39 סוג: 39

Courier and transportation services; arranging of 
tours; storage of media containing still and moving 
images; distribution of oil or gas by pipelines; rental 
of automobiles, airplanes, self-propelled and marine 
vehicles; delivery and storage of chemicals in the 
field of water treatment and of pulp and paper making 
systems; boat transport; vehicle reservation services; 
information services concerning travel, travel 
reservation services, pre-trip planning assistance 
services; printing materials distribution; transport 
ticket reservation; information services in the field of 
tourism, namely transport information; information 
services in the field of tourism, namely information on 
the reservation of tickets for transport, travel and 
sightseeing tours; information services in the field of 
tourism, namely information on planned activities for 
sightseeing tours and transport; services in 
connection with transport for tourist assistance; 
tourist reservation services, namely ticket reservation 
services and transport reservation services; 
information relating to prices, timetables and means 
of transport; assistance provided to tourists in 
connection with the reservation of tickets for 
transport, travel and sightseeing tours, assistance 
provided to tourists in connection with planned 
activities for sightseeing tours; tourist reservation 
services, namely reservation of tickets for transport, 
travel and sightseeing tours; preparation of travel 
reports via a global computer network.

שירותי שליחים והסעות; ארגון סיורים; אחסון של מדיה 
המכילה תמונות דוממות ונעות; חלוקה של נפט וגז באמצעות 
קווי צנרת; השכרה של מכוניות, מטוסים, כלי רכב בעלי הנעה 
עצמית וימיים; משלוח ואחסון של כימיקלים בתחום של טיפול 
במים ושל מערכות להכנת עיסה ונייר; הובלה בסירה; שירותי 
הזמנה מראש של כלי רכב; שירותי מידע בנוגע לנסיעות, 

שירותי הזמנה מראש של נסיעות, שירותי סיוע בתכנון מראש 
של טיול; הפצת חומרי דפוס; הזמנה מראש של כרטיסי הובלה; 
שירותי מידע בתחום התיירות, דהיינו מידע על הובלה; שירותי 
מידע בתחום התיירות, דהיינו מידע על הזמנה מראש של 

כרטיסים להובלה, נסיעות וסיורים באתרים תיירותיים; שירותי 
מידע בתחום התיירות, דהיינו מידע על פעילויות מתוכננות 
לסיורים באתרים תיירותיים והובלה; שירותים בקשר להובלה 
לצורך סיוע לתיירים; שירותי הזמנות מראש לתיירים, דהיינו 
שירותי הזמנה מראש של כרטיסים והזמנה מראש של הובלה; 
מידע המתייחס למחירים, לוחות זמנים ואמצעי הובלה; סיוע 
המוענק לתיירים בהקשר של הזמנה מראש של כרטיסים 
להובלה, נסיעות וסיורים באתרים תיירותיים, סיוע המוענק 
לתיירים בהקשר של פעילויות מתוכננות לסיורים באתרים 
תיירותיים; שירותי הזמנות מראש לתיירים, דהיינו הזמנה 
מראש של כרטיסים להובלה, נסיעות וסיורים באתרים 

תיירותיים; הכנת דוחות נסיעה דרך רשת מחשבים גלובלית.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 40 סוג: 40

Cloth treating; leather staining; metal treating; water 
treating; cinematographic film development; 
photograph enlargement, photograph printing, 
photographic film development; rental of 
photographic machines and instruments for 
developing, printing, enlarging or finishing; 
processing of oil; processing of gas; refining of oil 
and gas; wastewater treatment services, water 
treatment services, namely desalination, purification, 
treatment, cleaning of ion-exchange resins; operating 
electric power plants of others; consultancy regarding 
operation of electric power plants; provision of 
information to others, on a global computer network, 
concerning industrial systems for water purification.

טיפול בבד; צביעת עור; טיפול במתכת; טיפול במים; פיתוח 
סרטים סינמטוגרפיים; הגדלת תצלומים, הדפסת תצלומים, 
פיתוח סרטי תצלומים; השכרת מכונות וכלי תצלומים לפיתוח, 
הדפסה, הגדלה או גימור; עיבוד נפט; עיבוד גז; זיקוק נפט וגז; 
שירותי טיפול במי שפכים, שירותי טיפול במים, דהיינו התפלה, 
טיהור, טיפול, ניקוי של שרפים מחליפי-יונים; הפעלת תחנות 
כוח חשמליות של אחרים; ייעוץ לגבי הפעלת תחנות כוח 
חשמליות; הספקת מידע לאחרים, על גבי רשת מחשבים 

גלובלית, בנוגע למערכות תעשייתיות לטיהור מים.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 41 סוג: 41

Arrangement of exhibitions for entertainment 
purposes; information on entertainment; entertainer’s 
performance services; production and distribution of 
entertainment; organization of shows for 
entertainment purposes; organizing of games; game 
sponsoring and promoting services; organization of 
sporting events; sporting and cultural activities, 
televised sporting and cultural entertainment; 
organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes; organization of lotteries and 

ארגון של תערוכות למטרות בידור; מידע על בידור; שירותי 
הופעות של בדרנים; הפקה והפצה של בידור; ארגון של מופעים 
למטרות בידור; ארגון של משחקים; שירותי חסות וקידום של 
משחקים; ארגון של אירועי ספורט; פעילויות ספורטיביות 

ותרבותיות, בידור ספורטיבי ותרבותי המשודר בטלוויזיה; ארגון 
תצוגות למטרות תרבותיות וחינוכיות; ארגון הגרלות לוטו 
ותחרויות; שירותי התערבויות והימורים הקשורים ל- או 

המתייחסים לספורט; שירותי בידור המסופקים במהלך אירועי 
ספורט או הנוגעים לאירועי ספורט; ארגון של אירועים ופעילויות 
ספורטיביים ותרבותיים; ארגון תחרויות ספורט אמיתיות או 
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competitions; betting and gambling services in 
connection with or relating to sports; entertainment 
services provided during sporting events or 
concerning sporting events; organization of sporting 
and cultural events and activities; organization of real 
or virtual sporting competitions; rental of audio and 
video equipment, production of films, other than 
advertising films; production of sound and video 
recordings; presentation and distribution of films and 
of sound and video recordings; rental of films and of 
sound and video recordings; rental and/or provision 
via a computer network of interactive education and 
entertainment products, namely interactive compact 
discs, CD-ROMs, computer games; entertainment, 
namely presentation of interactive education and 
entertainment products, namely interactive compact 
discs, CD-ROMs, computer games; radio and 
television coverage of sporting events; production of 
television and radio programs and of videotapes; 
production of cartoons; production of animated 
programs for television; reservation of tickets for 
sporting events and shows; timing of sports events; 
organization of beauty contests; interactive 
entertainment; on-line betting services; provision of 
games on the Internet; provision of raffle services; 
information concerning entertainment or education, 
provided on line from a data bank or the Internet; 
electronic game services provided by means of the 
Internet; providing on line electronic publications; 
publication of books, magazines, texts (other than 
publicity texts) and periodicals; on line publication of 
electronic books, magazines, texts (other than 
publicity texts) and periodicals; provision of digital 
music from the Internet; provision of digital music 
from MP3 web sites; provision of sporting results; 
information services concerning sports and sporting 
events; rental of recorded sounds and images; audio 
production services; information services concerning 
sporting events provided on line from a computer 
database or the Internet; editing and publishing 
services; provision of digital music (non-
downloadable); publication of statistics regarding 
sporting results and audience ratings for sporting 
competitions; training in the use and operation of 
systems for signaling and notification of crossings for 
the railway and transit industries; education services 
in the field of medical imaging and diagnosis, namely 
conducting of seminars, conferences, symposiums or 
workshops concerning the pharmaceutical industry, 
intended for medical practitioners and employees of 
pharmaceutical companies; education services, 
namely conducting of seminars, conferences, 
symposiums or workshops in the field of life sciences 
and biotechnology for scientists and researchers; 
conducting of seminars on problems in connection 
with industrial water treatment; training services in all 
the aforesaid fields; training services in the field of 
management and medicine by means of the use of 
instructions and demonstrations provided on line, via 
the Internet, intranets and extranets; education 
services, namely conducting of practical training 
workshops, courses and seminars including 
demonstrations in the field of medicine and 
management; design, conducting and hosting of 
courses, seminars and all training activities in the 
field of information technology; organization and 
performance of concerts; booking of seats for shows; 

וירטואליות; השכרת ציוד אודיו ווידיאו, הפקת סרטים, מלבד 
סרטי פרסומת; הפקת הקלטות קול ווידיאו; הצגה והפצה של 
סרטים ושל הקלטות קול ווידיאו; השכרת סרטים והקלטות קול 
ווידיאו; השכרה ו/או הספקה דרך רשת מחשבים של מוצרי 

חינוך ובידור אינטראקטיביים, דהיינו תקליטורים 
אינטראקטיביים ,CD-ROMs, משחקי מחשב; בידור, דהיינו 

הצגה של מוצרי חינוך ובידור אינטראקטיביים, דהיינו 
תקליטורים אינטראקטיביים, CD-ROMs, משחקי מחשב; 
סיקור ברדיו וטלויזיה של אירועי ספורט; הפקת תוכניות 

טלוויזיה ורדיו ושל קלטות וידיאו; הפקה של סרטים מצוירים; 
הפקת תוכניות מונפשות לטלוויזיה; הזמנה מראש של כרטיסים 
לאירועי ספורט ומופעים; תזמון של אירועי ספורט; ארגון של 

תחרויות יופי; בידור אינטראקטיבי; שירותי התערבויות מקוונים; 
הספקה של משחקים באינטרנט; הספקה של שירותי הגרלות; 
מידע בנוגע לבידור או חינוך, המסופק בצורה מקוונת מבנק 
נתונים או האינטרנט; שירותי משחק אלקטרוני הניתנים 
באמצעות האינטרנט; הספקת מקוונת של פרסומים 

אלקטרוניים; פרסום של ספרים, מגזינים, תמלילים (מלבד 
תמלילים של יחסי ציבור) וכתבי עת; פרסום מקוון של ספרים 
אלקטרוניים, מגזינים, תמלילים (מלבד תמלילים של יחסי 

ציבור) וכתבי עת; הספקה של מוזיקה דיגיטלית מהאינטרנט; 
הספקה של מוזיקה דיגיטלית מאתרי אינטרנט 3MP; הספקה 

של תוצאות ספורט; שירותי מידע בנוגע לספורט ואירועי 
ספורט; השכרה של הקלטות קול ותמונות; שירותי הפקת אודיו; 
שירותי מידע הנוגעים לאירועי ספורט המסופקים בצורה מקוונת 
ממסד נתונים של מחשב או דרך האינטרנט; שירותי עריכה 
והוצאה לאור; הספקת מוזיקה דיגיטלית (שאינה ניתנת 
להורדה); פרסום של סטטיסטיקות בעניין תוצאות ספורט 

ושיעורי צפייה בתחרויות ספורט; הכשרה בשימוש והפעלה של 
מערכות לאיתות ואזהרה במפגשי מסילה עבור תעשיות 

מסילות ברזל וההובלה; שירותי חינוך בתחום הדימות והאבחון 
הרפואי, דהיינו קיום סמינרים, ועידות, סימפוזיונים או סדנאות 
הנוגעים לתעשיית הרוקחות, המיועדים לעוסקים ברופואה 
ולעובדים של חברות תרופות; שירותי חינוך, דהיינו קיום 

סמינרים, ועידות, סימפוזיונים או סדנאות בתחום מדעי החיים 
וביוטכנולוגיה עבור מדענים וחוקרים; קיום סמינרים על בעיות 
הקשורות לטיפול במי תעשייה; שירותי הכשרה בכל התחומים 

האמורים לעיל; שירותי הכשרה בתחום הניהול והרפואה 
באמצעות שימוש בהנחיות והדגמות המסופקות בצורה מקוונת, 
דרך האינטרנט, אינטראנטים ואקסטראנטים; שירותי חינוך, 
דהיינו, קיום סדנאות להכשרה מעשית, קורסים וסמינרים 

הכוללים הדגמות בתחום הרפואה והניהול; תכנון, קיום ואירוח 
של קורסים, סמינרים וכל פעילות ההכשרה בתחום של 

טכנולוגיית מידע; ארגון וביצוע של קונצרטים; הזמנת מקומות 
למופעים; הצגות סרטים; מידע על בידור; הפקת סרטים; הפקת 
מופעים; שירותי הפקות תיאטרון; הפעלת מתקני גולף; שירותי 
מועדוני בריאות (אימוני כושר גופני); שירותי מחנות ספורט; 
הצגת מופעים חיים; הקרנת סרטים; ארגון מופעים (שירותי 

אמרגנות); שירותי מחנות נופש [בידור]; אולפני קולנוע; שירותי 
כתב חדשות; הספקה מקוונת של פרסומים אלקטרוניים, שלא 
ניתנים להורדה; שירותי אולמות מוסיקה; שירותי חינוך, דהיינו 
קיום קורסים, סמינרים, מצגות, מצגות וידיאו; הספקת חומר 

לימוד, דהיינו הפצת חומר בתחום של ידע פיננסי; שירותי חינוך 
בתחום התיירות; שירותי מידע בתחום התיירות, דהיינו שירותי 
מידע בעניין הזמנה מראש של כרטיסים לאירועי פנאי; שירותי 
מידע בתחום התיירות, דהיינו שירותי מידע בעניין בידור; 
שירותי מידע בתחום התיירות, דהיינו שירותי מידע בעניין 
פעילויות מתוכננות של ספורט, תרבות ופנאי; שירותים 

הקשורים בבידור לצורך סיוע לתיירים; שירותי הזמנות מראש 
לתיירים, דהיינו שירותי הזמנות מראש לפעילויות ובידור; 
שירותי סיוע לתיירים בנוגע להזמנה מראש של כרטיסים 

לאירועי פנאי; שירותי סיוע לתיירים בנוגע לפעילויות מתוכננות 
של ספורט, תרבות ופנאי.                                                   
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movie presentations; entertainment information; film 
production; show production; theater production 
services; operation of golf facilities; health club 
services (fitness training); sports camp services; 
presentation of live performances; film projection; 
organization of shows (impresario services); holiday 
camp services [entertainment]; movie studios; news 
reporter services; provision of on-line electronic 
publications, not downloadable; music hall services; 
education services, namely conducting of courses, 
seminars, presentations, video presentations; 
provision of educational material, namely 
dissemination of material in the field of financial 
knowledge; education services in the field of tourism; 
information services in the field of tourism, namely 
information services regarding reservation of tickets 
for recreational events; information services in the 
field of tourism, namely information services 
regarding entertainment; information services in the 
field of tourism, namely information services 
regarding planned sporting, cultural and recreational 
activities; services in connection with entertainment 
for tourist assistance; tourist reservation services, 
namely activity and entertainment reservation 
services; assistance services for tourists concerning 
reservation of tickets for recreational events; 
assistance services for tourists concerning planned 
sporting, cultural and recreational activities.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 42 סוג: 42

Advisory services relating to scientific research; 
information on scientific research; advisory services 
relating to technological research; services relating to 
wind and wind energy, namely professional 
consultancy and engineering services; design for 
others in connection with wind energy; industrial 
design services; design of equipment and 
installations for generating energy, wind energy and 
electricity; engineering services, technical 
consultancy and research for the gas and oil 
industries; exploration services relating to oil and 
gas; geophysical probing for the oil and gas 
industries; oil and gas field analysis; oil and gas 
prospecting, namely locating and testing of wells; gas 
and oil well testing; oil and gas pipeline inspection; 
remote diagnosis and monitoring services in 
connection with compressors, pumps, turbo-
expanders, fuel pumps and fuel distribution 
equipment, CNG refueling equipment, gas turbines, 
steam turbines, air-cooled heat exchangers, steam 
condensers, heavy-wall reactors and tubular 
reactors; information technology solution services in 
the field of railway and transit industries on a global 
scale; research, consultancy and assistance services 
in connection with engineering, design and 
development problems encountered by governments, 
individuals and industrial, commercial and utility 
companies; computer programming services for 
others; software design and analysis services for 
others; information technology consultancy services; 
maintenance and updating of computer software for 
others; software installation; design and analysis of 
computer systems for others; consultancy services 
relating to chemical research; consultancy services in 
connection with the discovery and evaluation of 

שירותי יעוץ בקשר למחקר מדעי; מידע על מחקר מדעי; שירותי 
יעוץ בקשר למחקר טכנולוגי; שירותים המתייחסים לרוח 

ואנרגיית רוח, דהיינו שירותי ייעוץ מקצועי והנדסה; עיצוב עבור 
אחרים בקשר לאנרגיית רוח; שירותי עיצוב תעשייתי; עיצוב 
ציוד ומתקנים להפקת אנרגיה, אנרגיית רוח וחשמל; שירותי 

הנדסה, ייעוץ ומחקר טכני לתעשיות הגז והנפט; שירותי גישוש 
המתייחסים לנפט וגז; חקר גיאופיזי עבור תעשיות הנפט והגז; 
ניתוח שדות נפט וגז; חיפוש נפט וגז, דהיינו איתור ובדיקה של 
בארות; בדיקת בארות נפט וגז; ביקורת קווי צנרת לנפט וגז; 
שירותי אבחון וניטור מרחוק בקשר למדחסים, משאבות, 

מרחיבי-טורבו, משאבות דלק וציוד לחלוקת דלק, ציוד תדלוק 
מחדש בגז טבעי דחוס CNG, טורבינות גז, טורבינות קיטור, 
ממירי חום המקוררים על ידי אוויר, מעבי קיטור, כורים בעלי 

קירות כבדים וכורים צינוריים; שירותי פתרונות טכנולוגיית מידע 
בתחום תעשיות מסילות הברזל וההובלה בקנה מידה גלובלי; 
שירותי מחקר, יעוץ וסיוע בקשר לבעיות הנדסה, עיצוב ותכנון 
בהן נתקלים ממשלות, אנשים פרטיים וחברות תעשייה, מסחר 
ושירותים ציבוריים; שירותי תכנות מחשבים עבור אחרים; 

שירותי עיצוב וניתוח תוכנות עבור אחרים; שירותי ייעוץ בתחום 
טכנולוגיית המידע; תחזוקה ועדכון של תוכנת מחשב עבור 

אחרים; התקנת תוכנה; עיצוב וניתוח של מערכות מחשב עבור 
אחרים; שירותי ייעוץ המתייחסים למחקר כימי; שירותי ייעוץ 
בקשר לתגלית והערכה של תרופות ורכיבים בעלי תכונות 
אבחנתיות, מונעות מחלה ו/או טיפוליות; שירותי ייעוץ בנוגע 
לשיטות אבחון באמצעות מערכות לייזר אופטיות; בדיקות 
לניתוח בקצב נתונים גבוה לצורך הפקת תרופות; שירותי 

ביוטכנולוגיה; סיוע טכני הקשור לתוכנה לאוטומציה של בתי 
חרושת, דהיינו תחזוקה ועדכון תקופתי של תוכנה; עיצוב 

מותאם אישית של מערכות גישה מאובטחת; שירותי תכנון ויעוץ 
המתייחסים להגדרת התצורה של מערכות המשמשות ביישומי 
טכנולוגיית סיבים אופטיים; שירותי סיוע טכני, דהיינו פתרון של 
בעיות הקשורות לחומרת מחשב, תקשורת וידיאו ואלקטרונית 
ותוכנת מחשב; שירותי ייעוץ טכני המתייחסים לטכנולוגיית 
המידע ותוכנה בתחום של מערכות גישה ואבטחה; עיצוב 

מותאם אישית של מערכות אבטחה, מערכות גישה ומערכות 
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medicines and components with diagnostic, 
prophylactic and/or therapeutical properties; 
consultancy services concerning diagnostic methods 
by means of optical laser systems; tests for high data 
rate analysis for producing medicines; biotechnology 
services; technical assistance in connection with 
factory automation software, namely maintenance of 
software and periodical updating of software; 
customized design of security access systems; 
design and consultancy services relating to 
configuration of systems used in fiber-optic 
technology applications; technical assistance 
services, namely resolution of problems in 
connection with computer hardware, video and 
electronic communication and computer software; 
technical consultancy services relating to information 
technology and software in the field of access and 
security systems; customized design of security 
systems, access systems and systems for checking 
inventories and tangible assets for others; laboratory 
and testing services for liquid separation and 
membrane testing; engineering and technological 
consultancy services regarding water treatment, 
water supply systems, cooling water circuits, 
industrial boiler water systems, systems for water 
supply and industrial processes, industrial fuel 
treatment systems, pulp and paper making systems, 
systems for treating plastics and metals; engineering 
and technical assistance services concerning the 
design and configuration of systems comprising 
computer hardware and software for use in treatment 
of water supply systems and pulp and paper making 
systems, oil and petrochemical product treatment 
systems and metal and plastic finishing operations; 
consultancy services in all the aforesaid fields; 
chemical testing concerning supply of chemical 
treatment products via industrial water systems; 
programming for information processing machines, in 
particular programming services in the field of 
electronic money; development of computer 
programs for securing data transfers; industrial 
research and development services in the field of 
information technology; all technical consultancy in 
the field of information technology; development of 
computerized databases and computer programs; 
development of software concerning machines, 
apparatus and instruments; rental of data processing 
apparatus; computer engineering services; 
consultancy regarding computer programming and 
data processing, particularly in connection with 
financial transactions; hosting of computer sites (Web 
sites); maintenance of software; provision of Internet 
search engines; quality control; computer data 
recovery; research and development of new products 
(for others); technical project studies; surveying; 
updating of software; maintenance of software, 
engineering, testing and research concerning electric 
machines, apparatus and instruments, computer 
rental; recovery of data, images, documents and of 
audio and video data, including texts, cards, letters, 
messages, mail, animations and electronic mail, via 
local or global communication networks, including the 
Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication networks, cellular networks and 
satellite networks; identification and testing of 
microbiological organisms; management of value-
added data computer servers (multimedia systems, 

לבדיקת מלאי ונכסים מוחשיים עבור אחרים; שירותי מעבדה 
ובדיקה עבור הפרדת נוזלים ובדיקת ממברנות; שירותי ייעוץ 
הנדסי וטכנולוגי בעניין טיפול במים, מערכות אספקת מים, 
מעגלי מי קירור, מערכות מים לדודים תעשייתיים, מערכות 
לאספקת מים ותהליכים תעשייתיים, מערכות תעשייתיות 
לטיפול בדלק, מערכות להכנת עיסה ונייר, מערכות לטיפול 
בפלסטיק ומתכת; שירותי סיוע הנדסי וטכני בנוגע לעיצוב 
והגדרת התצורה של מערכות המורכבות מחומרת ותוכנת 
מחשב לשימוש בטיפול של מערכות אספקת מים ומערכות 

להכנת עיסה ונייר, מערכות לטיפול בנפט ומוצרים פטרוכימיים 
ופעולות גימור מתכת ופלסטיק; שירותי ייעוץ בכל התחומים 
המוזכרים לעיל; בדיקות כימיות בנוגע לאספקה של מוצרי 

טיפול כימי דרך מערכות מים תעשייתיות; תכנות עבור מכונות 
לעיבוד מידע, במיוחד שירותי תכנות בתחום של כסף 

אלקטרוני; פיתוח של תוכניות מחשב לאבטחת העברות נתונים; 
שירותי מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום של טכנולוגיית מידע; כל 
ייעוץ טכני בתחום של טכנולוגיית מידע; פיתוח מסדי נתונים 
ממוחשבים ותוכניות מחשב; פיתוח תוכנה בנוגע למכונות, 
מכשירים וכלים; השכרת מכשירים לעיבוד נתונים; שירותי 

הנדסת מחשבים; ייעוץ בעניין תכנות מחשבים ועיבוד נתונים, 
בייחוד בקשר של עסקאות פיננסיות; אירוח אתרי מחשב (אתרי 

אינטרנט); תחזוקה של תוכנה; הספקה של מנועי חיפוש 
באינטרנט; בקרת איכות; שחזור נתוני מחשב; מחקר ופיתוח 
של מוצרים חדשים (עבור אחרים); חקר פרויקטים טכניים; 
ביצוע סקרים; עדכון של תוכנה; תחזוקה של תוכנה, הנדסה, 
בדיקה ומחקר בנוגע למכונות, מכשירים וכלים חשמליים, 

השכרת מחשבים; שחזור של נתונים, תמונות, מסמכים ושל 
נתוני אודיו ווידיאו, כולל תמלילים, כרטיסים, מכתבים, מסרים, 
דואר, הנפשות ודואר אלקטרוני, דרך רשתות תקשורת מקומיות 
או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, אקסטראנטים, 
טלוויזיה, רשתות תקשורת ניידות, רשתות סלולריות ורשתות 
לווייניות; זיהוי ובדיקה של אורגניזמים מיקרוביולוגיים; ניהול 
שרתים של מחשבים בעלי נתונים עם ערך מוסף (מערכות 
מולטימדיה, וידאוגרפיה אינטראקטיבית, רשתות מחשבים 

גלובליות לתקשורת רחק); ייעוץ בעניין לניהול טכנולוגיית מידע; 
ניטור מרחוק, אבחנה.                                                       
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 Owners

Name: Comite International Olympique

Address: Chateau de Vidy, Lausanne, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

interactive videography, global computer networks for 
telecommunications); consultancy regarding 
information technology management; remote 
monitoring, diagnosis.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        
Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; cafeteria and 
restaurant services; welcoming and hospitality 
services, namely providing food and drink; food and 
drink catering; reservation of hotels and temporary 
accommodation; bar services; cafés; rental of 
meeting rooms; tourist homes; providing information 
in the field of tourism, namely accommodation 
information; providing information in the field of 
tourism, namely information on provision of food and 
meal; accommodation services for tourist assistance; 
services in connection with providing food and meal 
for tourist assistance; reservation services for 
tourism, namely reservation of hotel rooms and of 
food and meal; information services in the field of 
tourism, namely information concerning the 
reservation of hotel rooms, accommodation, food and 
meal; assistance provided to tourists concerning the 
reservation of hotel rooms, accommodation, food and 
meal; tourist reservation services, namely reservation 
of hotel rooms, accommodation, food and meal; 
rental of mobile and modular structures.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; שירותי מזנון ומסעדה; 
שירותי קבלת פנים ואירוח, דהיינו אספקת מזון ומשקאות; 

שירותי הסעדה של מזון ומשקאות; הזמנה מראש של בתי מלון 
ודיור זמני; שירותי בר; בתי קפה; השכרת חדרי ישיבות; בתי 
נופש; אספקת מידע בתחום התיירות, דהיינו מידע על דיור; 
אספקת מידע בתחום התיירות, דהיינו מידע על אספקת מזון 
וארוחות; סיוע בשירותי דיור לתיירים; שירותים הקשורים 

לאספקת מזון וארוחות לסיוע לתיירים; שירותי הזמנות מראש 
לתיירות, דהיינו הזמנת חדרי מלון ושל מזון וארוחות; שירותי 
מידע בתחום התיירות, דהיינו מידע בנוגע להזמנה של חדרי 
מלון, דיור, מזון וארוחות; סיוע המוענק לתיירים בנוגע להזמנה 
של חדרי מלון, דיור, מזון וארוחות; שירותי הזמנות לתיירים, 
דהיינו הזמנה של חדרי מלון, דיור, מזון וארוחות; השכרת 

מבנים ניידים ומודולריים.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 44 סוג: 44

Medical and pharmaco-toxicological controls, 
namely, drug use testing services in the nature of 
anti-doping testing; agriculture, horticulture and 
forestry services, namely, pest control services for 
agriculture, horticulture or forestry; consultancy 
services in connection with medical imaging and 
diagnosis; consultancy services in connection with 
prophylactic properties, therapeutic properties and 
pharmaceutical product diagnosis; medical 
information services; medical imaging services; 
medical diagnosis services; consultancy services in 
all the aforesaid fields; rental of medical systems.

בקרות רפואיות ופרמקו-טוקסיקולוגיות, דהיינו, שירותי בדיקת 
שימוש בסמים מסוג של בדיקת אנטי-דופינג; שירותי חקלאות, 
גננות ויערנות, דהיינו, שירותי הדברה לחקלאות, גננות ויערנות; 

שירותי ייעוץ בקשר לדימות ואבחון רפואיים; שירותי ייעוץ 
בקשר לאבחון תכונות מניעה, תכונות טיפוליות ומוצרי רוקחות; 
שירותי מידע רפואי; שירותי דימות רפואי; שירותי אבחון רפואי; 
שירותי ייעוץ בכל התחומים המוזכרים לעיל; השכרת מערכות 
רפואיות.                                                                         
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OLYMPIAN

Trade Mark No. 249970 מספר סימן

Application Date 11/10/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in industry and science, namely, 
chemical additives for use in the pharmaceutical 
industry and the food industry; unprocessed artificial 
resins for use in manufacturing plastics, adhesives 
used in industry for the binding of books, for the 
manufacture of surgical bandages, and adhesives 
used in construction; unprocessed synthetic resins; 
sensitized films, unexposed; synthetic resins; 
thermoplastic and thermosetting synthetic resins and 
organic compounds for molding, for general use in 
the industrial arts; chemical intermediates; 
organosilicon compounds, namely polysiloxanes and 
silanes in the form of resins, pastes, fluids, 
elastomers, vulcanization and acceleration products; 
anti-foaming agents; catalysts for paints; chemicals 
for development and setting of x-ray films and other 
chemicals in connection with the development of said 
films; phosphorescent substances; chemical 
substances used as nuclear fission materials; fuel for 
nuclear reactors; adhesives substances for industrial 
purposes; polycrystalline alumina ceramic for general 
use in the industrial arts; brazing and soldering fluxes 
and products; thermoplastic and thermosetting 
adhesives; chemicals, biochemicals and reagents for 
use in industry, science and research; chemical 
products, reagents, for analysis or diagnosis for 
scientific purposes, namely chemical preparations for 
cell separation and culture, nucleic acid purification, 
nucleotides, florescent nucleotides, oligonucleotides, 
peptides, proteins, amino acids, organic molecules 
and markers for DNA/RNA synthesis; reagents for 
luminescence; reagents for gene expression 
quantification; reagents for polymerase chain 
reaction processes; reagents for rolling circle 
amplification processes; reagents for DNA cloning 
and vectors, enzymes for modification and restriction; 
reagents for labeling, sequencing and fragment 
analysis of nucleic acids and proteins and 
customized synthesis; reagents for recombinant 
protein expression and purification; chromatography 
media; reagents for electrophoresis, biocomputing, 
spectrophotometry and fluorometry; radiochemical 
products for scientific research; reagents for 
scintillation proximity assay; reagents for high-
resolution laser microscopy, fluoroscopic microscopy 
and confocal microscopy; specialized chemicals for 
use in industry, science and research; gases and gas 
mixtures for use in industry, research and science; 
chemical products and substances for the 
manufacture of pharmaceutical products, diagnostic 
products and substances; chemical testing reagents, 
saline solution and paper coated with reagents, all for 
scientific use and for use in laboratories; fissile 
chemicals for scientific research; radioactive 
elements and isotopes for use in industry, science 

כימיקלים לשימוש בתעשייה ובמדע, דהיינו, תוספים כימייים 
לשימוש בתעשיית התרופות ובתעשיית המזון; שרפים 
מלאכותיים לא מעובדים לשימוש בייצור פלסטיק, דבקים 

המשמשים בתעשייה לכריכה של ספרים, לייצור של תחבושות 
כירורגיות, ודבקים המשמשים לבנייה; שרפים סינטטיים בלתי 
מעובדים; סרטי צילום רגישים לאור, בלתי חשופים; שרפים 
סינתטיים; שרפים סינתטיים תרמופלסטיים ומתייצבים בחום 
ותרכובות אורגניות לצורכי דפיסה, לשימוש כללי בשיעורי 

מלאכה; תוצרי ביניים כימיים; תרכובות סיליקוניות אורגניות, 
דהיינו פוליסילוקסנים וסילאנים בצורת שרפים, משחות, נוזלים, 
אלסטומרים, מוצרי גיפור והאצה; גורמים מונעי קצף; זרזים 
לצבעים; כימיקלים לפיתוח וקיבוע של סרטי רנטגן וכימיקלים 
אחרים הקשורים לפיתוח של הסרטים האמורים; חומרים 

זרחוריים; חומרים כימיים המשמשים כחומרי ביקוע גרעיני; דלק 
לכורים גרעיניים; הדבקה למטרות תעשייתיות; קרמיקה 
מאלומין רב גבישי לשימוש כללי בשיעורי מלאכה; מוצרים 

ונוזלים להקשחה והלחמה; דבקים תרמופלסטיים ומתייצבים 
בחום; כימיקלים, חומרים ביוכימיים ומגיבים לשימוש בתעשייה, 
במדע ובמחקר; מוצרים כימיים, ערכות ומגיבים, לניתוח או 

אבחון למטרות מדעיות, דהיינו תכשירים כימיים להפרדת תאים 
ותרביות תאים, טיהור חומצות גרעיניות, נוקלאוטידים, 

נוקלאוטידים פלואורסצנטיים, אוליגונוקלאוטידים, פפטידים, 
חלבונים, חומצות אמינו, מולקולות אורגניות וסמנים לסינתזת 
DNA/RNA; מגיבים לנהורנות; מגיבים לכימות ביטוי גניים; 
מגיבים לתהליכי תגובת שרשרת של פולימראז; מגיבים 

לתהליכי הגברת מחזור גלגול; מגיבים לשיבוט DNA ונשאים, 
אנזימים לשינוי וקיטוע; מגיבים לתיוג, הרצפה וניתוח קטיעים 
של חומצות גרעיניות וחלבונים וסינתזה מותאמת אישית; 

מגיבים לביטוי וטיהור של חלבון רקומביננטי; מדיה 
כרומוטוגרפית; מגיבים לאלקטרופורזיה, ביו-מחשוב, 

ספקטרופוטומטריה ופלואורומטריה; מוצרים רדיוכימיים למחקר 
מדעי; מגיבים לתבחיני קרבה נוצצים; מגיבים למיקרוסקופיית 
לייזר, מיקרוסקופיה פלואורוסקופית ומיקרוסקופיה משותפת 
מוקד ברזולוציה גבוהה; כימיקלים ייחודיים לשימוש בתעשייה, 
מדע ומחקר; גזים ותערובות גזים לשימוש בתעשייה, מחקר 
ומדע; מוצרים וחומרים כימיים לייצור של מוצרים רוקחיים, 
מוצרים וחומרים אבחוניים; מגיבים לבדיקות כימיות, תמיסת 
מלח ונייר מצופה במגיבים, כולם לשימוש מדעי ושימוש 

במעבדות; כימיקלים בקיעים למחקר מדעי; יסודות ואיזוטופים 
רדיואקטיביים לשימוש בתעשייה, מדע ומחקר; תקנים ומקורות 
רדיואקטיביים לטכנולוגיה רדיוגרפית; מקורות רדיואקטיביים 
לטכנולוגיית עיקור, טיהור ובדיקה לא הרסניים; רדיונוקלידים 
למחקר מדעי; תרכובות כימיות וכימיקלים לשימוש בטיפול 
במערכות אספקת מים, מערכות טיפול במי שפכים, מעגלי 
קירור מים, מערכות דודי חימום מים והפקת קיטור, מערכות 
תעבית לדודי חימום, מערכות הפרדת נוזלים, מערכות לטיהור 
וייבוש מים במערכות מימיות, מערכות אכשור, מערכות טיהור 
גזים, מערכות לתהליכים תעשייתיים, מערכות טיפול בדלקים, 

מערכות טיפול בפחמימנים וגזים, מערכות פטרוכימיות 
ומערכות לטיפול בנפט וגז, מערכות לייצור נייר ועיסה, מערכות 
ציפוי בפלסטיק ומתכת, מערכות לעיבוד מתכות; כימיקלים, 
דהיינו תוספים כימיים לדלק, תוספים לשמן חימום ותוספים 
לשיפור היעילות של דלק למנועי טורבינה; חומרים מגורענים 
סופחי מים מטופלים כימית בשקיות להכנסה אל תוך מיכלי 
דלק; ערכת בדיקה המורכבת ממגיבים לקביעת הנוכחות של 
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and research; radioactive norms and sources for 
radiographic technology; radioactive sources for non-
destructive sterilization, purification and testing, 
technology; radionuclides for scientific research; 
chemical compounds and chemicals for use in the 
treatment of water supply systems, wastewater 
treatment systems, cooling water circuits, boiler 
water and steam generating systems, boiler 
condensate systems, liquid separation systems, 
systems for water purification and dehydration in 
aqueous systems, conditioning systems, gas 
purification systems, industrial process systems, fuel 
treatment systems, hydrocarbon and gas treatment 
systems, petrochemical systems and oil and gas 
treatment systems, paper and pulp making systems, 
plastic and metal coating systems, metal processing 
systems; chemicals, namely chemical additives for 
gasoline, additives for heating oil and additives for 
improving the efficiency of turbine engine fuel; 
chemically-treated bagged water-absorbing granular 
materials for placement into fuel tanks; testing kit 
comprising reagents for determining the presence of 
algae and active organic organisms in diesel fuel; 
bacterial cultures and nutrients for sludge and 
wastewater treatment; polymeric chemicals for 
dispersing particles in steam generating equipment; 
chemicals and chemical compounds used as anti-
fouling and demulsifying agents in operations for 
producing coke by-product operations of steel 
industries; chemicals, catalysts, plastic semi-
processed goods used as materials, filtering 
materials for removing acid gases, unprocessed 
plastics, crystal whiskers and zinc oxyde; 
radiopharmaceuticals for scientific use and for 
research; polymeric membrane materials for liquid 
separation.

אצות ואורגניזמים אורגניים פעילים בסולר; תרביות חיידקים 
ומזינים לטיפול במי שפכים ובוצה; כימיקלים פולימריים לפיזור 
חלקיקים בציוד להפקת קיטור; כימיקלים ותרכובות כימיות 

המשמשים כגורמים נוגדי באוש וביטול תחלוב בפעולות לייצור 
של פעולות תוצרי לוואי של פחמי אבן של תעשיות הפלדה; 

כימיקלים, זרזים, סחורות פלסטיות מעובדות-למחצה 
המשמשים כחומרים, חומרי סינון להסרת גזים חומציים, 

פלסטיקים לא מעובדים, גבישים זיפיים ותחמוצת אבץ; חומרים 
רדיו-רוקחיים לשימוש מדעי ולמחקר; חומרי ממברנה פולימרית 
להפרדת נוזלים.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        
Class: 2 סוג: 2

Bleaching preparations and other detergent 
substances for laundry use, namely, laundry bleach, 
laundry blueing, laundry detergent, laundry pre-soak, 
laundry sizing, laundry soap, laundry starch for 
laundry use; general purpose cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps for 
personal use; perfums for personal use, essential 
oils, cosmetics, namely, beauty lotions, milk, creams, 
gels and serums; cleaning preparations containing 
chemicals and chemical compounds for cleaning 
steel, aluminum, galvanized and mixed metal 
surfaces for general industrial use in the manufacture 
of metal products; cleaning agents containing 
chemicals and chemical compounds for industrial use 
for removing contaminants in industrial process 
systems; paint stripping preparations containing 
chemicals and chemical compounds for removing 
paint from equipment surfaces in spray-painting 
booth operations.

צבעים, וורנישים, לכות; משמרים נגד חלודה ונגד קלקול עץ; 
צבענים; קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות בצורת 

רדיד ואבקה לצבעים, מעצבים, מדפיסים ואמנים; מעכבי שיתוך 
בצורת ציפוי לשימוש בתעשיית גימור מתכות, דהיינו מוצר מימי 
חומצי לשטיפה סופית; מעכבי שיתוך בצורת ציפוי למעגלי מי 
קירור; מעכבי שיתוך בצורת ציפוי, דהיינו ציפויי שרף למשטחי 

מתכת ואבן; חומרי ציפוי, נוזלי צריבה; מחסניות טונר 
למדפסות; מחסניות דיו למדפסות; טונרים, טונרים למכונות 

צילום, טונרים למכונות פקס.                                               
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Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other detergent 
substances for laundry use, namely, laundry bleach, 
laundry blueing, laundry detergent, laundry pre-soak, 
laundry sizing, laundry soap, laundry starch for 
laundry use; general purpose cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps for 
personal use; perfums for personal use, essential 
oils, cosmetics, namely, beauty lotions, milk, creams, 
gels and serums; cleaning preparations containing 
chemicals and chemical compounds for cleaning 
steel, aluminum, galvanized and mixed metal 
surfaces for general industrial use in the manufacture 
of metal products; cleaning agents containing 
chemicals and chemical compounds for industrial use 
for removing contaminants in industrial process 
systems; paint stripping preparations containing 
chemicals and chemical compounds for removing 
paint from equipment surfaces in spray-painting 
booth operations.

תכשירי הלבנה וחומרי חומר ניקוי אחרים המשמשים לכביסה, 
דהיינו, מלבין כביסה, כחול כביסה, אבקת כביסה, תכשירים 

להשרייה מראש של כביסה, תוספי כביסה, סבון כביסה, עמילן 
כביסה לשימוש בכביסה; תכשירי ניקוי לשימוש כללי, הברקה, 
צחצוח וליטוש; סבונים לשימוש אישי; בישום לשימוש אישי, 
שמנים אתריים, קוסמטיקה, דהיינו, תרחיצי יופי, תחליבים, 
קרמים, ג'לים וסרומים; תכשירי ניקוי המכילים כימיקלים 
ותרכובות כימיות לניקוי פלדה, אלומיניום, משטחי מתכת 

מגולוונים ומעורבים לשימוש תעשייתי כללי בייצור מוצרי מתכת; 
גורמי ניקוי המכילים כימיקלים ותרכובות כימיות לשימוש 

תעשייתי להסרת מזהמים במערכות של תהליכים תעשייתיים; 
תכשירי הסרת צבע המכילים כימיקלים ותרכובות כימיות 

להסרת צבע ממשטחי ציוד בפעולות תאי צביעה בריסוס.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals preparations for use in treating 
respiratory disorders and masculoskeletal system 
disorders; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic foods and beverages, namely, 
soups, biscuits, waffles, bread, rusks, crispbread, 
crackers, crumpets, pasta, milk beverages, cheese, 
cheese foods, charcuterie and vitamin and mineral 
formed and packaged as bars, all adapted for 
medical use; food for babies, namely fruits purée, 
fruit jellies, soups, biscuits, waffles, bread, rusks, 
crispbread, crackers, milk products ; medical plasters 
and dressings; material for stopping teeth, dental 
wax; all-purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
pharmaceutical diagnostic preparations for medical 
purposes; veterinary pharmaceutical preparations for 
diagnosis; pharmaceutical preparations for diagnosis; 
veterinary pharmaceutical preparations for diagnosis; 
pharmaceutical substances for medical purposes, 
namely, for use in treating respiratory disorders and 
masculoskeletal system disorders; diagnostic 
reagents and preparations for medical use; 
diagnostic substances for medical use; contrasting 
substances for medical imaging; scanning diagnostic 
reagents for use in vivo; diagnostic imaging agents 
for magnetic resonance imaging (MRI); 
radiopharmaceuticals for clinical and medical use; 
radiopharmaceutical norms and sources for nuclear 
medicine; radioactive pharmaceutical preparations 
and non-radioactive reagents for producing 
radiopharmaceuticals for in-vivo diagnosis or for 
therapeutic use; gases and mixtures for medical 
imaging; pre-filled vials containing reagents for 
medical diagnosis; pre-filled cartridges containing 
chemical solutions for medical use; pre-filled 
cylinders containing gases and gas mixtures for 
medical use; implantable radiotherapy devices 
consisting of encapsuled radio-isotope brachytherapy 
sources; radiotherapy administration system 
consisting of radioactive pellets and of a 
bioabsorbable carrier set; disposable paper or 
cellulose diaper-pants, diapers and napkins.

תכשירים רוקחיים לשימוש בטיפול בהפרעות נשימה ובהפרעות 
במערכת השרירים והשלד; תכשירים סניטריים למטרות 

רפואיות; מזונות ומשקאות דיאטטיים, דהיינו, מרקים, עוגיות, 
וופלים, לחם, צנימים, חטיפים, קרקרים, כעכים, פסטה, 
משקאות חלב, גבינה, מוצרי גבינה, מעדני בשר וויטמינים 
ומינרלים שנוצרו ונארזו בצורת חטיפים, כולם מותאמים 

לשימוש רפואי; מזון לתינוקות, כלומר מחית פירות, ג'לי פירות, 
מרקים, ביסקוויטים, וופלים, לחם, צנימים, חטיפים, קרקרים, 
מוצרי חלב; פלסטרים ותחבושות רפואיים; חומר למילוי שיניים, 
שעווה דנטלית; חומרי חיטוי לכל מטרה; תכשירים להשמדת 
רמשים; קוטלי פטריות, קוטלי עשבים; תכשירי אבחון רוקחיים 
למטרות רפואיות; תכשירי רוקחות וטרינריים לאבחון; תכשירים 
רוקחיים לאבחון; תכשירים רוקחיים וטרינריים לאבחון; חומרים 
רוקחיים למטרות רפואיות, דהיינו, לשימוש בטיפול בהפרעות 

נשימה ובהפרעות במערכת השרירים והשלד; מגיבים 
ותכשירים אבחוניים לשימוש רפואי; חומרים אבחוניים לשימוש 
רפואי; חומרים ניגודיים לדימות רפואי; מגיבי סריקה אבחנתיים 
לשימוש פנים-גופי (in vivo); גורמי דימות אבחנתיים לדימות 
תהודה מגנטית (MRI); תרופות רדיואקטיביות לשימוש קליני 
ורפואי; תקנים ומקורות של רוקחות רדיואקטיבית עבור רפואה 
גרעינית; תכשירים רוקחיים רדיואקטיביים ומגיבים שאינם 

רדיואקטיביים לייצור תרופות רדיואקטיביות לאבחון פנים-גופי 
(in vivo) או לשימוש טיפולי; גזים ותערובות לדימות רפואי; 
בקבוקונים ממולאים מראש המכילים מגיבים לאבחון רפואי; 
מחסניות ממולאות מראש המכילות תמיסות כימיות לשימוש 
רפואי; גלילים ממולאים מראש המכילים גזים ותערובות גזים 

לשימוש רפואי; התקני רדיותרפייה הניתנים להשתלה 
המורכבים ממקורות ברכיתרפיה של איזוטופים רדיואקטיביים 
בקפסולה; מערכת מתן טיפול רדיואקטיבי המורכבת מגלולות 
רדיואקטיביות וערכת נשאים הניתנים לספיחה ביולוגית; 

תחתוני חיתולים, חיתולים ומפיות חד-פעמיים מנייר או תאית.   
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סוג: 7

Machines and machine tools for cutting and forming 
of materials; motors and engines not for land vehicles 
for generating power and electricity; machine 
couplings and transmission components not for land 
vehicles, namely, shafts and gear boxes; agricultural 
implements other than hand operated implements, 
namely, incorporators and seed drills; apparatus, 
equipment and instruments for electricity production, 
namely electrical and wind energy generators 
generating electricity; turbines; turbines for energy 
production; wind turbines for energy production; wind 
turbines linked to wind farms, turbine-powered 
production installations, namely installations for 
electricity production; power-generating engines, and 
parts and components of all the aforesaid goods; 
solar powered energy electricity generators; 
machines and machines systems, including parts and 
accessories for electricity production, transformation 
and conversion; dynamos, electric motors of all 
kinds, steam and gas turbines and their parts, 
electrical generators and their parts, aircraft engines, 
compressors; laundry washing machines, 
dishwashers, waste grinders and compacters; 
pumps, namely centrifugal pumps, diaphragm 
pumps, bellows pumps, pumps and transfer pumps; 
liquid control devices, namely valves, regulators, 
actuators, ejectors, liquid separation cartridges and 
their parts, including semi-permeable membranes; 
filtering cartridges for various industrial machines for 
filtering applications, including for filtering of coating 
solutions for the manufacturing of magnetic tapes 
and for filtering of petrochemicals, drinking water, 
beer in the brewing industry and other special 
chemicals; machines for supplying and applying 
chemicals for industrial use; axial-flow and centrifugal 
compressors; reciprocating compressors; screw and 
sliding-vane compressors; rotary, vacuum, electric, 
submerged and centrifugal pumps; turbo-expanders, 
namely, air and electric compressors; CNG refueling 
machines for land vehicles and industrial equipment 
and accessories and parts of all the aforesaid goods, 
namely pumps, valves, fuel filters, filter housings, 
distributor rotors, blades, bearings and mechanical 
joints; steam condensers; boat engines; turbo-
compressors for engines; fuel injectors; welding 
machines, industrial robots, machines for insertion of 
electronic components, dry etching machines, 
electric micro-discharge machines, optical discs 
productions systems, precision connection 
equipment, treatment machines for printed wiring 
panels, welding rods, machines for assembling parts, 
brazing machines, machines for fixing screws, 
electrical tools; electric motors, electric generators; 
elevators (lifts); washing and electric washing 
machines, electric dishwashers; compressors (non-
surgical); pumps, electric pumps; mixing, cutting and 
chopping machines, blender machines, electric 
centrifuges, electric food processors, electric meat 
grinders, electric can openers, electric knife 
sharpeners, electric coffee grinders, electric ice 
crushers, electric waste-processing machines; 
garden tools namely, hedge trimmers, shredders, 
chippers, cultivators, leaf blowers, grass shears, 
electric lawnmowers, electric apparatus for cleaning, 
electric vacuum cleaners, electric floor polishers; 
electric window cleaners; welding machines, metal 

מכונות וכלים ממוכנים לחיתוך ויצירה של חומרים; מנועים 
שאינם לכלי רכב יבשתיים להפקת אנרגיה וחשמל; מצמדי 
מכונות ורכיבי תמסורת שאינם לכלי רכב יבשתיים, דהיינו, 
צירים ותיבות הילוכים; כלים חקלאיים שאינם מופעלים ביד, 
דהיינו, מאגדות ומכונות זריעה; מנגנונים, ציוד וכלים להפקת 
חשמל, דהיינו מחוללים חשמליים ומופעלים על-ידי אנרגיית 
הרוח לייצור חשמל; טורבינות; טורבינות להפקת אנרגיה; 

טורבינות רוח להפקת אנרגיה; טורבינות רוח הקשורות לחוות 
רוח, התקני הפקה מופעלי טורבינות, דהיינו מתקנים להפקת 
חשמל; מנועים מייצרי כח, וחלקים ורכיבים של כל הסחורות 
המוזכרות לעיל; מחוללים חשמליים המופעלים באנרגיה 
סולארית; מכונות ומערכות מכונות, כולל חלקים ואביזרים 

להפקה, התמרה והמרה של חשמל; דינמו, מוטורים חשמליים 
מכל הסוגים, טורבינות קיטור וגז וחלקיהן, מחוללים חשמליים 
וחלקיהם, מנועי כלי טים, מדחסים; מכונות כביסה, מדיחי כלים, 
טוחני ודוחסי אשפה; משאבות, דהיינו משאבות צנטריפוגליות, 
משאבות דיאפרגמה, משאבות מפוח, משאבות ומשאבות 
העברה; התקני בקרת נוזלים, דהיינו שסתומים, ווסתים, 
מניעים, מפלטים, מחסניות הפרדת נוזלים וחלקיהן, כולל 

ממברנות חדירות-למחצה; מחסניות סינון למכונות תעשיתיות 
שונות ליישומי סינון, כולל לסינון של תמיסות ציפוי לייצור סרטים 
מגנטיים ולסינון חומרים פטרוכימיים, מי שתייה, בירה בתעשיית 
בישול שיכר וכימיקלים מיוחדים אחרים; מכונות להספקה ויישום 

של כימיקלים לשימוש תעשייתי; מדחסי זרימה צירית 
וצנטריפוגליים; מדחסי בוכנה; מדחסי בורג ושבשבים מחליקים; 
משאבות סיבוביות, ריק, חשמליות, שקועות וצנטריפוגליות; 
מרחיבי-טורבו, דהיינו מדחסי אוויר וחשמל; מכונות תדלוק 

מחדש בגז טבעי דחוס CNG לכלי רכב יבשתיים וציוד תעשייתי 
ואביזרים וחלקים לכל הסחורות הנזכרות לעיל, דהיינו 

משאבות, שסתומים, מסנני דלק, בתי מסננים, חוגות מפלג, 
להבים, מסבים ומפרקים מכניים; מעבי קיטור; מנועי סירות; 
מדחסי טורבו למנועים; מזרקי דלק; מכונות ריתוך, רובוטים 
תעשייתיים, מכונות להחדרת רכיבים אלקטרוניים, מכונות 
לצריבה יבשה, מכונות למיקרו-התפרקות חשמלית, מערכות 
לייצור דיסקים אופטיים, ציוד חיבור מדויק, מכונות לטיפול 

בלוחות חיווט מודפסים, מוטות ריתוך, מכונות להרכבת חלקים, 
מכונות להלחמה קשה, מכונות לחיזוק ברגים, כלים חשמליים; 
מוטורים חשמליים, מחוללים חשמליים; מעליות; מכונות כביסה, 
מכונות כביסה חשמליות, מדיחי כלים חשמליים; מדחסים (לא 
כירורגיים); משאבות, משאבות חשמליות; מכונות ערבוב, 
חיתוך וקיצוץ, מכונות ערבול, צנטריפוגות חשמליות, מעבדי 
מזון חשמליים, מטחנות בשר חשמליות, פותחני קופסאות 

חשמליים, משחיזי סכינים חשמליים, מטחנות קפה חשמליות, 
מרסקי קרח חשמליים, מכונות חשמליות לעיבוד אשפה; כלי 

גינה, דהיינו, גוזמי גדרות, מגרסות, מכונות חיתוך עץ, קלטרות, 
מפוחי עלים, מזמרות עשב, מכסחות דשא חשמליות, מתקנים 

חשמליים לניקוי, שואבי אבק חשמליים, מבריקי רצפה 
חשמליים; מנקי חלונות חשמליים; מכונות ריתוך, מכונות 
לחיתוך מתכת באמצעות קשת, גז או פלזמה; מערבלים, 

צנטריפוגות, מיקסרים המוחזקים ביד, מעבדי מזון; התקנים 
חשמליים לפתיחת דלתות; אלקטרודות פחם לריתוך; מכשירים 
חשמליים לריתוך קשת; אלקטרודות ריתוך; מפתחות ברגים 

חשמליים (כלים); משאבות דלק לתחנות שירות לתדלוק מחדש 
של מנועי כלי טיס; ציוד לחלוקת דלק, דהיינו משאבות דלק 
מכוילות; ציוד לחלוקת דלק, דהיינו שסתומי בקרה לוויסות 

זרימת הגז וקווי הדלק; משאבות דלק, קווי צנרת דלק וזרבוביות 
למשאבות תדלוק רכב יבשה, כלי שיט וכלי טיס; שסתומי בקרה 
לציוד עיבוד וסינון מים; התקנים לבקרת זרימת נוזלים, דהיינו 
משאבות, שסתומים, מדי זרם ווסתים למעבדות.                     
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Machines and machine tools for cutting and forming 
of materials; motors and engines not for land vehicles 
for generating power and electricity; machine 
couplings and transmission components not for land 
vehicles, namely, shafts and gear boxes; agricultural 
implements other than hand operated implements, 
namely, incorporators and seed drills; apparatus, 
equipment and instruments for electricity production, 
namely electrical and wind energy generators 
generating electricity; turbines; turbines for energy 
production; wind turbines for energy production; wind 
turbines linked to wind farms, turbine-powered 
production installations, namely installations for 
electricity production; power-generating engines, and 
parts and components of all the aforesaid goods; 
solar powered energy electricity generators; 
machines and machines systems, including parts and 
accessories for electricity production, transformation 
and conversion; dynamos, electric motors of all 
kinds, steam and gas turbines and their parts, 
electrical generators and their parts, aircraft engines, 
compressors; laundry washing machines, 
dishwashers, waste grinders and compacters; 
pumps, namely centrifugal pumps, diaphragm 
pumps, bellows pumps, pumps and transfer pumps; 
liquid control devices, namely valves, regulators, 
actuators, ejectors, liquid separation cartridges and 
their parts, including semi-permeable membranes; 
filtering cartridges for various industrial machines for 
filtering applications, including for filtering of coating 
solutions for the manufacturing of magnetic tapes 
and for filtering of petrochemicals, drinking water, 
beer in the brewing industry and other special 
chemicals; machines for supplying and applying 
chemicals for industrial use; axial-flow and centrifugal 
compressors; reciprocating compressors; screw and 
sliding-vane compressors; rotary, vacuum, electric, 
submerged and centrifugal pumps; turbo-expanders, 
namely, air and electric compressors; CNG refueling 
machines for land vehicles and industrial equipment 
and accessories and parts of all the aforesaid goods, 
namely pumps, valves, fuel filters, filter housings, 
distributor rotors, blades, bearings and mechanical 
joints; steam condensers; boat engines; turbo-
compressors for engines; fuel injectors; welding 
machines, industrial robots, machines for insertion of 
electronic components, dry etching machines, 
electric micro-discharge machines, optical discs 
productions systems, precision connection 
equipment, treatment machines for printed wiring 
panels, welding rods, machines for assembling parts, 
brazing machines, machines for fixing screws, 
electrical tools; electric motors, electric generators; 
elevators (lifts); washing and electric washing 
machines, electric dishwashers; compressors (non-
surgical); pumps, electric pumps; mixing, cutting and 
chopping machines, blender machines, electric 
centrifuges, electric food processors, electric meat 
grinders, electric can openers, electric knife 
sharpeners, electric coffee grinders, electric ice 
crushers, electric waste-processing machines; 
garden tools namely, hedge trimmers, shredders, 
chippers, cultivators, leaf blowers, grass shears, 
electric lawnmowers, electric apparatus for cleaning, 
electric vacuum cleaners, electric floor polishers; 
electric window cleaners; welding machines, metal 
cutting machines by arc, gas or plasma; blenders, 
centrifuges, hand-held mixers, food processors; 
electric door-opening devices; carbon electrodes for 
welding; electric arc-welding apparatus; welding 
electrodes; electric wrenches (tools); fuel pumps for 
service stations for aircraft engine refueling; fuel 
distribution equipment, namely calibrated fuel pumps; 
fuel distribution, namely, control valves for regulating 
gas flow and fuel lines; fuel pumps, fuel lines and 
pump nozzles for refueling of land vehicles, marine 
vehicles and aircraft; control valves for water 
treatment and filtering equipment; liquid flow control 
devices, namely pumps, valves and regulators for 
laboratories.

מכונות וכלים ממוכנים לחיתוך ויצירה של חומרים; מנועים 
שאינם לכלי רכב יבשתיים להפקת אנרגיה וחשמל; מצמדי 
מכונות ורכיבי תמסורת שאינם לכלי רכב יבשתיים, דהיינו, 
צירים ותיבות הילוכים; כלים חקלאיים שאינם מופעלים ביד, 
דהיינו, מאגדות ומכונות זריעה; מנגנונים, ציוד וכלים להפקת 
חשמל, דהיינו מחוללים חשמליים ומופעלים על-ידי אנרגיית 
הרוח לייצור חשמל; טורבינות; טורבינות להפקת אנרגיה; 

טורבינות רוח להפקת אנרגיה; טורבינות רוח הקשורות לחוות 
רוח, התקני הפקה מופעלי טורבינות, דהיינו מתקנים להפקת 
חשמל; מנועים מייצרי כח, וחלקים ורכיבים של כל הסחורות 
המוזכרות לעיל; מחוללים חשמליים המופעלים באנרגיה 
סולארית; מכונות ומערכות מכונות, כולל חלקים ואביזרים 

להפקה, התמרה והמרה של חשמל; דינמו, מוטורים חשמליים 
מכל הסוגים, טורבינות קיטור וגז וחלקיהן, מחוללים חשמליים 
וחלקיהם, מנועי כלי טים, מדחסים; מכונות כביסה, מדיחי כלים, 
טוחני ודוחסי אשפה; משאבות, דהיינו משאבות צנטריפוגליות, 
משאבות דיאפרגמה, משאבות מפוח, משאבות ומשאבות 
העברה; התקני בקרת נוזלים, דהיינו שסתומים, ווסתים, 
מניעים, מפלטים, מחסניות הפרדת נוזלים וחלקיהן, כולל 

ממברנות חדירות-למחצה; מחסניות סינון למכונות תעשיתיות 
שונות ליישומי סינון, כולל לסינון של תמיסות ציפוי לייצור סרטים 
מגנטיים ולסינון חומרים פטרוכימיים, מי שתייה, בירה בתעשיית 
בישול שיכר וכימיקלים מיוחדים אחרים; מכונות להספקה ויישום 

של כימיקלים לשימוש תעשייתי; מדחסי זרימה צירית 
וצנטריפוגליים; מדחסי בוכנה; מדחסי בורג ושבשבים מחליקים; 
משאבות סיבוביות, ריק, חשמליות, שקועות וצנטריפוגליות; 
מרחיבי-טורבו, דהיינו מדחסי אוויר וחשמל; מכונות תדלוק 

מחדש בגז טבעי דחוס CNG לכלי רכב יבשתיים וציוד תעשייתי 
ואביזרים וחלקים לכל הסחורות הנזכרות לעיל, דהיינו 

משאבות, שסתומים, מסנני דלק, בתי מסננים, חוגות מפלג, 
להבים, מסבים ומפרקים מכניים; מעבי קיטור; מנועי סירות; 
מדחסי טורבו למנועים; מזרקי דלק; מכונות ריתוך, רובוטים 
תעשייתיים, מכונות להחדרת רכיבים אלקטרוניים, מכונות 
לצריבה יבשה, מכונות למיקרו-התפרקות חשמלית, מערכות 
לייצור דיסקים אופטיים, ציוד חיבור מדויק, מכונות לטיפול 

בלוחות חיווט מודפסים, מוטות ריתוך, מכונות להרכבת חלקים, 
מכונות להלחמה קשה, מכונות לחיזוק ברגים, כלים חשמליים; 
מוטורים חשמליים, מחוללים חשמליים; מעליות; מכונות כביסה, 
מכונות כביסה חשמליות, מדיחי כלים חשמליים; מדחסים (לא 
כירורגיים); משאבות, משאבות חשמליות; מכונות ערבוב, 
חיתוך וקיצוץ, מכונות ערבול, צנטריפוגות חשמליות, מעבדי 
מזון חשמליים, מטחנות בשר חשמליות, פותחני קופסאות 

חשמליים, משחיזי סכינים חשמליים, מטחנות קפה חשמליות, 
מרסקי קרח חשמליים, מכונות חשמליות לעיבוד אשפה; כלי 

גינה, דהיינו, גוזמי גדרות, מגרסות, מכונות חיתוך עץ, קלטרות, 
מפוחי עלים, מזמרות עשב, מכסחות דשא חשמליות, מתקנים 

חשמליים לניקוי, שואבי אבק חשמליים, מבריקי רצפה 
חשמליים; מנקי חלונות חשמליים; מכונות ריתוך, מכונות 
לחיתוך מתכת באמצעות קשת, גז או פלזמה; מערבלים, 

צנטריפוגות, מיקסרים המוחזקים ביד, מעבדי מזון; התקנים 
חשמליים לפתיחת דלתות; אלקטרודות פחם לריתוך; מכשירים 
חשמליים לריתוך קשת; אלקטרודות ריתוך; מפתחות ברגים 

חשמליים (כלים); משאבות דלק לתחנות שירות לתדלוק מחדש 
של מנועי כלי טיס; ציוד לחלוקת דלק, דהיינו משאבות דלק 
מכוילות; ציוד לחלוקת דלק, דהיינו שסתומי בקרה לוויסות 

זרימת הגז וקווי הדלק; משאבות דלק, קווי צנרת דלק וזרבוביות 
למשאבות תדלוק רכב יבשה, כלי שיט וכלי טיס; שסתומי בקרה 
לציוד עיבוד וסינון מים; התקנים לבקרת זרימת נוזלים, דהיינו 
משאבות, שסתומים, מדי זרם ווסתים למעבדות.                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets for sports; glasses, sunglasses, 
sports goggles; computer game software; electric 
fuel-level gauges; automated systems for service-
station management comprising operating software 
for calibrated, flow control panels, gas meters; on-
board and roadside signaling and communication 
systems, train inspection systems, crossing 
notification systems, apparatus for electric control of 
switching; GPS tracking and monitoring systems for 
the transit and railway industries; electrical 
distribution devices and products, namely capacitors, 
circuit breakers, circuit-breaker patch boards, circuit 
closers, contact breakers, commutators, contactors, 
current rectifiers, current limiters, electric contacts, 
electric collectors, electric conductors, electric 
connectors, electric controllers, electric inductors, 
electric power supply systems, distribution boards 
and branch boxes (electricity), electrical distribution 
consoles, electrical switchboards and switchboxes; 
software for persons in charge of troubleshooting and 
maintenance of programmable controllers, software 
for cardiac vessel analysis, including heart vessel 
analysis, also with calculation functions with regard to 
blood vessels, software for medical patient-
monitoring equipment, software for receiving, 
processing, transmitting and displaying data, 
software for developing customized programs for 
asset allocation; software for use on line enabling 
vendors of office equipment to place orders, to 
manage portfolios and communicate with the 
company; software for accessing mortgage and 
insurance information, software for collecting data 
concerning vital signs, software for analyzing 
electrical systems and electronic instruction manuals 
sold as a unit therewith, software for employees of 
financial institutions used for assessing customers’ 
financial investments and processing the sale of the 
identified investments, software for obtaining 
information on the risk of flooding with regard to real 
property, software for developing graphic user 
interfaces and displaying data, software for 
calculating mortgage payments, software for 
controlling and managing vehicle fleet maintenance 
services, software for using and accessing 
commercial computer services, software used by 
clients to obtain information regarding lease 
portfolios, software for a radiology information system 
for radiologists and radiology departments, software 
for managing databases containing information on 
employees and patients for archiving purposes and 

קסדות מגן לפעילויות ספורט; משקפיים, משקפי שמש, משקפי 
ספורט; תוכנת משחקי מחשב; מדידים חשמליים של מפלס 
הדלק; מערכות אוטומטיות לניהול תחנות דלק, כולל תוכנת 

הפעלה, לוחות בקרת זרימה; מוני גז; מערכות איתות ותקשורת 
מוסעות או מותקנות בצד הדרך, מערכות לפיקוח על רכבות, 
מערכות יידוע על מפגשי מסילה, מכשירים לבקרת מיתוג 
חשמלית; מערכות מעקב וניטור באמצעות GPS לענפי 

ההובלה ומסילות הברזל; התקנים ומוצרים לחלוקת חשמל, 
דהיינו קבלים, מפסקים אוטומטיים, לוחות חיבורים של מפסקים 
אוטומטיים, סוגרי מעגל, מנתקי מגע, מחלפים, מגעונים, מיישרי 
זרם, מגבילי זרם, מגעים חשמליים, קולטים חשמליים, מוליכים 

חשמליים, מחברים חשמליים, בקרים חשמליים, משרנים 
חשמליים, מערכות הספקת כוח, לוחות סעף ותיבות סעף 
(חשמל), עמדות סעף לחשמל, לוחות מיתוג ותיבות מיתוג 
לחשמל; תוכנה עבור אחראים לאיתור תקלות ותחזוקה של 

בקרים הניתנים לתכנות, תוכנה לניתוח מצבם של כלי דם בלב, 
כולל ניתוח של כלי דם לבביים, כולל פונקציות חישוב לגבי כלי 
דם, תוכנה לציוד ניטור של מטופלים, תוכנת לקבלה, לעיבוד, 
להעברה ולהצגה של נתונים, תוכנה לפיתוח תוכניות מותאמות 
במיוחד להקצאת נכסים; תוכנה לשימוש מקוון המאפשרת 

לספקי ציוד משרדי להגיש הזמנות, לנהל תיקים ולתקשר עם 
החברה; תוכנת גישה למידע על משכנתאות וביטוח, תוכנה 
לאיסוף נתונים הנוגעים לסימנים חיוניים, תוכנה לניתוח 

מערכות חשמל ומדריכים אלקטרוניים הנמכרים כיחידה אחת 
אתה, תוכנה לעובדי מוסדות פיננסיים המשמשת להערכת 

השקעות פיננסיות של לקוחות ולעיבוד המכירה של ההשקעות 
שזוהו, תוכנה לקבלת מידע על סכנת הצפה בנוגע לנדל"ן, 

תוכנה לפיתוח ממשקי משתמש גרפיים והצגת נתונים, תוכנה 
לחישוב תשלומי משכנתא, תוכנה לניהול ובקרה של שירותי 
תחזוקת ציי רכב, תוכנה לשימוש בשירותי מחשב מסחריים 
ולגישה אליהם, תוכנה המשמשת לקוחות לקבלת מידע לגבי 

תיקי חכירה, תוכנה למערכת מידע רדיולוגי לרדיולוגים 
ומחלקות רדיולוגיה, תוכנה לניהול מסדי נתונים המכילים מידע 
על עובדים ומטופלים למטרות ארכיב וניטור מטופלים, תוכנה 
המותקנת ומופעלת במחשבים אישיים וציוד ניטור רפואי 
לממשקי משתמש גרפיים, תוכנה למשלוח נתונים מוצפנים 
ודחוסים למערכות זימונית (הובלה), תוכנה המאפשרת גישה 
לאתרי אינטרנט כדי שקונים ומוכרים יוכלו לבצע עסקאות 

באמצעים אלקטרוניים ותוכנה לניווט תת-קרקעי, דהיינו ניווט 
המכלול של גשוש עומק לקידוחי נפט ומכלולי קידוח כדי לנתב 
מתקנים תת-קרקעיים; כלים ומכשירים אלקטרוניים, גרעיניים, 
תעשייתיים ומעבדתיים לבדיקה, מדידה, חישוב וניטור; מוצרי 
חשמל, מוצרים להפקה וחלוקה של חשמל ומוצרים להגנה 

מנחשולי מתח, דהיינו מוליכי ברק, מוטות משוריינים; קבלים; 
מתגים לתאורה; בקרים והתקנים לכניסה/יציאה; נתיכים; 
בקרים לתאורה; תיבות מיתוג, נוריות LED, דהיינו דיודות 
פולטות אור, וסתי מתח לכוח חשמלי, התקנים להגנה מפני 

נחשולי מתח, התקנים להגבלת נחשולי מתח, מדי מתח, לוחות 
חשמל, ממסרים וקוצבי זמן, סולנואידים ומפסקי גבול, מתנעים 
ידניים למתח מלא, מתנעים למתח מופחת, מתגים חשמליים 
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patient monitoring, software installed on and used 
with PCs and medical monitoring equipment for 
graphic user interfaces, software for sending 
encrypted and compressed data to radio-paging 
(transport) systems, software for providing access to 
web sites so that buyers and sellers can carry out 
business transactions by electronic means, and 
software for subterranean navigation, namely 
navigation of the assembly of a depth probe for oil 
drilling and drilling assemblies so as to route 
subterranean installations; electronic, nuclear, 
industrial and laboratory, testing, measuring, 
calculating and monitoring instruments and 
apparatus; electrical products, electricity production 
and distribution products and voltage surge 
protection products, namely lightning conductors, 
armored rods; condensers (capacitors); switches for 
lighting; input/output controls and devices; fuses; 
controls for lighting; switch boxes, LEDs, namely 
light-emitting diodes, voltage regulators for electric 
power, voltage surge protectors, voltage surge 
limiters, voltmeters, electrical circuit boards, relays 
and timers, solenoids and limit switches, manual full-
voltage starters, reduced-voltage starters, electric 
switches and disconnecting switches, splitters for 
circuit boards and pumping panels, circuit breakers 
and disconnecting switches, transformers, electric 
circuit and electric lighting boards, electric wires, 
cables, cords and conductors, electric wiring and 
accessories, lightning conductors, electricity meters, 
wattmeters, grounding resistances, humidity and 
temperature sensors; industrial calibration sensors, 
push buttons, engine and motor control centers and 
their electric controls and voltage regulators included 
in this class; computer programs and software for 
medical use, industrial use and for research; 
electrophoresis apparatus; chromatography columns 
and pumps for laboratory use; apparatus for particle 
or laser rays microfabrication; apparatus for bio-
informatics systems; scintillation apparatus; imaging 
apparatus for radioactive and luminescent emissions; 
oligonucleotide-producing apparatus; optical laser 
systems for digital imaging; glassware for 
laboratories; vials and micro-vials; microtiter plates; 
software for managing hospital operating rooms; 
software for intensive care information management; 
software for industrial operation control; software and 
manuals therefor sold as unit for factory 
management; graphic interface computer programs 
for controlling machines in industrial automation 
applications; software for creating graphic 
presentations and editing dynamic data interfaces for 
real-time graphic applications for industrial and 
commercial use; communication software for 
connecting computer network users; software for 
plastic injection molding; software for controlling, 
monitoring, simulating, communicating, recording and 
collecting data and for factory automation; software 
for integration of manufacturing machine operations, 
process control, supply of data for displaying, 
problem monitoring and production report generation; 
software packages for operating and programming 
grinders in the manufacturing industry; computer 
hardware for monitoring industrial processes, namely 
computer monitors; portable computers, Ethernet 
cards and cables; computer networking hardware, 
memory cards; microchips; microprocessors; 

ומתגי ניתוק, מפצלים ללוחות חשמל ולוחות 'שאיבה', מפסקים 
אוטומטיים ומתגי ניתוק, שנאים, לוחות חשמל ותאורת חשמל, 

תילים, כבלים, פתילים ומוליכים חשמליים, חיווט חשמלי 
ואבזרים, מוליכי ברק, מוני חשמל, מדי הספק, התנגדויות 
הארקה, חיישני לחות וטמפרטורה; חיישני כיול תעשייתיים, 
לחצנים, מרכזי בקרה למנועים ובקרי החשמל שלהם ווסתי 

מתח הכלולים בסוג זה; תוכניות מחשב ותוכנת מחשב לשימוש 
רפואי, שימוש תעשייתי ולמחקר; מכשירים לאלקטרופורזיה; 
עמודות הפרדה ומשאבות לכרומטוגרפיה לשימוש מעבדתי; 

מכשירים לייצור ממוזער של קרינת חלקיקים או לייזר; מכשירים 
למערכות ביו-אינפורמטיקה; מכשירי התזת ניצוצות; מכשירי 
דימות לפליטות רדיואקטיביות ונהורנית; מכשירים המייצרים 
אוליגונוקליאוטידים; מערכות לייזר אופטיות לדימות דיגיטלי; 
כלי זכוכית למעבדות; בקבוקונים ומיקרו-בקבוקונים; לוחות 
מיקרו-טיטר; תוכנה לניהול חדרי ניתוח בבתי חולים; תוכנה 
לניהול מידע של מחלקות טיפול נמרץ; תוכנה לבקרת פעולה 
תעשייתית; תוכנה ומדריכים לאותה תוכנה הנמכרים כיחידה 
אחת לניהול מפעלים; תוכניות מחשב מבוססות ממשק גרפי 
לבקרת מכונות ביישומי אוטומציה תעשייתית; תוכנה ליצירת 
מצגות גרפיות ועריכת ממשקי נתונים דינמיים עבור יישומי 

גרפיקה בזמן אמת לשימוש תעשייתי ומסחרי; תוכנת תקשורת 
לחיבור משתמשי רשת מחשבים; תוכנה להזרקת פלסטיק; 

תוכנה לבקרה, ניטור, הדמיה, תקשורת, רישום ואיסוף נתונים 
ולאוטומציה של מפעלים; תוכנה לשילוב פעולות של מכונות 
ייצור, בקרת תהליכים, הספקת נתונים להצגה, ניטור בעיות 
והפקת דוחות ייצור; חבילות תוכנה להפעלה ותכנות של 
מטחנות בתעשייה; חומרת מחשבים לניטור תהליכים 

תעשייתיים, דהיינו צגי מחשב; מחשבים נישאים, כרטיסי 
אתרנט וכבלים; חומרה לרישות מחשבים, כרטיסי זיכרון; 

מיקרו-שבבים; מיקרו-מעבדים; רכזות, מתגים ונתבים לרשתות 
מחשבים, אבזרי מחשבים, התקני תצוגה ומסופים; לוחות 

לבנים ('וירטואליים') במחשב; מעבדים וכרטיסי מערכת; בקרי 
שיחות, ממשקי מפעיל, ממשקי ייחוס ומלקטי נתונים; יישומים 
לייצור ובקרה, דהיינו לבקרת תהליכים סטטיסטית, איסוף 
נתונים, בקרה דיגיטלית ישירה; מערכות ניהול מסמכים; 
מוצרים ומערכות לעיבוד אותות דיגיטליים, דהיינו בקרי 

אוטומציה תעשייתית ובקרים לוגיים ניתנים לתכנות; מוצר 
בקרה סתגלני בצורת בקר חיצוני למיטוב ביצועי החיתוך הגס 
והגס למחצה של כלי מכונות; ציוד קלט/פלט מבוזר ומרוחק, 
מודולי קלט/פלט, מודולי ממשק, ספקי כוח וציוד הרכבה; 

מערכות אזעקה נגד גניבה ופריצה; מערכות אבטחה, דהיינו 
מחשבי תכנות לוגי, לוחות בקרה, גלאי פריצה אלקטרוניים, 
גלאי שבירת זכוכית אלקטרוניים, גלאי רעידה אלקטרוניים, 
מגעים מגנטיים למערכות אבטחה, לוחות מיתוג אלקטרוניים, 
גלאי תנועה אלקטרוניים למערכות אזעקה, מתגים אלקטרוניים 
רגישים לתנועה, צופרים בחיבור קבוע, רמקולים, מערכות ניווט 
אלקטרוניות, מערכות לבקרת גישה וניטור אזעקות; גלאים 
ואזעקות לאש, חום ועשן; מערכות בקרת גישה באמצעות 
כרטיסי מחשב; קוראי כרטיסים, מקודדי כרטיסים וכרטיסים 
מקודדים למערכות בקרת גישה מופעלות כרטיס; מצלמות 
וידיאו; התקני וידיאו לזיהויעצמים; התקני וידיאו לעקיבת 
עצמים; התקני וידיאו לקריאת לוחיות רישוי; התקני וידיאו 

לבדיקת אזעקות; התקני וידיאו לזיהוי פנים; התקני וידיאו לזיהוי 
כלי רכב; התקני וידיאו לגילוי תנועה; התקני וידיאו לבקרת 
דלתות כניסה; התקני וידיאו לגילוי פריצות; חומרת עיבוד או 

תוכנת עיבוד המשמשת לניתוח תמונות וידיאו דיגיטליות לצורך 
שליפה, רישום ודיווח על מידע באופן אוטומטי, ומערכות ניטור 
וידיאו מרוחק ליישומי אבטחה ופיקוח; צגי וידיאו מרכזיים; 
מכשירי וידיאו; מכשירים לצילום והסרטה; מערכות וידיאו 

במעגל סגור; מערכות וידיאו במעגל סגור הכוללות ממצלמה 
אחת או יותר על בתי המצלמות שלהן; מקמ"שים אלחוטיים, 
לטווחים קצרים ובתדר רדיו; מקמ"שים לקווי חשמל; ציוד ניטור 
תקשורת להפעלת מצלמות במעגל סגור; ציוד ניטור תקשורת, 
דהיינו בקרי לוח מקשים נומרי, התקני מיתוג בתבנית מטריצה, 

מרבבים, מכשירי וידיאו דיגיטליים, כיפות סובבות מובנות 
לצילום פנורמי בזום, התקני שלט רחוק לווידיאו, מקלטים, 
אזעקות אלקטרוניות, מזנקים ופקדי ניהול והתקני תמסורת 
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computer network hubs, switches and routers, 
computer accessories, displaying devices and 
terminals; computer whiteboards; processors and 
system cards; call controllers, operator interfaces, 
reference interfaces and data collectors; applications 
for manufacture and control, namely for statistical 
process control, data collection, direct digital control; 
document management systems; digital signal 
processing products and systems, namely, industrial 
automation controls and programmable logic 
controllers; adaptive control product in the form of an 
external controller for optimizing rough and semi-
rough cutting performance of machine tools; 
distributed and remote input/output equipment, 
input/output modules, interface modules, electricity 
supplies and assembly equipment; anti-theft and 
burglar alarm systems; security devices, namely logic 
programming computers, control panels, electronic 
burglar detectors, electronic glass-breakage 
detectors, electronic vibration detectors, magnetic 
contacts for security systems, electronic switch 
plates, electronic motion detectors for alarm systems, 
electronic motion-sensitive switches, fixed connection 
sirens, audio loudspeakers, electronic navigation 
systems, access control and alarm monitoring 
systems; fire, heat and smoke alarms and detectors; 
computer cards access control systems; card 
readers, card encoders and encoded cards for card-
operated access control systems; video cameras; 
video devices for object recognition; video devices for 
object tracking; video devices for reading license 
plates; video devices for checking alarms; video 
devices for facial recognition; video devices for 
vehicle recognition; video devices for traffic detection; 
video devices for access door control; video devices 
for burglar detection; processing hardware or 
software used for analyzing digital video images for 
automatically extracting, recording and reporting 
information automatically, and remote video 
monitoring systems for security and surveillance 
applications; central video monitors; video recorders; 
apparatus for shooting and filming; closed-circuit 
video systems; closed-circuit video systems 
consisting of one or several cameras and camera 
housings; wireless, short-range and radiofrequency 
transceivers; transceivers for electrical lines; 
communication monitoring equipment for operating 
closed-circuit cameras; communication monitoring 
equipment, namely numeric-pad controls, matrix 
switching devices, multiplexers, digital video 
recorders, integrated swinging panoramic zoom 
domes, remote video controllers, receivers, electronic 
alarms, triggers and management controls and video 
transmission devices sold separately or as parts of a 
closed-circuit camera operating system; personal 
digital assistants (PDAs) configured for use by real 
estate professionals; communication interfacing 
devices for personal digital assistants (PDAs); fiber-
optic transmission systems, namely fiber-optic 
transmitters, receivers and transceivers for 
transmission of video signals, audio signals and data 
via optical fibers; electric switches; electromechanical 
locking devices; magnetic cards for locks, access 
control, presence control, alarms and security 
systems; portable electronic hardware for reception, 
control, storage, handling, display and transmission 
of data and for actuating electronic locks; electronic 

וידיאו הנמכרים בנפרד או כחלק ממערכת להפעלת מצלמות 
במעגל סגור; מחשבי כף יד (PDA) המותאמים לשימוש בידי 
 ;(PDA) אנשי נדל"ן; התקני ממשוק תקשורת למחשבי כף יד
מערכות תמסורת מבוססות סיבים אופטיים, דהיינו משדרים, 
מקלטים ומקמ"שים מבוססי סיבים אופטיים לתמסורת אותות 

וידיאו, אותות אודיו ונתונים דרך סיבים אופטיים; מתגים 
חשמליים; התקני נעילה אלקטרומכניים; כרטיסים מגנטיים 
למנעולים, בקרת גישה, בקרת נוכחות, אזעקות ומערכות 

אבטחה; חומרה אלקטרונית נישאת לקליטה, בקרה, אחסון, 
טיפול, הצגה ותמסורת של נתונים ולהפעלת מנעולים 

אלקטרוניים; כרטיסי גישה אלקטרוניים וקוראים ומקודדים 
עבורם; כרטיסי גישה מגנטיים וקוראים ומקודדים עבורם; 

כרטיסי גישה מבוסס זיכרון וקוראים ומקודדים עבורם; כרטיסי 
קרבה וקוראים ומקודדים עבורם, מפתחות אלקטרוניים וקוראים 

ומקודדים עבורם; כרטיסי גישה מבוססי ברקוד וקוראים, 
מקודדים ומכשירי למינציה עבורם; מקלדות גישה; תוויות מעקב 
תדר רדיו; מערכות מעקב ובקרה הכוללות משואת תדר רדיו 
אחת או יותר, גלאים ומקמ"שים לקביעה ובדיקה של מיקומם 
ותנועותיהם של נכסים מוחשיים, מלאי ואנשים; חיישנים 

אינפרה-אדומים; חומרת מחשב ותוכנת מחשב לניהול תשתיות 
ומערכות ניטור לצורך גישה לתשתיות ולרכיבים שלהן, דהיינו 
לוחות בקרה, קוראי כרטיסי גישה ודימות וידיאו, פיקוח וידיאו, 
רישום דיגיטלי בדיסק קשיח, תמסורת רשת וציוד ומערכות 

לגישה מרחוק; שרתי אחסון וידיאו דיגיטלי מרושתים, יישומים 
לפיקוח ולבקרת גישה, ניטור אזעקות ואבטחה, תוכנת מחשב 
וחומרת מחשב לניטור והפעלה של מערכות גישה ואבטחה 
הכוללות מערכות נעילה, דלתות, התקני גישה וזיהוי ותיבות 
ביטחון בצורת תיבות לאחסון מאובטח של מפתחות; מערכות 
פיקוח הנמכרות בנפרד או כרכיבים או בצורת ערכות כמו 
מערכות הכוללות מצלמת פיקוח אחת או יותר, מצלמות 

נסתרות, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, בתי מצלמות, חצובות 
למצלמות, עדשות, צגי וידיאו, מכשירי וידיאו, רשמים דיגיטליים, 
מדיה להקלטת וידיאו, מתגי וידיאו, לוחות בקרה, בקרי מקלדת, 
בקרי ג'ויסטיק, מכשירי ממשק לאזעקות וציוד בקרת גישה, 
מקמ"שים, מקלטים, משדרים, מעבדי אותות, מרבבים, מתגי 
תבניות מטריצה, בקרים, בתי לוחות בקרה, בתי מתגים, 

שנאים, מתגים, מפצלים, כבלים קואקסיאליים, מחברים, גלאי 
תנועה, מיקרופונים ורמקולים; תוכנת ממשק משתמש ותוכנת 
בקרה לניהול מערכות גישה, מערכות אבטחה וכיבוי אש; 
מנעולים חשמליים, ציוד תקשורת אלקטרונית ומחשב נישא 
לקליטה, בקרה, אחסון, טיפול, הצגה ותמסורת של נתונים 
לצורך הפעלת התקני נעילה אלקטרוניים; מחזיקי מפתחות 

אלקטרוניים, קוראים ומקודדים; תוכנת מחשב וחומרת מחשבים 
לעיבוד נתונים; ספקי כוח, דהיינו סוללות, מיישרים/וסתים של 
זרם/מתח ושנאים; לוחות בקרה, דהיינו מכשירים אלקטרוניים 

המתוכננים לניטור אלקטרוני של פעילות מוגדרת מראש 
ולהפעלת אזעקה נגד גניבה; רמקולי צופרים ובקרי צופרים 
אלקטרוניים, דהיינו מחוללי צלצולים ומגברי צופרים; תוכנה 

לבקרה של ציוד תקשורת להפעלה ובקרה של מצלמות במעגל 
סגור; התקני מיתוג המשלבים מתגי להב מופעלים מגנטית 
למערכות אזעקה נגד גניבה ומערכות אזעקת אש, במכשירי 
מעקב תעשייתיים, מוני סיבובים, מערכות מנעולי ביטחון 
לארונות ציוד, מכשירי ניטור מצב תעשייתיים, כבלי חשמל 
ומכשירים לניטור משאבות ושסתומים ומערכות אזעקה 

ומערכות אזעקה לבית; מכשירי בדיקה חשמליים ואלקטרוניים 
לגילוי הנוכחות של חומרים מסוימים על אנשים, במזוודות 

ובמטען; מכשירי בדיקה חשמליים ואלקטרוניים לגילוי הנוכחות 
של חומרי נפץ ו/או סמים על אנשים, במזוודות ובמטען; 

מכשירים לגילוי נוכחות של חומרי נפץ ופעילות חתרנית אחרת; 
קוצבי זמן או מכשירים רגישים לגילוי שינויים בתנאים להפעלה 

וניטור מחזורי שיקום או שטיפה לציוד עיבוד מים; 
ביו-ריאקטורים לתרביות תאים; מכשירי ניתוח נישאים, דהיינו 
בחון עם רשם להמרת נתונים המצויד במיקרו-מעבדים למדידת 

מוצרים אורגניים ואנאורגניים במים; מסננים ובתי מסננים 
למעבדות; מסנני ממברנה למעבדות; התקנים למדידת צפיפות 

סחף; התקני ביטול יינון למעבדות, מסננים ובתי מסננים 
למעבדות; מכשירים להפרדת נוזלים למעבדות; ממברנות 
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access cards and readers and encoders thereof; 
magnetic access cards and readers and encoders 
thereof; memory access cards and readers and 
encoders thereof; proximity cards and readers and 
encoders thereof, electronic keys and readers and 
encoders thereof; barcode access cards and readers, 
encoders and laminators thereof; access keypads; 
radio-frequency tracking tags; tracking and control 
systems consisting of one or several radio-frequency 
beacons, detectors and transceivers for determining 
and checking the location and movements of tangible 
assets, stocks and individuals; infrared sensors; 
computer hardware and software for managing 
infrastructures and monitoring systems for accessing 
infrastructures and components thereof, namely 
control boards, access card readers and video 
imaging, video surveillance, digital hard disk 
recording, network transmission and remote access 
equipment and systems; networked digital video 
storage servers, applications for surveillance and 
access control, alarm and security monitoring, 
computer software and hardware for monitoring and 
operating access and security systems comprising 
locking systems, doors, access and identification 
devices and security cases in the form of boxes for 
securing keys; surveillance systems sold separately 
or as components or in the form of sets such as 
systems comprising one or several surveillance 
cameras, hidden cameras, closed-circuit television 
cameras, camera housings, camera stands, lenses, 
video monitors, video recorders, digital recorders, 
video recording media, video switches, control 
panels, numerical pad controls, joysticks, interface 
apparatus for alarms and access control equipment, 
transceivers, receivers, transmitters, signal 
processors, multiplexers, matrix switches, controls, 
control panel casings, switch housings, transformers, 
switches, splitters, coaxial cables, connectors, motion 
detectors, microphones and loudspeakers; user 
interface software and control software for 
management of access, security and fire-
extinguishing systems; electric locks; portable 
electronic communication and computer equipment 
for data reception, control, storage, handling, display 
and transmission for operating electronic locking 
devices; electronic key holders, readers and 
encoders; data processing computer software and 
hardware; electric power supplies, namely batteries, 
rectifiers/regulators of current/voltage and 
transformers; control panels, namely electronic 
apparatus designed for electronically monitoring a 
predefined activity and for activating an anti-theft 
alarm; loudspeakers for sirens and electronic siren 
controls, namely ringer tone generators and 
amplifiers for sirens; software for controlling 
communication equipment for operating and 
controlling closed-circuit cameras; switching devices 
integrating magnetically triggered blade switches for 
anti-theft alarm systems and fire alarm systems, in 
industrial tracking apparatus, revolution counters, 
security lock systems for equipment cabinets, 
industrial position-monitoring apparatus, electric 
cables and pump and valve monitoring apparatus 
and home security alarm systems; electric and 
electronic checking apparatus for detecting the 
presence of certain substances on individuals, in 
luggage and freight; electric and electronic checking 

למעבדות; כלים לניטור אוזון; ציוד מעבדה, דהיינו מיקרו-לוחות 
נקבוביים לטיטור בחקר הביולוגיה של התא ויישומים אחרים 
במדעי החיים; בקרים אלקטרוניים לעיבוד מים ותהליכים, 
דהיינו, מערכות לעיבוד נייר ועיסה, מערכות לעיבוד דלק 

ומערכות לעיבוד מתכות לצורך ניתוח של הכימיה של המערכת, 
קביעת תוכנית הטיפול המתאימה, החלת הטיפול הרצוי וניטור 
יעילות הטיפול; תוכנה לניהול נתונים בתחום עיבוד נייר, עיסה 
ומים; בקרים אלקטרוניים לעיבוד נתונים בתחום עיבוד נייר, 
עיסה ומים; מכשירים למערכות הספקת מים לתעשייה לצורך 
מדידה ובדיקה של pH ומוליכות; מכשירים להספקת כמויות 
מדודות של כימיקלים למערכת הספקת מים תעשייתית, 

מסחרית או עירונית; מכשירי בדיקה אלקטרוניים לעיבוד מים; 
ציוד בדיקה מעבדתי, דהיינו מכשירים לבדיקת רמות משקעים 
ומהירות שיתוך; מעבדה ניידת המצוידת בציוד וכלים למדידה 

וניטור של pH, מוליכות וריכוז של כרומט במים ביתיים 
ותעשייתיים, וכן לביצוע בדיקות מים אנאורגניות 

ומיקרוביולוגיות; מוצרים אלקטרוניים ואלקטרוכימיים, דהיינו 
תאי דלק; מכשירים להמרת קרינה פוטואלקטרית לאנרגיה 
חשמלית, דהיינו מודולים סולריים פוטו-וולטאיים, מודולים 
סולריים פוטו-וולטאיים היברידיים, חיישנים אלקטרוניים 

למדידת קרינת השמש, תאים פוטואלקטריים; מכשירים להמרת 
קרינה אלקטרונית לאנרגיה חשמלית, דהיינו מודולים סולריים 
פוטו-וולטאיים, מערכות ורכיבים וכל רכיבי המערכת הקשורים; 
מדפסות, מדפסות לייזר, מדפסות הזרקת דיו, מדפסות מרובות 
פונקציות ורב-תכליתיות, חלקים של כל המוצרים האמורים; 
התקנים אלקטרוניים נישאים לקליטה ו/או תמסורת אלחוטית 
של נתונים, המאפשרים למשתמשים לאחסן או לנהל מידע 
אישי ולהעביר ולקבל תקשורות קול, וידיאו ותמונה; תוכנה 

לסנכרון נתונים בין יחידה או תחנה מרוחקת ויחידה או תחנה 
קבועה, ותוכנה המספקת חיבור נתונים אלחוטי חד-כיווני ו/או 
דו-כיווני; התקנים אלקטרוניים נישאים לקליטה ו/או תמסורת 
אלחוטית של נתונים; תוכנה להכוונה מחדש של מסרים, דואר 
אלקטרוני ו/או נתונים אחרים ממחשב אישי או שרת אל התקן 
אלקטרוני נישא אחד או יותר; תוכנת מחשב ותוכניות מחשב 
להפעלה וניהול אלחוטיים של התקנים; התקני טלקומוניקציה; 
תוכנה לגישה, חיפוש, מפתוח ואחזור מידע ונתונים מרשתות 
מחשבים גלובליות ורשתות תקשורת גלובליות, ולניווט באתרי 
אינטרנט ברשתות אלה; תוכנה למשלוח וקבלה של מסרונים 
ודואר אלקטרוני ולסינון מידע לא טקסטואלי מנתונים; התקנים 
אלקטרוניים נישאים לתקשורות קול, וידיאו, נתונים ותמונות; 
תוכנת משחקי מחשב לטלפונים ניידים; תוכנת משחקים 

אלקטרוניים לטלפונים ניידים; חבילות תוכנה; סוללות, תאים 
וסוללות יבשים, סוללות נטענות, מטעני סוללות, מצברים, תאים 
סולריים, תאי דלק; אלקטרודות פחם לסוללות יבשות, מכשירי 
תיול, מחברים (חשמליים), כבלי חשמל, תעלות חשמל, תעלות 
רצפה מתוכננות במיוחד לאחסון כבלי חשמל, משנק (לנורות 
פריקה), מערכות תיול מתחת לשטיח, מפסקי תאורה לפי 

התקנות, מפסקים אוטומטיים, מגעונים ומתנעים מגנטיים, מגני 
מעגל, התקני מיתוג, תיבות מצמת, מתגי התקנים, שקעי 

יציאה, תקעים (חשמליים), קוצבי זמן חשמליים, התקני תיול 
אחרים; מכשירים וכלי איתות, אינטרקום וידיאו, מערכות 

אינטרקום, פעמוני דלת חשמליים, אינטרקום, אזעקות אש, 
אזעקות דליפת גז, אזעקות פריצה, אינטרקומים נישאים 

לחירום; מכונות ומכשירים אקוסטיים, מכשירי רדיו, רשמקולים, 
רדיו-טייפים, נגני קלטות נישאים, נגני/רשמי תקליטורים, 

נגני/רשמי מיני-דיסק, דקים למיני-דיסקים, נגני/רשמי אודיו של 
DVD (דיסק דיגיטלי רב-תכליתי), נגנים/רשמים דיגיטליים 

מאובטחים, כרטיסים דיגיטליים מאובטחים, רמקולים, טיונרים, 
מגברים, מערכת רכיבי סטריאו, קוראי דיסקים, שוויינים 
(אקווילייזרים) גרפיים, שעונים מעוררים, רשמי מעגלים 

משולבים, התקני עיבוד קול דיגיטליים, אוזניות כפתור, אוזניות 
ראש, מיקרופונים, נגני קלטות או רשמקולים, תוכנה 

לתקליטורים (מוקלטת), מגפונים חשמליים, מערכות אודיו 
לרכב, מערכות כריזה, ערבלי אודיו, ציוד לניקוי ציוד אודיו, 
דהיינו ציוד לניקוי ראשים מגנטיים; כבלי אודיו, כבלי וידיאו, 
מכשירי אודיו אחרים; מכונות ומכשירים אור-קוליים, מכשירי 
טלוויזיה, צגי שפופרות קתודיות, שפופרות קתודיות, שפופרות 
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apparatus for detecting the presence of explosives 
and/or narcotics on individuals, in luggage and 
freight; apparatus for detecting the presence of 
explosives and other contraband; timers or sensitive 
apparatus for detecting changes in conditions for 
launching and monitoring regeneration or washing 
cycles for water treatment equipment; bioreactors for 
cell culture; portable analysis instruments, namely a 
probe with a recorder for data conversion equipped 
with microprocessors for measuring organic and 
inorganic products in water; filters and filter housings 
for laboratories; membrane filters for laboratories; silt 
density measuring devices; deionization devices for 
laboratories, filters and filter housings for 
laboratories; liquid separating apparatus for 
laboratories; membranes for laboratories, flowmeters; 
ozone monitoring instruments; laboratory equipment, 
namely porous titration microplates for cellular 
biology and other applications in life sciences; 
electronic controls for water treatment and 
processes, namely, systems for paper and pulp 
treatment, fuel treatment systems and metal 
treatment systems for analyzing the chemistry of the 
system, determining the proper treatment program, 
applying the desired treatment and monitoring the 
effectiveness of the treatment; data management 
software in the field of paper, pulp and water 
treatment; electronic controls for data processing in 
the field of paper, pulp and water treatment; 
apparatus for industrial water-supply systems for 
measuring and checking pH and conductivity; 
apparatus for supplying an industrial, commercial or 
municipal water supply system with measured 
quantities of chemicals; electronic testing apparatus 
for water treatment; laboratory testing equipment, 
namely apparatus for testing deposit levels and 
corrosion speed; mobile laboratory equipped with 
equipment and instruments for measuring and 
monitoring pH, conductivity and concentration of 
chromate in domestic and industrial waters, for 
carrying out inorganic and microbiological water 
testing; electronic and electrochemical products, 
namely fuel cells; apparatus for converting photo-
electric radiation to electrical energy, namely, 
photovoltaic solar modules, hybrid photovoltaic solar 
modules, electronic sensors for measuring solar 
radiation, photo-cells; apparatus for converting 
electronic radiation to electric energy, namely 
photovoltaic solar modules, systems and 
components and all related system components; 
printers, laser printers, ink-jet printers, multi-function 
and multi-purpose printers, parts of all the aforesaid 
goods; portable electronic devices for wireless 
reception and/or transmission of data, enabling users 
to store or manage personal information and to 
transmit and receive voice, video and image 
communications; software for synchronization of data 
between a remote unit or station and a fixed unit or 
station, and software providing a one-way and/or 
two-way wireless connection to data; portable 
electronic devices for wireless data reception and/or 
transmission; software for re-orientation of 
messages, electronic mail and/or other data from a 
personal computer or a server towards one or several 
portable electronic devices; computer software and 
programs for wireless device operation and 
management; telecommunication devices; software 

 LCD לקליטת תמונות, טלוויזיות פלזמה, צגי פלזמה, טלוויזיות
(צג גביש נוזלי), צגים גביש נוזלי, טלוויזיות עם מכשיר וידיאו 
משולב, טלוויזיות עם נגן תקליטים משולב, אנטנות, טיונרים 
לשידור לווייני, טיונרים לטלוויזיה, מסופי אינטרנט, מקרני 

וידיאו, וידיאו טייפים, מסרטות וידיאו, מצלמות וידיאו, מדפסות 
וידיאו, נגני לייזר דיסק, נגני תקליטורי וידיאו, תוכנה לתקליטורי 
וידיאו, נגני/רשמי וידיאו ל-DVD, מערכות וידיאו צבע לצגים 
גדולים, מערכות טלוויזיה בכבלים, יחידות דיסק קשיח, התקני 
דימות וידיאו, לוחות תצוגה אלקטרואופטיים, מערכות תצוגה 
חשמליות רב-תכליתיות, מערכות ציוד וידיאו במעגל סגור, 

תוכנה ל-DVD, מצלמות טלוויזיה, מתגי וידיאו, מערכות עריכה 
 LED צגי ,DVD לא ליניארית, בקרי עריכה, מערכות להכנת
(דיודות פולטות אור), מכונות אור-קוליות אחרות; מכונות 

ומכשירים לדיסקים אופטיים; יחידות לדיסקים אופטיים, צורבים, 
נגני דיסק אופטי, מחליפי דיסקים אופטיים, מחסניות דיסקים 

אופטיים, מערכות להקלטת דיסקים אופטיים; מכשירים ומכונות 
לתקשורת, מקמ"שי פקס, מקמ"שים, טלפונים, טלפונים 

סלולריים ניידים, תיקים לטלפונים סלולריים ניידים, משיבונים, 
מערכות מיתוג אוטומטיות פרטיות, מקלטי מערכת מיקום 

גלובלית (GPS), רדיו-טלפונים, מכ"מים ימיים, איתוריות רדיו, 
מערכות תקשורת ניידות, מערכות רדיו עם גישה רב-ערוצית, 
לוחות חשמליים למידע על התנועה, מערכות ויעוד וידיאו, 
מערכות טלפון נישא פרטיות, מערכות רשת מקומית, רכיבי 
CODEC ל-AV (אודיו/וידיאו), מערכות ניווט לרכב (מערכת 
הנחיה בכביש), מערכות אלקטרוניות לגביית אגרות כבישים, 
אנטנות GPS (מערכת מיקום גלובלית); מכשירים וכלים 
לבדיקה (פיקוח), מערכות תקשורת ופיקוח לבנייני דירות, 

מערכות לגילוי פורצים, מערכות אוטומטיות לפיקוח ובקרה של 
פונקציות בתוך בניינים, מכשירים חשמליים לאבטחה 

רב-שכבתית; מכונות וכלי בקרה אוטומטיים, לוחות סעף, 
מכשירים לבקרת רמזורים, מערכות לאיתור אוטובוסים, גלאי 
רכב באולטרה-סאונד, רשתות מידע וטלקומוניקציה לניהול 

התנועה בכבישים, עמעמי אור, מתגי תאורה, מהפכים, מערכות 
בקרה ניתנות לתכנות, שנאים, ארונות, מערכות ביתיות להפקת 
חשמל, קבלי כוח; ציוד לעיבוד נתונים; מחשבים וציוד היקפי 
למחשבים, מעבדי תמלילים, תוכנה (מוקלטת), סורקי תמונות 
למחשבים אישיים, מדפסות, כרטיסים למחשב אישי, מקלדות 
 CD-ROM מחשבים, עכבר (ציוד לעיבוד נתונים), יחידות
(תקליטור עם זיכרון לקריאה בלבד), יחידות לתקליטונים, 

מערכות לקריאה/כתיבה של כרטיסים, קוראי ברקוד, רשמי זמן, 
מסופי נתונים נישאים, מערכות נקודת מכירה, מסופי איסוף 
נתונים, מחשבי כף יד, יחידות DVD-RAM/ROM, מערכות 
תב"ם/יב"ם, יחידות דיסק קשיח, מחשבונים, מקורות אל-פסק 
למחשבים/תקשורת/שידור; התקני אחסון חיצוניים, קלטות 
וידיאו, ראשי ניקוי, מערכות וידיאו D-VHS, ציוד היקפי אחר 

למחשבים; קלטות וידיאו, קלטות אודיו, תקליטונים, תקליטורים, 
מינידיסקים, תקליטורי DVD, כרטיסי זיכרון למעגלים משולבים; 

מכשירים וכלים לשקילה ומדידה, מערכות מדידת מינון 
תרמו-נהורניות, מדי-מינון קרינת רנטגן נישאים, מונים 

אלקטרוניים, מדי זרם, מדי צריכת חשמל, התקנים למדידת 
לחיצה, מכשירי חשמל למדידת דליפת חשמל, מדי בידוד 

חשמלי, תרמומטרים, מעבדי מערכות מדידה, צגי מתח גזרה 
חשמליים רב-מעגליים, התקני מדידה עם דיוק מיקרו, מנתחי 
אודיו/וידיאו, אוסצילוסקופים, מאפננים, מדי מתח, מדי עיוות, 
מכשירי מדידה אחרים; חיישנים, חיישנים רגישים לאור, 

חיישנים תרמומטריים, חיישני מקום, חיישני מהירות זוויתית, 
חיישני סיבוב, חיישני זווית, חיישני נקודת טל, חיישנים אחרים; 
רכיבים חשמליים, דיודות פולטות אור, גבישים נוזלים, יחידות 
צג גביש נוזלי, מגנטרונים, דיודות, טרנזיסטורים, תרמוסטטים, 

מעגלים משולבים, התקני זיכרון של מוליכים למחצה, 
מיקרו-מחשבים בשבב יחיד, קבל חשמלי, מחסנית 

למיקרופונים, מעבדי תמונה בסולם האפור, ראשי הדפסה 
תרמיים, ראשים מגנטיים, מגנטים תמידיים, מחברים, ממסרים, 
רכיבי צגים, לייזרים מוליכים למחצה, התקני צימוד מטענים 

(CCD), גלאי תמונות, קבלי סרט, יחידת ממברנה לחמצון יתר, 
יחידות טיונר חשמלי, יחידות תדר גבוה, יחידות לאימות 

מטבעות, יחידות לאימות שטרות, התקני קריאה/כתיבה של 
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for accessing, searching, indexing and retrieving 
information and data from global computer networks 
and global communication networks, and for 
navigation on the aforesaid networks websites; 
software for sending and receiving short messages 
and electronic mail and for filtering non-text 
information from data; portable electronic devices for 
voice, video, data and image communications; 
computer game software for mobile telephone 
receivers; electronic game software for mobile 
telephone receivers; software packages; batteries, 
dry cells and batteries, rechargeable batteries, 
battery chargers, storage batteries, solar cells and 
batteries, fuel cells; carbon electrodes for dry 
batteries, wiring apparatus, connectors (electric), 
electric cables, electric ducts, floor ducts specially 
designed for housing electric cables, ballast (for 
discharge lamps), under carpet wiring systems, code 
lighting-switches, circuit breakers, magnetic 
contactors and starter switches, circuit protectors, 
switching devices, electric connecting boxes, device 
switches, output jacks, plugs (electric, electric timers, 
other wiring devices; signaling apparatus and 
instruments, video intercoms, intercom systems, 
electric door chimes, intercoms, fire alarms, gas-leak 
alarms, anti-theft alarms, portable emergency 
intercoms; acoustic machines and apparatus, radios, 
tape recorders/players, radio cassette recorders, 
portable tape players, compact disc 
recorders/players, minidisc recorders/players, 
minidisc decks consoles, DVD (digital versatile disc) 
audio recorders/players, secured digital 
recorders/players, secured digital cards, 
loudspeakers, tuners, amplifiers, stereo component 
systems, disc readers, graphic equalizers, alarm 
clocks, integrated circuit recorders, digital audio 
processing devices, earphones, headphones, 
microphones, cassette recorders/players, software 
for compact discs (prerecorded), electric 
megaphones, audio systems for cars, public address 
systems, audio mixers, audio equipment cleaning 
equipment, namely magnetic head cleaning 
equipment; audio cables, video cables, other audio 
machines; audiovisual machines and apparatus, 
television sets, cathode ray tube display devices, 
cathode ray tubes, image pick-up tubes, plasma 
television sets, plasma displays, LCD (liquid crystal 
display) television sets, liquid crystal display 
monitors, television sets combined with video tape 
recorders, television sets combined with disc players, 
antennas, tuners for satellite broadcasting, television 
tuners, Internet terminals, video projectors, video 
cassette recorders, camcorders, video cameras, 
video printers, laser disc players, video CD (compact 
disc) players, software for video CD (compact disc), 
video recorders/players for DVDs, color video 
systems for large-scale display, cable television 
systems, hard disk units, video imaging devices, 
electric optical display boards, multi-purpose electric 
display systems, closed-circuit video equipment 
systems, software for DVDs, television cameras, 
video switches, non-linear editing systems, editing 
controllers, DVD creation systems, light emitting 
diodes (LED) displays, other audiovisual machines; 
optical disc machines and apparatus; optical disc 
units, optical disc recorders, optical disc players, 
optical disc changers, optical disc cartridges, optical 

כרטיסים מגנטיים, מתנדים מבוקרי מתח, יחידות סינתסייזר 
מעגל נועל מופע, יחידות מודול תקשורת אלחוטית, רכיבי 
תמסורת אופטית, לוחות חיווט מודפסים, רכיבי רמקולים, 

מתאמי ז"ח (זרם חילופין), מגנטים ממקדים, משרנים (סלילים), 
קבלים למכשירי חשמל, מסנני אותות חשמליים, שנאים, סלילי 

הטיה, תרמיסטורים, וריסטורים, רכיבים פיאזואלקטריים 
מקרמיקה,רכיבים אקוסטיים-אופטיים, נגדים, פוטנציומטרים, 
מקודדים, יחידות הדפסה, מעגלים משולבים היברידיים, רכיבי 
מיתוג, לוחות חיווט לריתוך בחום, לוחות מגע שקופים, רכיבים 
אלקטרו-נהורנים, שלטים, רכיבי התנגדות חשמלית, מנתקים 

תרמיים; ציוד עיבוד נתונים, במיוחד ליישומים פיננסיים; תוכניות 
למערכות הפעלה; חומרת ותוכנת מחשב, במיוחד לפיתוח, 
תחזוקה ושימוש של רשתות מחשבים מקומיות ורחבות; 
מערכות לקריאת כרטיסי זיכרון ומערכות לקריאת נתונים 
מאוחסנים כולל זיכרונות מעגלים משולבים וזיכרונות של 

כרטיסי בנק; מנפקי כרטיסים אוטומטיים; מכונות חשבונאות; 
כרטיסים מקודדים, כולל כרטיסים מגנטיים וכרטיסים עם 

מעגלים משולבים, במיוחד ליישומים פיננסיים; קוראי כרטיסים, 
מכשירי הדפסה, כולל מכשירי הדפסה למערכות עיבוד נתונים 
ומערכות של עסקאות פיננסיות; מכונות למוסדות בנקאיים; 
מקודדים ומפענחים; מודמים; כרטיסים מגנטיים מקודדים, 
כרטיסים אלקטרוניים נושאי נתונים, קוראי כרטיסים מגנטיים 
מקודדים, קוראי כרטיסי נתונים אלקטרוניים, מערכות הצפנה 

אלקטרוניות, חומרת מחשבים, מסופי מחשבים, תוכנה בשימוש 
בשירותים פיננסיים, בענפי הבנקאות והטלקומוניקציה; מוצרי 
חשמל ואלקטרוניקה, דהיינו מכונות חישוב, לוחות תכנון לכיס, 
אזעקות; כרטיסי בנק, כולל כרטיסי בנק מודפסים וכרטיסי בנק 
עם זיכרון מגנטי ועם זיכרון מעגל משולב; כרטיסי בנק, כרטיסי 

אשראי, כרטיסי חיוב, כולל כרטיסים כאלה עם מעגלים 
משולבים ומעבדי מיקרו; כרטיסי זיכרון (כרטיסים חכמים); 
כספומטים; ציוד לעיבוד נתונים ומחשבים כולל כרטיסים 

המצוידים במיקרו-מעבדים ובמעגלים משולבים; חומרת מחשב 
בצורת כרטיסי מעגלים משולבים וקוראי כרטיסים הכוללים 

טרנספונדרים והתקנים אחרים לתשלום בקרבה; רפידות עכבר; 
מכונות ומערכות מכונות, כולל חלקים ואבזרים להעברה, 
חלוקה ובקרה של חשמל; התקני השראה, התקני תזוזה 
חשמליים, התקני בקרה לוויסות חשמלי, כלים למדידה 

חשמלית, התקני הגנה חשמליים, לוחות בקרה, מכשירי לוחות 
בקרה, התקני תיול וחומרי חשמל; התקנים לבקרת נוזלים, 
דהיינו, מדי זרימה, מנוסטטים, קוצבי זמן סדרתיים, מתגים 
ובקרים חשמליים; מגברי אודיו למקלדות, זיכרונות חיצוניים 
לכלי נגינה.                                                                     
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disc recording systems; communication apparatus 
and machines, facsimile transceivers, transceivers, 
telephones, cellular mobile telephones, cases for 
cellular mobile telephones, telephone answering 
machines, private auto-switch systems, global 
positioning system receivers, radiotelephones, 
marine radars, radio-paging receivers, mobile 
communication systems, multi-channel access radio 
systems, electric panels for traffic information, 
videoconferencing systems, private portable 
telephone systems, local network systems, AV 
codecs (coder-decoders), navigation systems for cars 
(road guidance systems), electronic systems for road 
toll collection, GPS (global positioning system) 
antennas; checking (supervision) apparatus and 
instruments, communication and surveillance 
systems for apartment buildings, intruder detection 
systems, automated systems for surveillance and 
control of functions within buildings, electric multi-
layer security apparatus; automatic control machines 
and instruments, electric distribution boards, road 
signal control apparatus, bus location systems, 
ultrasound vehicle detectors, information and 
telecommunication networks for road traffic 
management, light dimmers, light switches, inverters, 
programmable control systems, transformers, 
cabinets, domestic electricity production systems, 
power capacitors; data processing equipment; 
computers and computer peripherals, word 
processors, software (recorded), image scanners for 
personal computers, printers, PC (personal 
computer) cards, computer keyboards, mouse (data 
processing equipment), CD-ROM (compact disc-read 
only memory) units, diskette units, card 
reading/writing systems, barcode readers, time 
recorders, portable data terminals, point-of-sale 
systems, data collection terminals, personal digital 
assistants (PDAs), DVD-RAM/ROM (digital versatile 
disc-random access memory / read only memory) 
units, CAD/CAM (computer-aided design/computer-
aided manufacturing) systems, hard disk units, 
electronic calculators, uninterrupted power supplies 
for computers / communication / broadcasting; 
external storage devices, video cassettes, cleaning 
heads, D-VHS (video data home systems), other 
computer peripherals; video tapes, audio cassettes, 
diskettes, optical discs, mini-discs, DVDs (digital 
versatile discs), integrated circuit memory cards; 
weighing and measuring apparatus and instruments, 
thermoluminescent dosimetry systems, portable x-ray 
dosimeters, electronic meters, ammeters, electricity 
consumption meters, grip measuring devices, electric 
apparatus for measuring leakance, electric insulation 
meters, thermometers, measuring system 
processors, electric multi-circuit sector voltage 
monitors, micro-precision measuring devices, 
audio/video analyzers, oscilloscopes, modulators, 
voltmeters, distortion meters, other measuring 
apparatus; sensors, light-sensitive sensors, 
thermometric sensors, position sensors, angular 
velocity sensors, rotation sensors, angle sensors, 
dew point sensors, other sensors; electric 
components, light emitting diodes, liquid crystals, 
liquid crystal display modules, magnetrons, diodes, 
transistors, thermostats, integrated circuits, semi-
conductor storage devices, one chip micro-
computers,electric condenser, microphones 
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cartridge, gray-scale image processors, thermal 
printing heads, magnetic heads, permanent magnets, 
connectors, relays, display components, semi-
conductor lasers, charge coupling devices (CCD 
device), image detectors, film capacitors, over-
oxygenation membrane units, electric tuner units, 
high-frequency units, coin validation units, note 
validation units, magnetic card reading/writing 
devices, voltage-controlled oscillators, phase-locking 
circuit synthesizing modules, wireless communication 
module units, optical transmission components, 
printed wiring boards, loudspeaker components, 
electricity supplies, AC (alternating current) adaptors, 
focusing magnets, inductors (coils), capacitors for 
electric apparatus, electric signal filters, transformers, 
deflection coils, thermistors, varistors, piezoelectric 
ceramic components, acoustic-optical components, 
resistances, potentiometers, encoders, printing units, 
hybrid integrated circuits, switching components, 
heat-welding wiring boards, transparent touch 
panels, electroluminescent components, remote 
control units, magnetic resistance elements, thermal 
disconnects; data processing equipment, in particular 
for financial applications; operating system programs; 
computer hardware and software, in particular for 
local and wide-range computer networks 
development, maintenance and use; systems for 
reading memory cards and systems for reading 
stored data including integrated circuit memories and 
bank card memories; automatic ticket dispensers; 
accounting machines; encoded cards, including 
magnetic cards and integrated circuit cards, in 
particular for financial applications; card readers, 
printing apparatus, including printing apparatus for 
data processing systems and financial transaction 
systems; machines for banking institutions; encoders 
and decoders; modems; encoded magnetic 
cards,electronic data carrier cards, encoded 
magnetic cards readers, electronic data cards reader, 
electronic encryption systems, computer hardware, 
computer terminals, software used in financial 
services, in the banking and telecommunication 
industries; electric and electronic products, namely 
calculating machines, pocket planners, alarms; bank 
cards, including printed bank cards and bank cards 
with magnetic memory and with integrated circuit 
memory; bank cards, credit cards, debit cards, 
including such cards equipped with integrated circuits 
and microprocessors; memory cards (smart cards); 
automated teller machines (ATMs); data processing 
equipment and computers including cards equipped 
with microprocessors and integrated circuits; 
computer hardware in the form of integrated circuit 
cards and card readers containing transponders and 
other proximity payment devices; mouse pads; 
machines and machine systems, including parts and 
accessories for transmission, distribution and control 
of electricity; induction devices, electrical 
displacement devices, electricity control and 
regulation devices, electricity measuring instruments, 
electrical protection devices, switchboards, 
switchboard apparatus, wiring devices and supplies; 
liquid control devices, namely, flowmeters, 
manostats, sequential timers, electric switches and 
controls; audio amplifiers for keyboards, external 
memories for musical instruments.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 11 סוג: 11

Solar panels, panels for capturing solar energy; solar  לוחות סולאריים, לוחות לקליטת אנרגיה סולארית; אביזרי
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lighting accessories, namely lighting units and solar 
light fixtures for indoor and outdoor use; solar-
thermal installations, namely solar-thermal modules; 
solar water-heaters; gas and electric cooking 
apparatus for household use, namely cooking rings, 
electric and gas cookers; gas and electric ovens and 
cooktops; heat exchangers; heavy-wall chemical 
reactors and nuclear reactors and accessories and 
components thereof, namely, heat pumps, valves for 
steam systems and valves for regulating gas and 
liquid flow; electric lamps of all kinds and their parts; 
electric lighting accessories and their parts; freezers, 
air-conditioning apparatus, electric ovens, cookers, 
electric refrigerators; microwave ovens for cooking; 
wall-mounted cooking ovens for household use; food 
warming drawers; convection ovens, electric and gas 
cooktops; electric and gas cookers and cooking 
ovens; ventilation hoods for stoves and exhaust fans; 
water filters; water softeners; laundry driers; electric 
fans, ceiling fans, flashlights; lamps and lights for 
vehicles; electric lights for Christmas trees; liquid 
separation devices; liquid concentration devices; 
liquid recycling devices; filters for filtering of solids 
from gas and liquids or for filtering of liquids from gas 
and for filtering of an immiscible liquid from another; 
spiral elements or cartridges - contained in a tubular 
plastic sleeve for concentrating goods and removing 
impurities in liquid treatment systems; water 
conditioning devices for residential use; reverse 
osmosis modules and their membranes; devices and 
systems for water purification consisting of 
clarification units, electric deionization systems, 
condensate polishing filters, vacuum degassing 
devices, ultra-filtration devices, ultraviolet sterilization 
devices, ion exchangers, systems for regeneration of 
acids and caustic products, reverse osmosis 
systems, forced-air carbonate removal devices, 
filters, systems for supplying chemicals and devices 
for storage of bulk goods, sold with automatic 
controls and instruments for monitoring device and 
system operation parameters, electrochemical 
purification devices for liquids for industrial, 
commercial and municipal use; water filtering devices 
for household, industrial and commercial use; 
wastewater purification units; drinking water 
purification devices for household, industrial and 
commercial use; liquid separating devices, namely 
industrial liquid filters; recycling devices, namely 
liquid purification devices; water treatment 
equipment, namely cartridges; water treatment 
equipment for household use, namely water 
softeners and water conditioners; support filters and 
depth filters for removing deposits, iron, sulfur, tastes 
and smells from water; reverse-osmosis water 
purification devices; depth filter units and cartridges 
for filtering liquids and air for household, industrial 
and commercial use; disposable cartridge filters for 
filtering industrial water; apparatus and installations 
for lighting, incandescent lamps, gas discharge 
starters, grooved fluorescent lamps, fluorescent 
lamps, tungsten halogen lamps, pocket flashlights, 
fluorescent lanterns, other lamps, fluorescent lighting 
apparatus, dynamo lighting kits for bicycles, 
germicidal lamps, other lighting apparatus; cooking 
apparatus and installations, automatic bread-making 
machines for household use, electric kettles, electric 
rice cookers, gas rice cookers, slow cookers, electric 

תאורה סולארית, דהיינו יחידות תאורה וגופי תאורה סולארית 
לשימושי פנים וחוץ; מתקנים סולאריים-תרמיים, דהיינו מודולים 
סולאריים-תרמיים; דודי שמש; מכשירי בישול על גז וחשמל 
לשימוש ביתי, דהיינו טבעות בישול, תנורי חשמל וגז; תנורים 
וכיריים על גז וחשמל; ממירי חום; כורים כימיים בעלי דפנות 
כבדות וכורים גרעיניים ואביזרים ורכיבים עבורם, דהיינו, 

משאבות חום, שסתומים למערכות קיטור ושסתומים לוויסות 
זרימת גז ונוזל; מנורות חשמל מכל הסוגים וחלקיהן; אביזרי 
תאורה חשמליים וחלקיהם; מקפיאים, מכשירי מיזוג אוויר, 
תנורים חשמליים, תנורי בישול, מקררים חשמליים; תנורי 
מיקרוגל לבישול; תנורי בישול מובנים בקיר לשימוש ביתי; 
מגירות חימום מזון; תנורי הסעת חום, כיריים על חשמל וגז; 

תנורים ותנורי בישול בחשמל וגז; קולטי אדים לתנורים ומאווררי 
פליטה; מסנני מים; מרככי מים; מייבשי כביסה; מאווררים 
חשמליים, מאווררי תקרה, פנסים; מנורות ואורות לכלי רכב; 
אורות חשמליים לעצי חג המולד; התקנים להפרדת נוזלים; 

התקנים לריכוז נוזלים; התקנים למחזור נוזלים; מסננים לסינון 
מוצקים מגזים ונוזלים או לסינון נוזלים מגז ולסינון נוזל בלתי 
מתערבב מנוזל אחר; אלמנטים ספירליים או מחסניות מוכלים 
בשרוול פלסטי צינורי לריכוז סחורות והסרת זיהומים במערכות 
לטיפול בנוזלים; התקנים לשיפור מים לשימוש למגורים; מודולי 
אוסמוזה הפוכה והממברנות שלהם; התקנים ומערכות לטיהור 
מים מורכבים מיחידות זיכוך, מערכות דה-יוניזציה חשמליות, 
מסנני ליטוש התעבות, התקני ריק לנטילת גזים, התקני 
אולטרה-סינון, התקני עיקור באולטרה-סגול, ממירי יונים, 

מערכות להתחדשות של חומצות ומוצרים מאכלים, מערכות 
אוסמוזה הפוכה, התקנים להסרת פחמה באוויר-מאולץ, 

מסננים, מערכות להספקת כימיקלים והתקנים לאחסון סחורות 
בצובר, הנמכרות עם בקרים אוטומטיים וכלים לניטור 

הפרמטרים של תפעול של ההתקנים והמערכות, התקני טיהור 
אלקטרוכימי לנוזלים לשימוש תעשייתי, מסחרי ועירוני; התקני 
סינון מים לשימוש ביתי, תעשייתי ומסחרי; יחידות טיהור מי 
שפכים; התקני טיהור מי שתייה לשימוש ביתי, תעשייתי 
ומסחרי; התקני הפרדת נוזלים, דהיינו מסנני נוזלים 

תעשייתיים; התקני מחזור, דהיינו התקני טיהור נוזלים; ציוד 
לטיפול במים, דהיינו מחסניות; ציוד טיפול במים לשימוש ביתי, 
דהיינו מרככי מים ומשפרי מים; מסנני תמיכה ומסנני עומק 

להסרת משקעים, ברזל, גופרית, טעמים וריחות מהמים; התקני 
טיהור מים באמצעות אוסמוזה הפוכה; יחידות ומחסניות סינון 
עומק לסינון נוזלים ואוויר לשימוש ביתי, תעשייתי ומסחרי; 
מסנני מחסנית חד-פעמיים לסינון מים תעשייתיים; מכשירים 
ומתקנים לתאורה, מנורות זוהרות, מתנעי פריקת גז, מנורות 
פלואורסצנט מחורצות, מנורות פלואורסצנט, מנורות הלוגן 
טונגסטן, פנסי כיס, פנסים פלואורסצנטיים, מנורות אחרות, 

מכשירי תאורה פלואורסצנטיים, ערכות תאורת דינמו לאופניים, 
מנורות קוטלות חיידקים, מכשירי תאורה אחרים; מכשירי 

ומתקני בישול, מכונות הכנת לחם אוטומטיות לשימוש ביתי, 
קומקומים חשמליים, מבשלי אורז חשמליים, מבשלי אורז בגז, 
סירים לבישול איטי, אסכלות חשמליות, תנורי בישול, מצנמים, 
מכונות קפה, תנורי בישול, מכונות קפה חשמליות מבודדות 
תרמית, תנורי בישול בגז, כיריים אינדוקציה, אסכלות ברבקיו 
חשמליות, תנורי מיקרוגל, כירי גז עם תנורי אפיה, קלחות 
חשמליות, מגשי כיור, מתחמי מטבח אחרים; מכשירים 

ומתקנים לקירור והקפאה, מקררים, מקפיאים, מנפקי מים 
קרים/חמים, מיכלי תצוגה להקפאה וקירור, מקררי מים 

חשמליים, מכשירים ליצירת קרח; מכשירים וכלים לאוורור, 
מאווררים חשמליים, מאווררים, מטהרי אוויר חשמליים, מנדפים 
לכיריים, מסירי לחות חשמליים, מלחלחים חשמליים, מפוחים, 
תריסים הדוחפים אוויר קר, יחידות פליטת אוויר, מאווררי 
תקרה, ונטילטורי תקרה, מסירי משקעים אלקטרוסטטיים, 

חלקים ורכיבים שלהם, הנכללים כולם בסוג זה, מכשירי ומתקני 
אוורור אחרים; מכשירי ומתקני חימום, מכשירים ליצירת קיטור, 
ייבוש, קירור ומיזוג אוויר, מזגני אוויר, מאווררי להבים למיזוג 
אוויר, מכשירים לקירור אוויר על-ידי אידוי, תנורים, רדיאטורים 
חשמליים, שמיכות חשמליות, שטיחי רצפה חשמליים, מאווררי 
חימום המופעלים על ידי נפט, מחממים חשמליים של כפות 
הרגליים (קוטאצו), רדיאטורי גז אלחוטיים, מתקנים אחרים 
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grills, cooking ovens, toasters, coffee machines, 
cookers, electric thermal-insulating coffee makers, 
gas cookers, induction cooktops, electric barbecue 
grills, microwave ovens, gas cookers with ovens, 
electric saucepans, sink trays, other kitchen ranges; 
refrigerating and freezing apparatus and installations, 
refrigerators, freezers, cold/hot water dispensers, 
freezing and refrigerating display cases, electric 
water coolers, ice-making apparatus; ventilation 
apparatus and instruments, electric fans, fans, 
electric air purifiers, extractor hoods for cookers, 
electric dehumidifiers, electric humidifiers, blowers, 
blinds propelling cold air, air exhaust units, ceiling 
fans, ceiling ventilators, electrostatic precipitators, 
their parts and components, all included in this class, 
other ventilation apparatus and installations; heating 
apparatus and installations, apparatus for steam 
generating, drying, cooling and air conditioning, air 
conditioners, blade fans for air conditioning, 
apparatus for cooling air by evaporation, stoves, 
electric radiators, electric blankets, electric floor 
carpets, kerosene-powered fan heaters, electric foot 
warmers (kotatsu), wireless gas radiators, other 
heating/cooling and air-conditioning installations; 
water distribution apparatus; sanitary installations, 
electric bidets, toilets, self-cleaning toilet seats, 
portable toilets, systems for wastewater treatment by 
aeration, water purifiers, incinerators (waste 
incinerators), household waste processors, saunas, 
bathtubs, bath installations, electric showers; water 
heaters, gas-powered instantaneous water heaters, 
other water heaters; driers, dish driers, electric hair 
driers, laundry driers, other driers; electric lamps, 
electric driers, electric-resistance heating cables; 
metallic sinks; drying machines; garden vaporizers 
for disinfectants and insecticides; integrated 
synthesis and purification systems; apparatus for 
treatment of industrial and commercial water supply 
systems, boiler water systems, water cooling 
systems, cooling water systems and closed water-
supply systems.

לחימום/קירור ומיזוג אוויר; מכשירים לחלוקת מים; מתקנים 
סניטריים, מושבי בידה חשמליים, שירותים, מושבי אסלה 

מתנקים מעצמם, שירותים ניידים, מערכות לטיהור מי שפכים 
על ידי אוורור, מטהרי מים, משרפות (משרפות פסולת), מעבדי 
פסולת ביתיים, סאונות, אמבטיות, מתקני אמבטיה, מקלחות 
חשמליות; מחממי מים, מחממי מים מיידיים המופעלים על ידי 
גז, מחממי מים אחרים; מייבשים, מייבשי כלים, מייבשי שיער 
חשמליים, מייבשי כביסה, מייבשים אחרים; מנורות חשמליות, 
מייבשים חשמליים, כבלי חימום עם תנגודת חשמלית; כיורים 
מתכתיים; מכונות ייבוש; מאיידי גינה לחומרי חיטוי ולקוטלי 
חרקים; מערכות משולבות לסינתזה וטיהור; מכשירים לטיפול 
במערכות הספקת מים תעשייתיות ומסחריות, מערכות מי 

דודים, מערכות לקירור מים, מערכות מי קירור ומערכות סגורות 
להספקת מים.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                    Class: 12 סוג: 12

Passenger cars; buses; rolling stock for railways; 
light lorries; light trucks; vans (vehicles); motor 
homes; cycles; mopeds; scooters (vehicles); boats; 
ships; amphibious airplanes; helicopters; 
locomotives; electric railway cars; cable cars; sport 
cars; automobiles; camping cars; electric motors and 
diesel engines for land vehicles; bicycles, tires and 
tubes for bicycles, automatic vehicles, electric 
bicycles; tires.

מכוניות נוסעים; אוטובוסים; קרונות למסילות; משאיות קלות; 
קרונות משא קלים; טנדרים (כלי רכב); בתי מנוע; אופניים; 

אופניים ממונעים; קטנועים (כלי רכב); סירות; ספינות; מטוסים 
אמפיביים; מסוקים; קטרים; קרונות רכבת חשמליים; רכבלים; 
מכוניות ספורט; מכוניות; מכוניות קמפינג; מוטורים חשמליים 
ומנועי דיזל לכלי רכב יבשתיים; אופניים, צמיגים ואבובים 

לאופניים, כלי רכב אוטומטיים, אופניים חשמליים; צמיגים.         
                                                                  

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes, in particular commemorative coins and 
medals; jewelry, precious stones; pins; horological 
and chronometric instruments; key rings.

מתכות יקרות והסגסוגות שלהן וסחורות ממתכות יקרות או 
המצופות בהן, שלא נכללות בסוגים אחרים, בייחוד מטבעות 

ומדליות זיכרון; תכשיטים, אבנים יקרות; סיכות; כלים 
אורולוגיים וכרונומטריים; טבעות למפתחות.                           

                                                                              

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear. דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.
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Class: 28 סוג: 28

Games and toys, namely, dolls and stuffed toy 
animals; toy scale model vehicles; jigsaw puzzles; 
action puppets; toy plastic mini-helmets, blow-up 
toys, namely, beach balls, novelty flotation devices 
for recreational use, specifically arm floats, swim 
floats, foam floats; commemorative mascot dolls; 
bobble-head dolls; hand puppets; teddy bears; plastic 
yo-yos, action figures and accessories to be used 
with action figures; marbles; kites; toy trucks; plastic 
toy hoops; toy model train sets; snow globes; radio-
operated toy vehicles; toys for pets; coin and non-
coin operated pinball machines; hand-held units for 
playing video games; gymnastic and sporting articles 
not included in other classes, namely, 
commemorative sports balls with the logo of an 
international athletic event on them, dart board 
cabinets and darts, basketball backboards; golf bag 
covers, shoulder strap pads for golf bags; 
aerodynamic discs for playing board games; archery 
sets; rubber and wooden sports balls; jump ropes; 
athletic supporters; tennis, badminton, volley ball and 
goalie nets; ice-hockey sticks; iron shots specifically 
for use in the shot put competition; tennis racquetball 
and badminton rackets; table tennis paddles; 
baseball and cricket bats; gymnastic equipment, 
namely, bottle-shaped clubs; balloons; baseball, 
boxing, karate, softball and hockey gloves, bowling 
ball bags; fishing lures; discuses; exercise 
equipment, namely, barbells and weight-lift inches; 
athletic equipment shaped nylon bags for carrying 
tennis rackets, skis and squash rackets; ice skates, 
skis, snow boards and cross-country skis; curling 
equipment, specifically curling stones; bob sleighs, 
protective pads for all kinds of team sports, 
specifically, football knee pads, football elbow pads, 
football chest pads, football shoulder pads, soccer 
leg pads, ice and field hockey knee pads; protective 
face masks for baseball, football, ice hockey and field 
hockey; playing cards; electric floats for fishing, 
apparatus for tying fishing lines to hooks, electronic 
apparatus for practicing golf, wax applicators for skis, 
stationary exercise bicycles and rollers.

משחקים וצעצועים, דהיינו, בובות וחיות פרווה; צעצועי דגמי 
מכוניות; פאזלים; בובות הפעלה; קסדות צעצוע קטנות 

מפלסטיק, צעצועים מתנפחים, דהיינו, כדורי חוף, התקני ציפה 
חדשניים למטרות נופש, בעיקר מצופי זרוע, מצופי שחייה, 

מצופי קצף; בובות קמע להנצחה; בובות מניעות ראש; בובות 
יד; דובוני צעצוע; צעצועי יויו מפלסטיק, בובות פעולה ואביזרים 
לשימוש עם בובות פעולה; גולות; עפיפונים; משאיות צעצוע; 
חישוקי צעצוע מפלסטיק; ערכות דגמי רכבות צעצוע; כדורי 

שלג; רכבי צעצוע מופעלי רדיו; צעצועים לחיות מחמד; מכונות 
פינבול מופעלות מטבע ושאינן מופעלות מטבע; יחידות 

מוחזקות ביד לשימוש במשחקי וידאו; פריטי התעמלות וספורט 
שאינם נכללים בסוגים אחרים, דהיינו, כדורי ספורט להנצחה 
עם לוגו של אירועי אתלטיקה בינלאומיים עליהם, ארוניות לוח 
קליעה למטרה וחצים, לוחות כדורסל; כיסויים לתיקי גולף, 

רפידות רצועת כתף לתיקי גולף; דיסקות אווירודינמיות למשחקי 
לוח; ערכות קשתות; כדורי ספורט מגומי ומעץ; חבלי קפיצה; 
תומכות אתלטיות; רשתות טניס, בדמינטון, כדורעף ורשתות 

שער; מקלות הוקי-קרח; כדורי ברזל במיוחד לשימוש בתחרויות 
הדיפת כדור ברזל; מחבטי טניס, סקווש ובדמינטון; מחבטי 
טניס שולחן; אלות בייסבול וקריקט; ציוד התעמלות, דהיינו 

אלות בצורת בקבוק; בלונים; כפפות בייסבול, איגרוף, קראטה, 
סופטבול והוקי, תיקים לכדורי באולינג; פיתיונות דיג; דיסקוסים; 
ציוד כושר, דהיינו, משקולות וחגורות הרמת משקולות; תיקי 
ניילון מעוצבים לציוד ספורט לנשיאת מחבטי טניס, מגלשי סקי 

ומחבטי סקווש; מחליקיים, מגלשיים, מגלשי סנובורד 
וקרוס-קאנטרי; ציוד קרלינג, בייחוד אבני קרלינג; מזחלות, 
רפידות מגן לכל סוגי הספורט הקבוצתי, בייחוד מגני ברכיים 
לפוטבול, מגני מרפק לפוטבול, מגני חזה לפוטבול, מגני כתף 
לפוטבול, מגני רגליים לכדורגל, מגני ברכיים להוקי קרח והוקי 
שדה; מסכות הגנה לפנים לבייסבול, פוטבול, הוקי קרח והוקי 
שדה; קלפי משחק; מצופים חשמליים לדיג, מכשירים לקשירת 
חוטי דיג לקרסים, מכשירים אלקטרוניים לתרגול גולף, מורחי 
שעווה למגלשיים, אופני כושר נייחים וגלגיליות.                       
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Class: 29 סוג: 29

Ajvar [preserved peppers] ; almonds, ground ; 
anchovy; apple purée; bacon; beans, preserved; 
bouillon; butter ; charcuterie ; cheese ; chocolate nut 
butter ; coconut, desiccated ; coconut butter ; 
coconut fat; coconut oil; condensed milk; compotes ; 
jams; jellies for food; cranberry sauce [compote]; 
cream [dairy products]; croquettes ; crystallized fruits, 
fruit, stewed; curd ; edible fats ;edible oils; eggs*; fat-
containing mixtures for bread slices; milk ferments for 
culinary purposes; fish fillets ; fish, preserved; fish 
meal for human consumption; foods prepared from 
fish; fruit jellies ; fruit pulp ; fruit chips ; fruit salads ; 
fruit, preserved ; fruit-based snack food; fruits, tinned; 
fruits, tinned; preserved garlic; gelatin; gherkins; 
ham; herring; hummus [chickpea paste]; isinglass for 
food; kefir [milk beverage]; kimchi [fermented 
vegetable dish]; kumys [kumyss] [milk beverage]; lard 
for food; lentils, preserved; linseed oil for culinary 
purposes; low-fat potato chips; corn oil; margarine, 
marmalade; meat, meat, preserved; meat, tinned, 
meat jellies; milk, milk beverages, milk products, milk 
shakes; vegetable mousses; fish mousses; 
mushrooms, preserved; nuts, prepared; olive oil for 
food; olives, preserved; onions, preserved ; peanut 
butter; peas, preserved; pickles; pork; potato crisps / 
potato chips; potato fritters; potato flakes; poultry, not 
live; powdered eggs; prostokvasha [soured milk]; 
black pudding; ryazhenka [fermented baked milk]; 
salted meats; salted fish; sausages; preparations for 
making soup; soups ; soya beans, preserved, for 
food; soya milk [milk substitute]; tahini [sesame seed 
paste]; tofu; tomato purée; tomato juice for cooking; 
vegetable juices for cooking; vegetable salads; 
vegetables, preserved vegetables, cooked ; 
vegetables, tinned; vegetables, dried; whipped 
cream; white of eggs; yoghurt.

צ'אטני (פלפלים משומרים); שקדים, טחונים; אנשובי; רסק 
תפוחים; בייקון; שעועית, משומרת; ציר; חמאה; מעדני בשר; 
גבינה;  שוקולד חמאת אגוז; קוקוס, מיובש; חמאת קוקוס; שומן 
קוקוס; שמן קוקוס; חלב מרוכז; לפתנים; ריבות; ג'לי למזון; 
רטוב חמוציות (לפתן); שמנת (מוצרי חלב); קציצות; פירות 
מסוכרים, פירות, מבושלים; קריש; שומני מאכל; שמני מאכל; 
ביצים; תערובות המכילות שומן לפרוסות לחם; חלב מותסס 
למטרות קולינריות; פילה דג; דגים, משומרים; קמח דגים 

למאכל אדם; מזון העשוי מדגים; ג'לי פירות; פירות חתוכים; 
סלטי פירות; פירות, משומרים; חטיפי מזון עשויים פירות; 

פירות, בפחית; שום משומר; ג'לטין; מלפפונים חמוצים; האם; 
הרינג; חומוס (ממרח חומוס); ג'לטין דגים למזון; קפיר (משקה 
חלב); קימצ'י (מאכל ירקות מוחמצים); חלב נאקה (משקה 
חלב); שומן חזיר למאכל; עדשים, משומרים; שמן פשתה 

למטרות קולינריות; חטיפי תפו"א מופחתי שומן;  שמן תירס; 
מרגרינה, מרמלדה; בשר, בשר משומר; בשר בפחית, מקפאי 
בשר; חלב, משקאות חלב, מוצרי חלב, מילקשייקים; מוסי 

ירקות; מוס דגים; פטריות, משומרות; אגוזים, מוכנים; שמן זית 
למזון; זיתים, משומרים; בצלים, משומרים; חמאת בוטנים; 
אפונה, משומרת; חמוצים; בשר חזיר; חטיפי תפו"א/ טוגני 
תפו"א; פירורי תפו"א; פתיתי תפו"א; עופות, לא חיים; אבקת 
ביצים; פרוסטוקבשה [חלב מוחמץ]; נקניק דם; ריאז'נקה [חלב 
מורתח]; בשרים מומלחים; דגים מומלחים; נקניקיות; מוצרים 
להכנת מרק; מרקים; פולי סויה, משומרים, למאכל; חלב סויה 
[תחליפי חלב]; טחינה [ממרח זרעי שומשום]; טופו; מחית 

עגבניות; מיץ עגבניות לבישול; מיצי ירקות לבישול; סלטי ירקות; 
ירקות, ירקות משומרים, מבושלים; ירקות בפחית; ירקות, 

מיובשים; קצפת; חלבוני ביצה; יוגורט.                                   
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Class: 30 סוג: 30

Allspice; almond confectionery ; almond paste; 
aromatic preparations for food; artificial coffee; 
baking powder; barley meal; bean meal; flavorings, 
other than essential oils, for beverages; binding 
agents for ice cream [edible ices]; biscuits; bread; 
bread rolls; breadcrumbs; buns; cake powder; cake 
paste ; flavorings, other than essential oils, for cakes; 
cakes; candy ; capers; caramels [candy]; celery salt; 
cereal preparations; cereal bars; cereal-based snack 
food; cheeseburgers [sandwiches] ; chicory [coffee 
substitute]; chips [cereal products]; chocolate , 
chocolate beverages with milk ; chocolate-based 
beverages ; chow-chow [condiment]; chutneys 
[condiments]; cinnamon [spice]; cloves [spice]; 
cocoa, cocoa beverages with milk ; cocoa-based 
beverages ; coffee, unroasted coffee, coffee 
beverages with milk, coffee flavorings [flavourings], 
coffee-based beverages; condiments; sugar 
confectionery; cooking salt; corn flour; corn flakes; 
corn, roasted; fruit coulis [sauces]; couscous 
[semolina] ; crackers ; curry [spice]; custard; edible 
ices; essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; farinaceous foods; 
ferments for pastes; flavourings, other than essential 
oils; fondants [confectionery]; cake frosting [icing]; 
frozen yoghurt [confectionery ices]; fruit jellies 
[confectionery]; garden herbs, preserved 
[seasonings]; ginger [spice]; gingerbread; glucose for 
culinary purposes; gluten prepared as foodstuff ; 
gluten additives for culinary purposes ; golden syrup ; 
groats for human food ; gruel, with a milk base, for 
food; halvah; ham glaze; high-protein cereal bars; 
hominy; honey; husked barley ; husked oats ; ice 
cream; iced tea; infusions, not medicinal; ketchup 
[sauce]; leaven; linseed for human consumption; 
liquorice [confectionery]; macaroons [pastry]; malt 
extract for food; malt for human consumption; malt 
biscuits; maltose; marzipan; mayonnaise; meat pies ; 
meat gravies; mint for confectionery; molasses for 
food; chocolate mousses; dessert mousses 
[confectionery]; muesli; mustard; noodles ; nutmegs ; 
oat flakes ; oat-based food; crushed oats; palm 
sugar; pancakes; pasta ; pasta sauce; pâté [pastries]; 
peanut confectionery; peppermint sweets; peppers 
[seasonings]; pesto [sauce]; petit-beurre biscuits; 
petits fours [cakes]; pies; pizzas ; popcorn ; potato 
flour for food ; powders for ice cream ; pralines; 
puddings; quiches; ravioli; relish [condiment]; rice; 
rice cakes; rice-based snack food; rusks; saffron 
[seasoning]; sago; salt for preserving foodstuffs ; 
sandwiches ; sauces [condiments]; seasonings; 
semolina; sherbets [ices] / sorbets [ices]; soya flour; 
soya sauce ; soya bean paste [condiment]; spices; 
spring rolls; sugar; natural sweeteners; sweetmeats 
[candy]; tabbouleh ; tacos ; tapioca; tarts; tea; tea-
based beverages; tomato sauce ; tortillas; turmeric 
for food; unleavened bread; vanilla [flavoring] 
[flavouring]; vanillin [vanilla substitute]; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; vinegar; 
waffles; wheat flour; wheat germ for human 
consumption; yeast.

פלפל אנגלי; מעדני שקדים; ממרח שקדים; תכשירי ריח למזון; 
תחליפי קפה; אבקת אפיה; גריסים; שעועית; תבלינים, שאינם 
שמנים אתריים, למשקאות; חומרי גיבוש לגלידות [קרח אכיל]; 
ביסקוויטים; לחם; ככרות לחם; פירורי לחם; לחמניות; אבקת 
עוגה; ציפוי עוגה; תבלינים, שאינם שמנים אתריים, לעוגות; 
עוגות; ממתקים; צלפים; קרמל [ממתק]; מלח סלרי; תכשירי 
דגנים; חטיפי דגנים; חטיפי מזון על בסיס דגנים; צ'יזבורגרים 
[סנדוויצ'ים]; עולש [תחליף קפה]; פצפוצים [מוצרי דגנים]; 

שוקולד, משקאות שוקולד עם חלב; משקאות על בסיס שוקולד; 
צ'או צ'או [תבלין];מרקחות צ'אטני [תבלינים]; קינמון [תבלין]; 
ציפורן [תבלין]; קקאו, משקאות קקאו עם חלב; משקאות על 

בסיס קקאו; קפה, קפה לא קלוי, משקאות קפה עם חלב, תיבול 
לקפה, משקאות על בסיס קפה; תבלינים; מעדני סוכר; מלח 
אפיה; קמח תירס; פתיתי תירס; תירס, קלוי; קולי פירות 

[רטבים]; קוסקוס [סולת]; קרקרים; קארי [תבלין]; חביצות; קרח 
אכיל; תמציות למצרכי מזון, למעט תמציות אתריים ושמנים 

אתריים; מאכלים עמילניים; שמרים לממרחים; תבלינים, שאינם 
שמנים אתריים; פונדנטים [מעדנים]; זיגוג עוגה; פרוזן יוגורט 
[קינוחי קרח]; ג'לי פירות [מעדן]; עשבי תיבול, משומרים 
[תבלינים]; ג'ינג'ר [תבלין]; עוגת זנגביל; גלוקוז למטרות 

קולינריות; גלוטן מעובד כמזון; תוספי גלוטן למטרות קולינריות; 
סירופ סוכר; גריסים למאכל אדם; דייסה, עם בסיס חלב, למזון; 
חלבה; זיגוג האם; חטיפי דגנים עתירי חלבון; דייסת תירס; 
דבש; שעורה קלופה; שיבולת שועל קלופה; גלידות; תה קר; 
עירויים, לא רפואיים; קטשופ [רוטב]; שאור; זרעי פשתה 

למאכל אדם; ליקוריץ [מעדן]; מקרונים [מאפים]; תמציות לתת 
למאכל; לתת למאכל אדם; רקיקי לתת; סוכר לתת; מרציפן; 
מיונז; פשטידות בשר; רוטבי בשר; מנטה למעדנים; דבשה 

למאכל; מוס שוקולד; קינוחי מוס [מעדן]; מוזלי; חרדל; נודלס; 
אגוז מוסקט; פתיתי שיבולת שועל; מזון על בסיס שיבולת 

שועל; שיבולת שועל כתושה; סוכר דקלים; פנקייקים; פסטה; 
רוטב פסטה; פטה [מאפים]; מעדני בוטנים; סוכריות מנטה; 
פלפלים [תבלינים]; פסטו [רוטב]; רקיקי פתי-בר; פטיפורים 

[עוגות]; פשטידות; פיצות; פופקורן; קמח תפו"א למאכל; אבקות 
לגלידה; פרלינים; פודינגים; קישים; רביולי; דברי מתיקה 
[מעדנים]; אורז; עוגות אורז; חטיפי מאכל על בסיס אורז; 
צנימים; זעפרן [תבלין]; סאגו; מלח לשימור דברי מאכל; 

סנדוויצ'ים; רטבים [תבלינים]; תבלינים; סולת; שרבט / סורבה 
[קרח]; קמח סויה; רוטב סויה; ממרח פולי סויה [מעדן]; 

תבלינים; אגרולים; סוכר; ממתיקים טבעיים; סוכריות [ממתק]; 
טבולה; טאקו; טפיוקה; טארטים; תה; משקאות על בסיס תה; 
רוטב עגבניות; טורטיות; כורכום למאכל; לחם ללא שמרים; וניל 
[תבלין]; ונילין [תחליף וניל]; תכשירים צמחיים לשימוש כתחליפי 

קפה; חומץ; ופלים; קמח חיטה; נבט חיטה למאכל אדם; 
שמרים.                                                                           
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Class: 32 סוג: 32

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

בירות; מים מינרליים ומוגזים ומשקאות לא אלכוהוליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; שירובים וחומרים אחרים להכנת 
משקאות.                                                                       

Class: 35 סוג: 35

Advertising; dissemination advertising matter via all 
media, in particular in the form of thematic messages 
centered on human values; advertising by 
sponsoring; business management of sports people; 
promoting the goods and services of others, by 
means of contractual agreements, in particular 
sponsoring and licensing agreements, enabling them 
to gain additional notoriety and/or enhanced image 
and/or a surge of sympathy derived from the 
notoriety and/or enhanced image resulting from 
cultural and sporting events, in particular international 
events, and/or a surge of sympathy generated by the 
above; promoting the goods and services of others 
by means of what is referred to as the initial interest 
factor leading the public to consider, among a 
multitude of competitors, goods or services 
presented to the public bearing signs, emblems or 
messages able to capture its attention; promoting the 
goods and services of others by means of the so-
called image transfer; rental of advertising space of 
all type and on all media, whether digital or not; 
business administration of the participation of 
national teams to an international athletic 
competition, and promoting the support to said teams 
with the public and the concerned circles; inventory 
management services; consultation relating to stock 
monitoring services; advertising by means of direct 
marketing for others consisting in marketing of 
databases; consultation for advertising by means of 
direct marketing for others consisting in marketing of 
databases; consultation services in connection with 
business reorganization; truck and automobile fleet 
management services, namely billing and consulting 
in connection with the administrative management of 
truck and automobile fleets; business administration 
consultancy; administrative management of power 
plants of others; business consultation in connection 
with the management of power plants, commercial 
services, namely administration of contracts for repair 
and servicing, supply chain management services 
and consulting services relating to the purchase and 
supply of chemical services and products, supply 
management and product inventory, limitation of 
costs; consulting, marketing, analysis of prices and 
costs concerning devices for electrochemical 
purification of liquids for industrial use; administrative, 
commercial and technical management of computer 
files; data input and processing services; retail sale of 
electric and electronic machines and apparatus ( the 
bringing together, for the benefit of others, of a range 
of goods so as to enable customers to view and 
purchase said goods at their convenience in a retail 
store carrying electrical goods), information 
concerning the sale of raw materials, commercial 
information, commercial information agencies, rental 
of photocopiers; promoting the sale of goods and 
services of others including by means of 
advertisements, promotional competitions, awarding 
of prizes and bonuses in the form of promotional 
lotteries, discounts, reduction tokens and value-

פרסום; הפצת חומר פרסומי בכל אמצעי המדיה, בעיקר בצורת 
הודעות נושאיות המתמקדות בערכים אנושיים; פרסום 

באמצעות חסות; ניהול עסקי של אנשי ספורט; קידום סחורות 
ושירותים של אחרים, באמצעות הסכמים חוזיים, בעיקר מתן 
חסות ורישוי הסכמים, המאפשרים להם להשיג מוניטין ו/או 

תדמית משופרת נוספים ו/או פרץ אהדה הנגזר מהמוניטין ו/או 
התדמית המשופרת הנובעים מאירועי תרבות וספורט, בעיקר 
אירועים בינלאומיים, ו/או פרץ אהדה הנוצר בשלהם; קידום 
הסחורות והשירותים של אחרים באמצעות מה שמכונה גורם 
העניין הראשוני המנחה את הציבור לקחת בחשבון, מבין 
מתחרים המרובים, את הסחורות או שירותים המוצגים לו 
והנושאים אותות, סמלים או מסרים המסוגלים ללכוד את 

תשומת לבו; קידום הסחורות והשירותים של אחרים באמצעים 
המכונים 'העברת תדמית'; השכרת מרחב פרסום מכל סוג ובכל 

אמצעי המדיה, בין דיגיטליים ובין לא; מינהל עסקי של 
השתתפותן של נבחרות לאומיות בתחרות אתלטיקה 

בינלאומית, וקידום התמיכה בנבחרות אלה בציבור ובחוגים 
הנוגעים בדבר; שירותי ניהול מלאי; יעוץ הקשור בשירותי ניהול 
מצאי; פרסום באמצעות שיווק ישיר עבור אחרים המתבטא 

בשיווק מסדי נתונים; יעוץ לפרסום באמצעות שיווק ישיר עבור 
אחרים המתבטא בשיווק מסדי נתונים; שירותי יעוץ בהקשר של 
ארגון עסקי מחדש; שירותי ניהול ציי משאיות ומכוניות, דהיינו 
חיובים ויעוץ בהקשר של הניהול המינהלתי של ציי משאיות 
ומכוניות; ייעוץ במינהל עסקים; ניהול מינהלתי של תחנות כוח 
של אחרים; התיעצות עסקית בהקשר של ניהול תחנות כוח, 
שירותים מסחריים, דהיינו מינהל של חוזים לתיקון ותחזוקה, 
שירותי ניהול שרשרת הספקה ושירותי יעוץ הקשורים לרכישה 
והספקה של שירותים ומוצרים כימיים, ניהול הספקה ומלאי 
מוצרים, הגבלת עלויות; יעוץ, שיווק, ניתוח מחירים ועלויות 
הנוגעים להתקנים לטיהור אלקטרוכימי של נוזלים לשימוש 
תעשייתי; ניהול מינהלתי, מסחרי וטכני של קובצי מחשב; 
שירותי קליטה ועיבוד נתונים; מכירה קמעונית של מכונות 

ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים (הבאת יחד, לטובת אחרים, 
של מגוון סחורות בכדי לאפשר ללקוחות לראות ולרכוש בנוחות 
סחורות אלה בחנות קמעונאית למוצרי חשמל), מידע הקשור 
למכירת חומרי גלם, מידע מסחרי, סוכנויות למידע מסחרי, 
השכרת מכונות צילום; קידום מכירת סחורות ושירותים של 
אחרים כולל באמצעות פרסומות, תחרויות קידום מכירות, 

הענקת פרסים ובונוסים בצורת הגרלות קידום מכירות, הנחות, 
שוברים (קופונים) והצעות עם ערך מוסף בהקשר עם שימוש 
בכרטיסי תשלום; קידום תחרויות ואירועי ספורט לשימוש בידי 
אחרים; קידום קונצרטים ואירועי תרבות עבור אחרים, ארגון 
תערוכות למטרות מסחריות או פרסומיות; הספקת תיעוד, 
דהיינו פרסום בדיוור ישיר, הפצת חומר פרסומי, הפצת 
דוגמיות, שעתוק מסמכים; פרסום בנוגע לקידום מכירות 
מסחריות של סחורות ושירותים למטרות מכירה קמעונית; 

הספקת מידע בהקשר של מסחר אלקטרוני ומכירה קמעונית 
אלקטרונית; הספקת מידע בנוגע לרכישה מקוונת של סחורות 
ושירותים דרך האינטרנט ורשתות מחשבים אחרות; שירותי 

תיעוד תיירותי, דהיינו פרסום הנוגע להובלה, נסיעות, בתי מלון, 
מגורים, מזון וארוחות, ספורט, בידור וסיורים באתרי תיירות, 
שירותי סוכנויות תיירות; תחזוקת מסדי נתונים ממוחשבים; 

ניהול מתקני ספורט.                                                         
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added offers in connection with the use of payment 
cards; promoting sporting competitions and events 
for use by others; promoting concerts and cultural 
events for others, organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; provision of 
documentation, namely direct mail advertising, 
distribution of advertising material, distribution of 
samples, reproduction of documents; advertising 
concerning the promotion of commercial sales of 
goods and services for retail sale purposes; provision 
of information in connection with e-commerce and 
electronic retail sale; provision of information 
concerning the purchase of goods and services on 
line via the Internet and other computer networks; 
tourist documentation services, namely advertising 
concerning transport, travel, hotels, accommodation, 
food and meals, sports, entertainment and 
sightseeing tours, tourist agency services; 
maintenance of computerized databases; 
management of sports facilities.
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Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial affairs; banking; 
monetary affairs; real estate affairs, credit card 
services; financing of sporting and cultural activities; 
rental of buildings and outbuildings designed for 
hosting corporate entertainment events; equity and 
private mark financing services; financial analyses 
and consultation; financial services in connection with 
credit cards; credit card services, namely granting 
credit to others; financial asset management for 
others; insurance and reinsurance services, namely 
underwriting of all types of insurance; equity capital 
investment services; insurance underwriting services 
in the field of bonds; financial security underwriting 
services; personal loan financing; lending against 
collateral; acquisition financing services; commercial 
financing services; commercial real-estate agency 
services; mutual funds; loan and private capital 
investments; information, assistance and consultancy 
in all the aforesaid fields, lease-purchasing of mobile 
and modular structures, insurance brokerage 
services, credit agency services in the field of 
commercial and consumer credit, financing of real 
estate loans and financial and banking services; 
monetary operations in particular by means of bank 
cards or customer loyalty cards; financial clearing 
services; issuance of checks and letters of credit; 
financial services; insurance services; financial 
operations; bill payment services; debit card services; 
payment card services; pre-paid card services; 
electronic transactions by credit and debit card; 
electronic transfer of funds; smart card and electronic 
money services; provision of liquidities; credit card 
and payment services replacing cash payments; 
electronic transfer of capital; check verification; check 
cashing services; automated teller and safe deposit 
system services; payment processing services; 
transaction authentication and verification services ; 
provision of financial information via a global 
computer network; financial sponsoring of festivals 
and concerts; financial services for purchasing goods 
and services sold in retail at points-of-sale for 
promotion purposes; information services in the field 
of tourism, namely financial information; financial 
services for tourist assistance purposes; lease-
purchasing of telephones, facsimile machines and 
other telecommunication equipment; lease-
purchasing of transport containers.

חיתום ביטוח; עסקים פיננסיים; בנקאות; עסקים כספיים; עסקי 
נדל"ן, שירותי כרטיסי אשראי; מימון של פעילויות ספורט 

ותרבות; השכרת בניינים ומבני חוץ המתוכננים לאירוח אירועים 
של חברות; שירותי מימון הון מניות והון עצמי; ניתוחים וייעוץ 
פיננסיים; שירותי יעוץ בהקשר של כרטיסי אשראי; שירותי 
כרטיסי אשראי, דהיינו הענקת אשראי לאחרים; ניהול נכסים 
פיננסיים עבור אחרים; שירותי ביטוח וביטוח משנה, דהיינו 
חיתום כל סוגי ביטוח; שירותי השקעה של הון עצמי; שירותי 
חיתום ביטוח בתחום אגרות חוב; שירותי חיתום לביטחונות 

פיננסיים; מימון הלוואות אישיות; הלוואה כנגד בטוחות; שירותי 
מימון רכישה; שירותי מימון מסחריים; שירותי סוכנויות נדל"ן 
מסחריים; קרנות נאמנות; השקעות באמצעות הלוואות והון 

עצמי; מידע, סיוע ויעוץ בכל התחומים המוזכרים לעיל, חכירה 
והשכרה של מבנים ניידים ומודולריים, שירותי תיווך בביטוח, 
שירותי סוכנות אשראי בתחום של אשראי מסחרי וצרכני, מימון 
הלוואות נדל"ן ושירותים פיננסיים ובנקאיים; פעולות כספיות 
בעיקר באמצעות כרטיסים בנקאיים וכרטיסי מועדון לקוחות; 
שירותי סליקה פיננסיים; הנפקת צ'קים ומכתבי אשראי; 

שירותים פיננסיים; שירותי ביטוח; פעולות פיננסיות; שירותי 
תשלום חשבונות; שירותי כרטיסי חיוב; שירותי כרטיסי תשלום; 

שירותי כרטיסים משולמים מראש; עסקאות אלקטרוניות 
באמצעות כרטיסי אשראי וחיוב; העברת אלקטרונית של קרנות; 

שירותי כרטיסים חכמים וכסף אלקטרוני; אספקת נזילות 
כספית; שירותי כרטיסי אשראי ותשלומים המחליפים תשלומים 
במזומן; העברה אלקטרונית של הון; אימות צ'קים; שירותי פדיון 

צ'קים; שירותי מערכת כספומטים וכספות; שירותי עיבוד 
תשלומים; שירותי וידוא ואימות עסקאות; הספקת מידע פיננסי 
דרך רשת מחשבים גלובלית; מתן חסות פיננסית לפסטיבלים 
וקונצרטים; שירותים פיננסיים לרכישת סחורות ושירותים 

הנמכרים בקמעונות בנקודות מכירה למטרות קידום מכירות; 
שירותי מידע בתחום התיירות, דהיינו מידע פיננסי; שירותים 
פיננסיים למטרות סיוע לתיירים; חכירה-רכישה של טלפונים, 
מכונות פקסימיליה וציוד תקשורת רחק אחר; חכירה-קנייה של 
מכולות הובלה.                                                                 
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בניין; החלפה, שיפוץ ותחזוקה של תחנות כוח, מוטורים 
ומנועים, טורבינות, טורבינות רוח ומתקנים, ציוד וכלים לייצור 
אנרגיה וחשמל והחלקים, רכיבים ואביזרים שלהם; שירותי 
התקנה, תחזוקה ותיקון למדחסים ומשאבות, דהיינו מכונות, 
מרחיבי-טורבו, משאבות דלק וציוד לחלוקת דלק, ציוד תדלוק 
מחדש בגז טבעי דחוס CNG, טורבינות גז, טורבינות קיטור, 
ממירי חום בעלי קירור אוויר, מעבי קיטור, כורים בעלי קירות 
כבדים וכורים צינוריים; שירותי תחזוקה ותיקון עבור קווי צנרת 
לנפט וגז; קידוח ושאיבה של נפט וגז; קידוח למציאת נפט 

גולמי; התקנת צינורות וקווי צנרת לקידוח בארות נפט; השכרת 
כלים לקידוח בארות נפט וגז; תיקון ותחזוקה לצורך תיקון 

ותחזוקה של מנועי מטוסים, טורבינות, ציוד חשמלי, ציוד רפואי, 
קטרים, כולל חלקים ואביזרים של כל הסחורות הנ"ל; השכרת 

ציוד בנייה; שירותי ניקוי כימי למיכלי כורים מצופי זכוכית 
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Construction replacement, overhaul and 
maintenance of power plants, motors and engines, 
turbines, wind turbines and apparatus, equipment 
and instruments for energy and electricity production 
and their parts, components and accessories; 
installation, maintenance and repair services for 
compressors and pumps, namely machines, turbo-
expanders, fuel pumps and fuel distribution 
equipment, CNG refueling equipment, gas turbines, 
steam turbines, air-cooled heat exchangers, steam 
condensers, heavy-wall reactors and tubular 
reactors; maintenance and repair services for oil and 
gas pipelines ; drilling and pumping of oil and gas; 
drilling for crude oil; installation of tubes and pipelines 
for drilling of oil wells; rental of tools for drilling oil and 
gas wells; repair and maintenance for the repair and 
maintenance of airplane engines, turbines, electrical 
equipment, medical equipment, locomotives, 
including parts and accessories of all the aforesaid 
goods; rental of construction equipment; chemical 
cleaning services for glass-coated reactor vats used 
in the chemical and pharmaceutical treatment 
industries; maintenance services for heat transfer 
systems and of condensers; maintenance and repair 
services for equipment with computerized cooling 
systems, repair and maintenance services for 
machines, instruments, apparatus and electrical 
equipment; maintenance and repair services in the oil 
and gas field; services relating to installation of point-
of-sales terminals in stores; computer maintenance 
services; installation and repair of electric apparatus, 
repair of radio receivers and television receivers, 
repair and maintenance of electric apparatus and 
instruments for communication, repair and 
maintenance of electric household appliances, repair 
and maintenance of electric lighting apparatus, repair 
and maintenance of electric apparatus for distribution 
and control, repair and maintenance of electric 
motors, repair and maintenance of machines and 
instruments for measuring and/or testing, repair and 
maintenance of medical apparatus and instruments, 
repair and maintenance of metalworking machines 
and tools, repair and maintenance of cooking 
apparatus, repair and maintenance of automatic 
vending machines, repair and maintenance of water 
purification apparatus, repair and maintenance of 
musical instruments, repair and maintenance of 
watches and clocks, repair and maintenance of gas-
fired water heaters for household use, repair and 
maintenance of bathtubs, repair of toilets with water 
points, installation or repair and maintenance of 
computer hardware, repair and maintenance of air-
conditioning apparatus, installation, maintenance and 
repair of office equipment and machines, installation, 
repair and maintenance of machinery equipment, 
repair of vehicles, repair and maintenance of electric 
apparatus and instruments for communication, repair 
and maintenance of computers, repair and 
maintenance of electronic printers, repair of 
telephones, electricity works, telecommunication 
equipment; installation, maintenance and repair of 
compressors, pumps, namely, machines, turbo-
expanders, fuel pumps and fuel distribution 
equipment, CNG refueling equipment, gas turbines, 
steam turbines, air-cooled heat exchangers, steam 
condensers, heavy-wall reactors and tubular 
reactors; repair and maintenance of oil and gas wells.

המשמשים בתעשיות הטיפול בכימיקלים ומוצרי רוקחות; 
שירותי תחזוקה למערכות להעברת חום ומעבים; שירותי 

תחזוקה ותיקון לציוד עם מערכות קירור ממוחשבות, שירותי 
תיקון ותחזוקה למכונות, כלים, מתקנים וציוד חשמלי; שירותי 

תחזוקה ותיקון בתחומי הנפט והגז; שירותים הקשורים 
בהתקנת מסופי נקודות מכירה בחנויות; שירותי תחזוקת 
מחשבים; התקנה ותיקון של מתקנים חשמליים, תיקון של 

מקלטי רדיו ומקלטי טלוויזיה, תיקון ותחזוקה של מתקנים וכלים 
חשמליים לתקשורת, תיקון ותחזוקה של מכשירי חשמל למשק 

בית, תיקון ותחזוקה של מתקני תאורה חשמליים, תיקון 
ותחזוקה של מתקני חשמל לחלוקה ובקרה, תיקון ותחזוקה של 
מוטורים חשמליים, תיקון ותחזוקה של מכונות וכלים למדידה 
ו/או בדיקה, תיקון ותחזוקה של מתקנים וכלים רפואיים, תיקון 
ותחזוקה של מכונות וכלים לעיבוד מתכות, תיקון ותחזוקה של 
מתקני בישול, תיקון ותחזוקה של מכונות מכירה אוטומטיות, 
תיקון ותחזוקה של מתקנים לטיהור מים, תיקון ותחזוקה של 

כלי נגינה, תיקון ותחזוקה של שעוני יד ושעונים, תיקון ותחזוקה 
של מחממי מים הפועלים על גז לשימוש במשק בית, תיקון 

ותחזוקה של אמבטיות, תיקון של אסלות שירותים עם נקודות 
התזת מים, התקנה או תיקון ותחזוקה של חומרת מחשב, תיקון 
ותחזוקה של מתקני מיזוג אוויר, התקנה, תחזוקה ותיקון של 
ציוד משרדי ומכונות, התקנה, תיקון ותחזוקה של ציוד מכונות, 
תיקון כלי רכב, תיקון ותחזוקה של מתקנים וכלים חשמליים 
לתקשורת, תיקון ותחזוקה של מחשבים, תיקון ותחזוקה של 
מדפסות אלקטרוניות, תיקון טלפונים, עבודות חשמל, ציוד 

תקשורת רחק; התקנה, תחזוקה ותיקון של מדחסים, משאבות, 
דהיינו מכונות, מרחיבי-טורבו, משאבות דלק וציוד לחלוקת 
דלק, ציוד תדלוק מחדש בגז טבעי דחוס CNG, טורבינות גז, 
טורבינות קיטור, ממירי חום בעלי קירור אוויר, מעבי קיטור, 
כורים בעלי קירות כבדים וכורים צינוריים; תיקון ותחזוקה של 
בארות נפט וגז.                                                               
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Telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of voice, data, graphics by 
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; television program broadcasting, 
broadcasting of televised programs (live or recorded); 
cellular telephone communication; communications 
by electronic computer terminals, by databases and 
by telecommunication networks connected to the 
Internet; communications by telex; communications 
by telegraphs; communications by telephone; 
communications by facsimile machines; radio paging 
services; teleconferencing communications; 
television broadcasting; cable television 
broadcasting; radio broadcasting; news agencies; 
other message transmission services; broadcasting 
of a commercial site on the Internet; radio and 
television broadcasting provided via the Internet; 
electronic mail; providing access to computer 
information newsletters and to discussion forums on 
line; transmission of messages and images via 
computers; providing access to home and office 
shopping services via computer and/or interactive 
communication technologies; telecommunication of 
information (including web pages), of computer 
programs and of all other data; electronic mail 
services; providing user access to the Internet; 
services of telecommunication connections to the 
Internet or to databases; providing access to digital 
music web sites on the Internet; providing access to 
MP3 web sites on the Internet; rental of access time 
to a central database (telecommunications); provision 
of access to search engines; operating discussion 
forums on the Internet; rental of access time to a 
central server database; rental of access time to a 
computer database (telecommunication services); 
simultaneous broadcasting, in particular by means of 
electronic interconnections, of films and of video and 
sound recordings; wireless data messaging services, 
in particular services enabling a user to send and/or 
receive messages via a wireless data network; one-
way and two-way messaging services; electronic 
transmission of data, images, documents and audio 
and video data, including texts, cards, letters, 
messages, mail, animations and electronic mail, via 
local or global communication networks, including the 
Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication networks, cellular networks and 
satellite networks; electronic transmission of software 
via local or global communication networks, including 
the Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication networks, cellular networks and 
satellite networks; providing access to databases and 
to local or global communication networks, including 
the Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular and satellite networks; 
transmission and relay of messages, namely 
electronic transmission of messages; 
telecommunication services for the dissemination of 
information by mobile telephone, namely, 
transmission of data to mobile telephones; 
communication by mobile telephone; voice 
communication transmission and reception; 
transmission and reception on a value-added 
network; telecommunication services by telematic 
means and by multimedia networks; rental of access 
time to a database server center; operating networks 

שירותי תקשורת רחק, דהיינו, שידור מקומי ולטווח רחוק של 
קול, מידע, גרפיקה באמצעות שידורים טלפוניים, טלגרפיים, 
בכבלים או בלוויין; שידור תוכניות טלוויזיה, שידור תוכניות 
טלוויזיוניות (בשידור חי או מוקלטות); תקשורת טלפונים 

סלולריים; תקשורת על-ידי מסופי מחשב אלקטרוניים, מסדי 
נתונים ורשתות תקשורת רחק המחוברות לאינטרנט; תקשורת 
על-ידי טלקס; תקשורת על-ידי טלגרף; תקשורת על-ידי טלפון; 
תקשורת על-ידי פקסימיליה; שירותי זימון ברדיו; תקשורות 
בוויעוד מרחוק; שידורי טלוויזיה; שידורי טלוויזיה בכבלים; 
שידורי רדיו; סוכנויות חדשות; שירותים אחרים להעברת 
מסרים; שידורי אתרים מסחריים באינטרנט; שידורי רדיו 
וטלוויזיה המסופקים דרך האינטרנט; דואר אלקטרוני; מתן 
גישה לעלוני מידע במחשבים ולפורומי דיון מקוונים; העברת 
מסרים ותמונות דרך מחשבים; מתן גישה לשירותי קניות 
מהבית והמשרד דרך המחשב ו/או טכנולוגיות תקשורת 
אינטראקטיביות; תקשורת רחק של המידע (כולל דפי 

אינטרנט), תוכניות מחשב וכל הנתונים האחרים; שירותי דואר 
אלקטרוני; מתן גישת משתמש לאינטרנט; שירותי חיבורי 

תקשורת רחק לאינטרנט או למסדי נתונים; מתן גישה לאתרי 
 3MP מוזיקה דיגיטלית באינטרנט; מתן גישה לאתרי

באינטרנט; השכרת זמן גישה למסד נתונים מרכזי (תקשורות 
רחק); מתן גישה למנועי חיפוש; הפעלת פורומי דיונים 

באינטרנט; השכרת זמן גישה למסד נתונים בשרת מרכזי; 
השכרת זמן גישה למסד נתוני מחשב (שירותי תקשורת רחק); 
שידור בו-זמני של סרטים ושל הקלטות וידיאו וקול, בעיקר 
באמצעות חיווט אלקטרוני; שירותי מסרי נתונים אלחוטיים, 
במיוחד שירותים המאפשרים למשתמש לשלוח ו/או לקבל 

מסרים דרך רשת נתונים אלחוטית; שירותי מסרים חד-כיווניים 
ודו-כיווניים; העברה אלקטרונית של נתונים, תמונות, מסמכים 
ונתוני אודיו ווידיאו, כולל תמלילים, כרטיסים, מכתבים, מסרים, 
דואר, הנפשות ודואר אלקטרוני, דרך רשתות תקשורת מקומיות 
או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, אקסטראנטים, 
טלוויזיה, רשתות תקשורת ניידת, רשתות סלולריות ורשתות 
לווייניות; העברה אלקטרונית של תוכנת מחשב דרך רשתות 
תקשורת מקומיות או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, 
אקסטראנטים, טלוויזיה, רשתות תקשורת ניידת, רשתות 

סלולריות ורשתות לווייניות; מתן גישה למסדי נתונים ורשתות 
תקשורת מקומיות או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, 
אקסטראנטים, טלוויזיה, תקשורת ניידת, רשתות סלולריות 

ולווייניות; העברה ומסירה של מסרים, דהיינו העברה 
אלקטרונית של מסרים; שירותי תקשורת רחק להפצת מידע 
על-ידי טלפון נייד, דהיינו העברת נתונים לטלפונים ניידים; 

תקשורת על-ידי טלפונים ניידים; העברה וקליטה של תקשורת 
קולית; העברה וקליטה ברשת בעלת ערך מוסף; שירותי 

תקשורת רחק באמצעים טלמטיים ועל-ידי רשתות מולטימדיה; 
השכרת זמן גישה למרכז שרתי מסדי נתונים; הפעלת רשתות 

להעברת נתונים בעלי ערך מוסף (מערכות מולטימדיה, 
וידיאוגרפיה אינטראקטיבית, רשתות תקשורת רחק גלובליות 
של מחשבים).                                                                 
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Telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of voice, data, graphics by 
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite 
transmissions; television program broadcasting, 
broadcasting of televised programs (live or recorded); 
cellular telephone communication; communications 
by electronic computer terminals, by databases and 
by telecommunication networks connected to the 
Internet; communications by telex; communications 
by telegraphs; communications by telephone; 
communications by facsimile machines; radio paging 
services; teleconferencing communications; 
television broadcasting; cable television 
broadcasting; radio broadcasting; news agencies; 
other message transmission services; broadcasting 
of a commercial site on the Internet; radio and 
television broadcasting provided via the Internet; 
electronic mail; providing access to computer 
information newsletters and to discussion forums on 
line; transmission of messages and images via 
computers; providing access to home and office 
shopping services via computer and/or interactive 
communication technologies; telecommunication of 
information (including web pages), of computer 
programs and of all other data; electronic mail 
services; providing user access to the Internet; 
services of telecommunication connections to the 
Internet or to databases; providing access to digital 
music web sites on the Internet; providing access to 
MP3 web sites on the Internet; rental of access time 
to a central database (telecommunications); provision 
of access to search engines; operating discussion 
forums on the Internet; rental of access time to a 
central server database; rental of access time to a 
computer database (telecommunication services); 
simultaneous broadcasting, in particular by means of 
electronic interconnections, of films and of video and 
sound recordings; wireless data messaging services, 
in particular services enabling a user to send and/or 
receive messages via a wireless data network; one-
way and two-way messaging services; electronic 
transmission of data, images, documents and audio 
and video data, including texts, cards, letters, 
messages, mail, animations and electronic mail, via 
local or global communication networks, including the 
Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication networks, cellular networks and 
satellite networks; electronic transmission of software 
via local or global communication networks, including 
the Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication networks, cellular networks and 
satellite networks; providing access to databases and 
to local or global communication networks, including 
the Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular and satellite networks; 
transmission and relay of messages, namely 
electronic transmission of messages; 
telecommunication services for the dissemination of 
information by mobile telephone, namely, 
transmission of data to mobile telephones; 
communication by mobile telephone; voice 
communication transmission and reception; 
transmission and reception on a value-added 
network; telecommunication services by telematic 
means and by multimedia networks; rental of access 
time to a database server center; operating networks 
for transmission of value-added data (multimedia 
systems, interactive videography, global computer 
telecommunication networks).

שירותי תקשורת רחק, דהיינו, שידור מקומי ולטווח רחוק של 
קול, מידע, גרפיקה באמצעות שידורים טלפוניים, טלגרפיים, 
בכבלים או בלוויין; שידור תוכניות טלוויזיה, שידור תוכניות 
טלוויזיוניות (בשידור חי או מוקלטות); תקשורת טלפונים 

סלולריים; תקשורת על-ידי מסופי מחשב אלקטרוניים, מסדי 
נתונים ורשתות תקשורת רחק המחוברות לאינטרנט; תקשורת 
על-ידי טלקס; תקשורת על-ידי טלגרף; תקשורת על-ידי טלפון; 
תקשורת על-ידי פקסימיליה; שירותי זימון ברדיו; תקשורות 
בוויעוד מרחוק; שידורי טלוויזיה; שידורי טלוויזיה בכבלים; 
שידורי רדיו; סוכנויות חדשות; שירותים אחרים להעברת 
מסרים; שידורי אתרים מסחריים באינטרנט; שידורי רדיו 
וטלוויזיה המסופקים דרך האינטרנט; דואר אלקטרוני; מתן 
גישה לעלוני מידע במחשבים ולפורומי דיון מקוונים; העברת 
מסרים ותמונות דרך מחשבים; מתן גישה לשירותי קניות 
מהבית והמשרד דרך המחשב ו/או טכנולוגיות תקשורת 
אינטראקטיביות; תקשורת רחק של המידע (כולל דפי 

אינטרנט), תוכניות מחשב וכל הנתונים האחרים; שירותי דואר 
אלקטרוני; מתן גישת משתמש לאינטרנט; שירותי חיבורי 

תקשורת רחק לאינטרנט או למסדי נתונים; מתן גישה לאתרי 
 3MP מוזיקה דיגיטלית באינטרנט; מתן גישה לאתרי

באינטרנט; השכרת זמן גישה למסד נתונים מרכזי (תקשורות 
רחק); מתן גישה למנועי חיפוש; הפעלת פורומי דיונים 

באינטרנט; השכרת זמן גישה למסד נתונים בשרת מרכזי; 
השכרת זמן גישה למסד נתוני מחשב (שירותי תקשורת רחק); 
שידור בו-זמני של סרטים ושל הקלטות וידיאו וקול, בעיקר 
באמצעות חיווט אלקטרוני; שירותי מסרי נתונים אלחוטיים, 
במיוחד שירותים המאפשרים למשתמש לשלוח ו/או לקבל 

מסרים דרך רשת נתונים אלחוטית; שירותי מסרים חד-כיווניים 
ודו-כיווניים; העברה אלקטרונית של נתונים, תמונות, מסמכים 
ונתוני אודיו ווידיאו, כולל תמלילים, כרטיסים, מכתבים, מסרים, 
דואר, הנפשות ודואר אלקטרוני, דרך רשתות תקשורת מקומיות 
או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, אקסטראנטים, 
טלוויזיה, רשתות תקשורת ניידת, רשתות סלולריות ורשתות 
לווייניות; העברה אלקטרונית של תוכנת מחשב דרך רשתות 
תקשורת מקומיות או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, 
אקסטראנטים, טלוויזיה, רשתות תקשורת ניידת, רשתות 

סלולריות ורשתות לווייניות; מתן גישה למסדי נתונים ורשתות 
תקשורת מקומיות או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, 
אקסטראנטים, טלוויזיה, תקשורת ניידת, רשתות סלולריות 

ולווייניות; העברה ומסירה של מסרים, דהיינו העברה 
אלקטרונית של מסרים; שירותי תקשורת רחק להפצת מידע 
על-ידי טלפון נייד, דהיינו העברת נתונים לטלפונים ניידים; 

תקשורת על-ידי טלפונים ניידים; העברה וקליטה של תקשורת 
קולית; העברה וקליטה ברשת בעלת ערך מוסף; שירותי 

תקשורת רחק באמצעים טלמטיים ועל-ידי רשתות מולטימדיה; 
השכרת זמן גישה למרכז שרתי מסדי נתונים; הפעלת רשתות 

להעברת נתונים בעלי ערך מוסף (מערכות מולטימדיה, 
וידיאוגרפיה אינטראקטיבית, רשתות תקשורת רחק גלובליות 
של מחשבים).                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 41 סוג: 41

Arrangement of exhibitions for entertainment 
purposes; information on entertainment; entertainer’s 
performance services; production and distribution of 
entertainment; organization of shows for 
entertainment purposes; organizing of games; game 
sponsoring and promoting services; organization of 
sporting events; sporting and cultural activities, 
televised sporting and cultural entertainment; 
organization of exhibitions for cultural and 
educational purposes; organization of lotteries and 
competitions; betting and gambling services in 
connection with or relating to sports; entertainment 
services provided during sporting events or 
concerning sporting events; organization of sporting 
and cultural events and activities; organization of real 
or virtual sporting competitions; rental of audio and 
video equipment, production of films, other than 
advertising films; production of sound and video 
recordings; presentation and distribution of films and 
of sound and video recordings; rental of films and of 
sound and video recordings; rental and/or provision 
via a computer network of interactive education and 
entertainment products, namely interactive compact 
discs, CD-ROMs, computer games; entertainment, 
namely presentation of interactive education and 
entertainment products, namely interactive compact 
discs, CD-ROMs, computer games; radio and 
television coverage of sporting events; production of 
television and radio programs and of videotapes; 
production of cartoons; production of animated 
programs for television; reservation of tickets for 
sporting events and shows; timing of sports events; 
organization of beauty contests; interactive 
entertainment; on-line betting services; provision of 
games on the Internet; provision of raffle services; 
information concerning entertainment or education, 
provided on line from a data bank or the Internet; 
electronic game services provided by means of the 
Internet; providing on line electronic publications; 
publication of books, magazines, texts (other than 
publicity texts) and periodicals; on line publication of 
electronic books, magazines, texts (other than 
publicity texts) and periodicals; provision of digital 
music from the Internet; provision of digital music 
from MP3 web sites; provision of sporting results; 
information services concerning sports and sporting 
events; rental of recorded sounds and images; audio 
production services; information services concerning 
sporting events provided on line from a computer 
database or the Internet; editing and publishing 
services; provision of digital music (non-
downloadable); publication of statistics regarding 
sporting results and audience ratings for sporting 
competitions; training in the use and operation of 
systems for signaling and notification of crossings for 
the railway and transit industries; education services 
in the field of medical imaging and diagnosis, namely 
conducting of seminars, conferences, symposiums or 
workshops concerning the pharmaceutical industry, 
intended for medical practitioners and employees of 
pharmaceutical companies; education services, 

ארגון של תערוכות למטרות בידור; מידע על בידור; שירותי 
הופעות של בדרנים; הפקה והפצה של בידור; ארגון של מופעים 
למטרות בידור; ארגון של משחקים; שירותי חסות וקידום של 
משחקים; ארגון של אירועי ספורט; פעילויות ספורטיביות 

ותרבותיות, בידור ספורטיבי ותרבותי המשודר בטלוויזיה; ארגון 
תצוגות למטרות תרבותיות וחינוכיות; ארגון הגרלות לוטו 
ותחרויות; שירותי התערבויות והימורים הקשורים ל- או 

המתייחסים לספורט; שירותי בידור המסופקים במהלך אירועי 
ספורט או הנוגעים לאירועי ספורט; ארגון של אירועים ופעילויות 
ספורטיביים ותרבותיים; ארגון תחרויות ספורט אמיתיות או 
וירטואליות; השכרת ציוד אודיו ווידיאו, הפקת סרטים, מלבד 
סרטי פרסומת; הפקת הקלטות קול ווידיאו; הצגה והפצה של 
סרטים ושל הקלטות קול ווידיאו; השכרת סרטים והקלטות קול 
ווידיאו; השכרה ו/או הספקה דרך רשת מחשבים של מוצרי 

חינוך ובידור אינטראקטיביים, דהיינו תקליטורים 
אינטראקטיביים ,CD-ROMs, משחקי מחשב; בידור, דהיינו 

הצגה של מוצרי חינוך ובידור אינטראקטיביים, דהיינו 
תקליטורים אינטראקטיביים, CD-ROMs, משחקי מחשב; 
סיקור ברדיו וטלויזיה של אירועי ספורט; הפקת תוכניות 

טלוויזיה ורדיו ושל קלטות וידיאו; הפקה של סרטים מצוירים; 
הפקת תוכניות מונפשות לטלוויזיה; הזמנה מראש של כרטיסים 
לאירועי ספורט ומופעים; תזמון של אירועי ספורט; ארגון של 

תחרויות יופי; בידור אינטראקטיבי; שירותי התערבויות מקוונים; 
הספקה של משחקים באינטרנט; הספקה של שירותי הגרלות; 
מידע בנוגע לבידור או חינוך, המסופק בצורה מקוונת מבנק 
נתונים או האינטרנט; שירותי משחק אלקטרוני הניתנים 
באמצעות האינטרנט; הספקת מקוונת של פרסומים 

אלקטרוניים; פרסום של ספרים, מגזינים, תמלילים (מלבד 
תמלילים של יחסי ציבור) וכתבי עת; פרסום מקוון של ספרים 
אלקטרוניים, מגזינים, תמלילים (מלבד תמלילים של יחסי 

ציבור) וכתבי עת; הספקה של מוזיקה דיגיטלית מהאינטרנט; 
הספקה של מוזיקה דיגיטלית מאתרי אינטרנט 3MP; הספקה 

של תוצאות ספורט; שירותי מידע בנוגע לספורט ואירועי 
ספורט; השכרה של הקלטות קול ותמונות; שירותי הפקת אודיו; 
שירותי מידע הנוגעים לאירועי ספורט המסופקים בצורה מקוונת 
ממסד נתונים של מחשב או דרך האינטרנט; שירותי עריכה 
והוצאה לאור; הספקת מוזיקה דיגיטלית (שאינה ניתנת 
להורדה); פרסום של סטטיסטיקות בעניין תוצאות ספורט 

ושיעורי צפייה בתחרויות ספורט; הכשרה בשימוש והפעלה של 
מערכות לאיתות ואזהרה במפגשי מסילה עבור תעשיות 

מסילות ברזל וההובלה; שירותי חינוך בתחום הדימות והאבחון 
הרפואי, דהיינו קיום סמינרים, ועידות, סימפוזיונים או סדנאות 
הנוגעים לתעשיית הרוקחות, המיועדים לעוסקים ברופואה 
ולעובדים של חברות תרופות; שירותי חינוך, דהיינו קיום 

סמינרים, ועידות, סימפוזיונים או סדנאות בתחום מדעי החיים 
וביוטכנולוגיה עבור מדענים וחוקרים; קיום סמינרים על בעיות 
הקשורות לטיפול במי תעשייה; שירותי הכשרה בכל התחומים 

האמורים לעיל; שירותי הכשרה בתחום הניהול והרפואה 
באמצעות שימוש בהנחיות והדגמות המסופקות בצורה מקוונת, 
דרך האינטרנט, אינטראנטים ואקסטראנטים; שירותי חינוך, 
דהיינו, קיום סדנאות להכשרה מעשית, קורסים וסמינרים 

הכוללים הדגמות בתחום הרפואה והניהול; תכנון, קיום ואירוח 
של קורסים, סמינרים וכל פעילות ההכשרה בתחום של 

טכנולוגיית מידע; ארגון וביצוע של קונצרטים; הזמנת מקומות 
למופעים; הצגות סרטים; מידע על בידור; הפקת סרטים; הפקת 
מופעים; שירותי הפקות תיאטרון; הפעלת מתקני גולף; שירותי 
מועדוני בריאות (אימוני כושר גופני); שירותי מחנות ספורט; 
הצגת מופעים חיים; הקרנת סרטים; ארגון מופעים (שירותי 

אמרגנות); שירותי מחנות נופש [בידור]; אולפני קולנוע; שירותי 
כתב חדשות; הספקה מקוונת של פרסומים אלקטרוניים, שלא 
ניתנים להורדה; שירותי אולמות מוסיקה; שירותי חינוך, דהיינו 
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namely conducting of seminars, conferences, 
symposiums or workshops in the field of life sciences 
and biotechnology for scientists and researchers; 
conducting of seminars on problems in connection 
with industrial water treatment; training services in all 
the aforesaid fields; training services in the field of 
management and medicine by means of the use of 
instructions and demonstrations provided on line, via 
the Internet, intranets and extranets; education 
services, namely conducting of practical training 
workshops, courses and seminars including 
demonstrations in the field of medicine and 
management; design, conducting and hosting of 
courses, seminars and all training activities in the 
field of information technology; organization and 
performance of concerts; booking of seats for shows; 
movie presentations; entertainment information; film 
production; show production; theater production 
services; operation of golf facilities; health club 
services (fitness training); sports camp services; 
presentation of live performances; film projection; 
organization of shows (impresario services); holiday 
camp services [entertainment]; movie studios; news 
reporter services; provision of on-line electronic 
publications, not downloadable; music hall services; 
education services, namely conducting of courses, 
seminars, presentations, video presentations; 
provision of educational material, namely 
dissemination of material in the field of financial 
knowledge; education services in the field of tourism; 
information services in the field of tourism, namely 
information services regarding reservation of tickets 
for recreational events; information services in the 
field of tourism, namely information services 
regarding entertainment; information services in the 
field of tourism, namely information services 
regarding planned sporting, cultural and recreational 
activities; services in connection with entertainment 
for tourist assistance; tourist reservation services, 
namely activity and entertainment reservation 
services; assistance services for tourists concerning 
reservation of tickets for recreational events; 
assistance services for tourists concerning planned 
sporting, cultural and recreational activities.

קיום קורסים, סמינרים, מצגות, מצגות וידיאו; הספקת חומר 
לימוד, דהיינו הפצת חומר בתחום של ידע פיננסי; שירותי חינוך 
בתחום התיירות; שירותי מידע בתחום התיירות, דהיינו שירותי 
מידע בעניין הזמנה מראש של כרטיסים לאירועי פנאי; שירותי 
מידע בתחום התיירות, דהיינו שירותי מידע בעניין בידור; 
שירותי מידע בתחום התיירות, דהיינו שירותי מידע בעניין 
פעילויות מתוכננות של ספורט, תרבות ופנאי; שירותים 

הקשורים בבידור לצורך סיוע לתיירים; שירותי הזמנות מראש 
לתיירים, דהיינו שירותי הזמנות מראש לפעילויות ובידור; 
שירותי סיוע לתיירים בנוגע להזמנה מראש של כרטיסים 

לאירועי פנאי; שירותי סיוע לתיירים בנוגע לפעילויות מתוכננות 
של ספורט, תרבות ופנאי.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 42 סוג: 42

Advisory services relating to scientific research; 
information on scientific research; advisory services 
relating to technological research; services relating to 
wind and wind energy, namely professional 
consultancy and engineering services; design for 
others in connection with wind energy; industrial 
design services; design of equipment and 
installations for generating energy, wind energy and 
electricity; engineering services, technical 
consultancy and research for the gas and oil 
industries; exploration services relating to oil and 
gas; geophysical probing for the oil and gas 
industries; oil and gas field analysis; oil and gas 
prospecting, namely locating and testing of wells; gas 
and oil well testing; oil and gas pipeline inspection; 
remote diagnosis and monitoring services in 
connection with compressors, pumps, turbo-
expanders, fuel pumps and fuel distribution 

שירותי יעוץ בקשר למחקר מדעי; מידע על מחקר מדעי; שירותי 
יעוץ בקשר למחקר טכנולוגי; שירותים המתייחסים לרוח 

ואנרגיית רוח, דהיינו שירותי ייעוץ מקצועי והנדסה; עיצוב עבור 
אחרים בקשר לאנרגיית רוח; שירותי עיצוב תעשייתי; עיצוב 
ציוד ומתקנים להפקת אנרגיה, אנרגיית רוח וחשמל; שירותי 

הנדסה, ייעוץ ומחקר טכני לתעשיות הגז והנפט; שירותי גישוש 
המתייחסים לנפט וגז; חקר גיאופיזי עבור תעשיות הנפט והגז; 
ניתוח שדות נפט וגז; חיפוש נפט וגז, דהיינו איתור ובדיקה של 
בארות; בדיקת בארות נפט וגז; ביקורת קווי צנרת לנפט וגז; 
שירותי אבחון וניטור מרחוק בקשר למדחסים, משאבות, 

מרחיבי-טורבו, משאבות דלק וציוד לחלוקת דלק, ציוד תדלוק 
מחדש בגז טבעי דחוס CNG, טורבינות גז, טורבינות קיטור, 
ממירי חום המקוררים על ידי אוויר, מעבי קיטור, כורים בעלי 

קירות כבדים וכורים צינוריים; שירותי פתרונות טכנולוגיית מידע 
בתחום תעשיות מסילות הברזל וההובלה בקנה מידה גלובלי; 
שירותי מחקר, יעוץ וסיוע בקשר לבעיות הנדסה, עיצוב ותכנון 
בהן נתקלים ממשלות, אנשים פרטיים וחברות תעשייה, מסחר 
ושירותים ציבוריים; שירותי תכנות מחשבים עבור אחרים; 
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equipment, CNG refueling equipment, gas turbines, 
steam turbines, air-cooled heat exchangers, steam 
condensers, heavy-wall reactors and tubular 
reactors; information technology solution services in 
the field of railway and transit industries on a global 
scale; research, consultancy and assistance services 
in connection with engineering, design and 
development problems encountered by governments, 
individuals and industrial, commercial and utility 
companies; computer programming services for 
others; software design and analysis services for 
others; information technology consultancy services; 
maintenance and updating of computer software for 
others; software installation; design and analysis of 
computer systems for others; consultancy services 
relating to chemical research; consultancy services in 
connection with the discovery and evaluation of 
medicines and components with diagnostic, 
prophylactic and/or therapeutical properties; 
consultancy services concerning diagnostic methods 
by means of optical laser systems; tests for high data 
rate analysis for producing medicines; biotechnology 
services; technical assistance in connection with 
factory automation software, namely maintenance of 
software and periodical updating of software; 
customized design of security access systems; 
design and consultancy services relating to 
configuration of systems used in fiber-optic 
technology applications; technical assistance 
services, namely resolution of problems in 
connection with computer hardware, video and 
electronic communication and computer software; 
technical consultancy services relating to information 
technology and software in the field of access and 
security systems; customized design of security 
systems, access systems and systems for checking 
inventories and tangible assets for others; laboratory 
and testing services for liquid separation and 
membrane testing; engineering and technological 
consultancy services regarding water treatment, 
water supply systems, cooling water circuits, 
industrial boiler water systems, systems for water 
supply and industrial processes, industrial fuel 
treatment systems, pulp and paper making systems, 
systems for treating plastics and metals; engineering 
and technical assistance services concerning the 
design and configuration of systems comprising 
computer hardware and software for use in treatment 
of water supply systems and pulp and paper making 
systems, oil and petrochemical product treatment 
systems and metal and plastic finishing operations; 
consultancy services in all the aforesaid fields; 
chemical testing concerning supply of chemical 
treatment products via industrial water systems; 
programming for information processing machines, in 
particular programming services in the field of 
electronic money; development of computer 
programs for securing data transfers; industrial 
research and development services in the field of 
information technology; all technical consultancy in 
the field of information technology; development of 
computerized databases and computer programs; 
development of software concerning machines, 
apparatus and instruments; rental of data processing 
apparatus; computer engineering services; 
consultancy regarding computer programming and 
data processing, particularly in connection with 

שירותי עיצוב וניתוח תוכנות עבור אחרים; שירותי ייעוץ בתחום 
טכנולוגיית המידע; תחזוקה ועדכון של תוכנת מחשב עבור 

אחרים; התקנת תוכנה; עיצוב וניתוח של מערכות מחשב עבור 
אחרים; שירותי ייעוץ המתייחסים למחקר כימי; שירותי ייעוץ 
בקשר לתגלית והערכה של תרופות ורכיבים בעלי תכונות 
אבחנתיות, מונעות מחלה ו/או טיפוליות; שירותי ייעוץ בנוגע 
לשיטות אבחון באמצעות מערכות לייזר אופטיות; בדיקות 
לניתוח בקצב נתונים גבוה לצורך הפקת תרופות; שירותי 

ביוטכנולוגיה; סיוע טכני הקשור לתוכנה לאוטומציה של בתי 
חרושת, דהיינו תחזוקה ועדכון תקופתי של תוכנה; עיצוב 

מותאם אישית של מערכות גישה מאובטחת; שירותי תכנון ויעוץ 
המתייחסים להגדרת התצורה של מערכות המשמשות ביישומי 
טכנולוגיית סיבים אופטיים; שירותי סיוע טכני, דהיינו פתרון של 
בעיות הקשורות לחומרת מחשב, תקשורת וידיאו ואלקטרונית 
ותוכנת מחשב; שירותי ייעוץ טכני המתייחסים לטכנולוגיית 
המידע ותוכנה בתחום של מערכות גישה ואבטחה; עיצוב 

מותאם אישית של מערכות אבטחה, מערכות גישה ומערכות 
לבדיקת מלאי ונכסים מוחשיים עבור אחרים; שירותי מעבדה 
ובדיקה עבור הפרדת נוזלים ובדיקת ממברנות; שירותי ייעוץ 
הנדסי וטכנולוגי בעניין טיפול במים, מערכות אספקת מים, 
מעגלי מי קירור, מערכות מים לדודים תעשייתיים, מערכות 
לאספקת מים ותהליכים תעשייתיים, מערכות תעשייתיות 
לטיפול בדלק, מערכות להכנת עיסה ונייר, מערכות לטיפול 
בפלסטיק ומתכת; שירותי סיוע הנדסי וטכני בנוגע לעיצוב 
והגדרת התצורה של מערכות המורכבות מחומרת ותוכנת 
מחשב לשימוש בטיפול של מערכות אספקת מים ומערכות 

להכנת עיסה ונייר, מערכות לטיפול בנפט ומוצרים פטרוכימיים 
ופעולות גימור מתכת ופלסטיק; שירותי ייעוץ בכל התחומים 
המוזכרים לעיל; בדיקות כימיות בנוגע לאספקה של מוצרי 

טיפול כימי דרך מערכות מים תעשייתיות; תכנות עבור מכונות 
לעיבוד מידע, במיוחד שירותי תכנות בתחום של כסף 

אלקטרוני; פיתוח של תוכניות מחשב לאבטחת העברות נתונים; 
שירותי מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום של טכנולוגיית מידע; כל 
ייעוץ טכני בתחום של טכנולוגיית מידע; פיתוח מסדי נתונים 
ממוחשבים ותוכניות מחשב; פיתוח תוכנה בנוגע למכונות, 
מכשירים וכלים; השכרת מכשירים לעיבוד נתונים; שירותי 

הנדסת מחשבים; ייעוץ בעניין תכנות מחשבים ועיבוד נתונים, 
בייחוד בקשר של עסקאות פיננסיות; אירוח אתרי מחשב (אתרי 

אינטרנט); תחזוקה של תוכנה; הספקה של מנועי חיפוש 
באינטרנט; בקרת איכות; שחזור נתוני מחשב; מחקר ופיתוח 
של מוצרים חדשים (עבור אחרים); חקר פרויקטים טכניים; 
ביצוע סקרים; עדכון של תוכנה; תחזוקה של תוכנה, הנדסה, 
בדיקה ומחקר בנוגע למכונות, מכשירים וכלים חשמליים, 

השכרת מחשבים; שחזור של נתונים, תמונות, מסמכים ושל 
נתוני אודיו ווידיאו, כולל תמלילים, כרטיסים, מכתבים, מסרים, 
דואר, הנפשות ודואר אלקטרוני, דרך רשתות תקשורת מקומיות 
או גלובליות, כולל האינטרנט, אינטראנטים, אקסטראנטים, 
טלוויזיה, רשתות תקשורת ניידות, רשתות סלולריות ורשתות 
לווייניות; זיהוי ובדיקה של אורגניזמים מיקרוביולוגיים; ניהול 
שרתים של מחשבים בעלי נתונים עם ערך מוסף (מערכות 
מולטימדיה, וידאוגרפיה אינטראקטיבית, רשתות מחשבים 

גלובליות לתקשורת רחק); ייעוץ בעניין לניהול טכנולוגיית מידע; 
ניטור מרחוק, אבחנה.                                                       
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 Owners

Name: Comite International Olympique

Address: Chateau de Vidy, Lausanne, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

financial transactions; hosting of computer sites (Web 
sites); maintenance of software; provision of Internet 
search engines; quality control; computer data 
recovery; research and development of new products 
(for others); technical project studies; surveying; 
updating of software; maintenance of software, 
engineering, testing and research concerning electric 
machines, apparatus and instruments, computer 
rental; recovery of data, images, documents and of 
audio and video data, including texts, cards, letters, 
messages, mail, animations and electronic mail, via 
local or global communication networks, including the 
Internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication networks, cellular networks and 
satellite networks; identification and testing of 
microbiological organisms; management of value-
added data computer servers (multimedia systems, 
interactive videography, global computer networks for 
telecommunications); consultancy regarding 
information technology management; remote 
monitoring, diagnosis.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; cafeteria and 
restaurant services; welcoming and hospitality 
services, namely providing food and drink; food and 
drink catering; reservation of hotels and temporary 
accommodation; bar services; cafés; rental of 
meeting rooms; tourist homes; providing information 
in the field of tourism, namely accommodation 
information; providing information in the field of 
tourism, namely information on provision of food and 
meal; accommodation services for tourist assistance; 
services in connection with providing food and meal 
for tourist assistance; reservation services for 
tourism, namely reservation of hotel rooms and of 
food and meal; information services in the field of 
tourism, namely information concerning the 
reservation of hotel rooms, accommodation, food and 
meal; assistance provided to tourists concerning the 
reservation of hotel rooms, accommodation, food and 
meal; tourist reservation services, namely reservation 
of hotel rooms, accommodation, food and meal; 
rental of mobile and modular structures.

שירותים לאספקת מזון ומשקאות; שירותי מזנון ומסעדה; 
שירותי קבלת פנים ואירוח, דהיינו אספקת מזון ומשקאות; 

שירותי הסעדה של מזון ומשקאות; הזמנה מראש של בתי מלון 
ודיור זמני; שירותי בר; בתי קפה; השכרת חדרי ישיבות; בתי 
נופש; אספקת מידע בתחום התיירות, דהיינו מידע על דיור; 
אספקת מידע בתחום התיירות, דהיינו מידע על אספקת מזון 
וארוחות; סיוע בשירותי דיור לתיירים; שירותים הקשורים 

לאספקת מזון וארוחות לסיוע לתיירים; שירותי הזמנות מראש 
לתיירות, דהיינו הזמנת חדרי מלון ושל מזון וארוחות; שירותי 
מידע בתחום התיירות, דהיינו מידע בנוגע להזמנה של חדרי 
מלון, דיור, מזון וארוחות; סיוע המוענק לתיירים בנוגע להזמנה 
של חדרי מלון, דיור, מזון וארוחות; שירותי הזמנות לתיירים, 
דהיינו הזמנה של חדרי מלון, דיור, מזון וארוחות; השכרת 

מבנים ניידים ומודולריים.                                                   
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Trade Mark No. 249994 מספר סימן

Application Date 22/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129894 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MEDITERRA HOLDINGS S.A.

Address: Rue du Grand-Chene 2, CH-1003 Lausanne, 
Switzerland

Societe Anonyme

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for human use, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices.
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Trade Mark No. 250018 מספר סימן

Application Date 21/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130228 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Prams (baby carriages).

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes, namely, jewelry, precious stones; 
horological and chronometric instruments.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely, 
stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, printed instructional, educational and 
teaching materials except apparatus in the field of 
school, birthday cards, calendars, tear-off calendars, 
agendas, exercise books.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; sofas.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils, not of precious metals 
or coated therewith, namely, mugs, dishes and 
plates, serving trays; candy boxes, not of precious 
metal; glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes, namely beverage 
glassware.
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 Owners

Name: MIMISOL S.R.L.

Address: Via G. Battista Pergolesi,6, I-20124 Milano, Italy

(Italy Limited Liability Company)

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes, namely bed and table linen, bath towels 
made of textile materials, bed blankets, table cloths 
not of paper, bedspreads, bed sheets, plaids, 
curtains made from textile materials, curtains made 
of plastics, table napkins of textile, bed quilts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/12/2011, No. BA2011C000981 BA2011C000981 איטליה, 09/12/2011, מספר

Class: 12 סוג: 12

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24
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Trade Mark No. 250033 מספר סימן

Application Date 30/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130384 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 010646792

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
010646792

Dated 11/07/2012 (Section 16) מיום 11/07/2012 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Low-light amplifiers; image intensifier tubes for low-
light levels; infrared heat source and radiation 
sensors; night vision equipment; night visibility 
apparatus; day/night digital cameras; neutron or 
gamma sensors; all intended for civil and military 
applications.

Class: 10 סוג: 10

Electronic, optoelectronic and optical apparatus and 
components and devices in connection with medical 
imaging and testing, excuding built-in powered 
telescopic systems, excluding implantable bone-
growth systems; excluding active intramedullary 
nails, fully implantable, for extending and correcting 
extremities .

Class: 42 סוג: 42

Evaluations, assessments and research in the fields 
of science, technology and industry (optoelectronics, 
optics, electronics, microchannel plates, glass fibers 
for the transfer of signals), provided by engineers; 
services for the design of new products in connection 
with optoelectronics, optics, electronics, 
microchannel plates, optical components and 
interfaces using glass drawing technologies for the 
transfer of signals, thin-film deposition technologies, 
physico-chemical vapor deposition technologies, 
UHV sealing technologies, provided by engineers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/02/2012, No. 123897339 צרפת, 15/02/2012, מספר 123897339

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 26729/05/2014



 Owners

Name: PHOTONIS FRANCE

Address: Avenue Roger Roncier, F-19100 Brive, France

(France Société par actions simplifiée à associé unique)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ט אייר תשע"ד - 26829/05/2014



Trade Mark No. 250037 מספר סימן

Application Date 21/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130426 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 302011063277 גרמניה מספר: 302011063277

Dated 22/11/2011 (Section 16) מיום 22/11/2011 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(Germany AG & Co. KGaA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics, in 
particular facial lotions, skin creams, cosmetic 
preparations for the care and treatment of hair, 
cosmetic preparations for the care and treatment of 
skin.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/11/2011, No. 30 2011 063 277.4/03 גרמניה, 22/11/2011, מספר 277.4/03 063 2011 30

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 26929/05/2014



Trade Mark No. 250047 מספר סימן

Application Date 06/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130492 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu 
"PLATOS-PHARMA"

Address: 63/28, Saksaganskogo St.,office 18, Kyiv 
01033, Ukraine

(Ukraine LLC)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations and substances;  antitumor 
pharmaceutical 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)

Ukraine, 12/12/2011, No. M 2011 19845 M 2011 19845 אוקראינה, 12/12/2011, מספר

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 27029/05/2014



Trade Mark No. 250048 מספר סימן

Application Date 29/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130497 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: August Krempel Soehne GmbH & Co. KG

Address: Papierfabrikstraße 4, 71665 Vaihingen, 
Germany

(Germany Limited partnership with a limited liability 
company as general partner)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Laminates and foils for the production of solar 
modules.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/01/2012, No. 30 2012 010 955.1/17 גרמניה, 25/01/2012, מספר 955.1/17 010 2012 30

Class: 17 סוג: 17

כ"ט אייר תשע"ד - 27129/05/2014



Trade Mark No. 250084 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CTI GoMobile LTD. שם: סי.טי.אי גומובייל בע"מ

Address: 1 Haharutz St., Tel Aviv, 67060, Israel כתובת : החרוץ 1, תל אביב, 67060, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Budovich, Raz, Ashwall & Co. Law Offices

Address: 11 Menachem Begin St., Ramat Gan, 52681, 
Israel

שם: בודוביץ', רז, אשוואל ושות' עו"ד

כתובת : מנחם 11, רמת גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephones, cordless and cellular telephones, 
smartphones; Computers, laptops, PDA, tablets; 
Antennas, batteries, chargers, power suppliers, 
housings or casings or covers, clips, carrying cases, 
accessories and peripheral equipment for telephones 
and computers; Holders, microphones, speakers, 
headsets, hands-free devices, car kits for the 
adaptation of portable telecommunication devices 
and computers in
vehicles; Instruments for recording, storing, 
transmitting, receiving or recovering of data, sound, 
images or video; Instruments for transmitting and 
receiving electronic transmissions; Instruments for 
radiotelephone and computer networks; Servers, 
routers, data storage devices, modems, electrical 
cables and optical fibres; Multimedia systems; 
Monitors and displays devices; Media phones, smart 
phones and payphones; cameras, video cameras, 
CCTV and DVR systems; Electronic cards for 
communications and dialing purposes; all included in 
class 9.

טלפונים, טלפונים ניידים ואלחוטיים, טלפונים חכמים; מחשבים 
נייחים וניידים, מחשבי כף-יד ומחשבי לוח; אנטנות, סוללות, 
מטעני סוללות, ספקי כח, אריזות או עטיפות מגן או כיסויים,
מתלים, נרתיקי נשיאה, ציוד היקפי ואביזרים נלווים לטלפונים 
ומחשבים; מחזיקים, מיקרופונים, רמקולים, אוזניות, עזרים 
לשימוש ללא ידיים, ערכות לרכב להתאמה של מכשירי טלפון 
ומחשבים לשימוש ברכב; מתקנים להקלטה, אחסון, שידור, 
קליטה או שחזור של מידע, קול, דמויות או וידאו; מתקנים 

לקליטה ולשידור תשדורות אלקטרוניות; ציוד לרשתות טלפוניה 
ומחשב; שרתים, נתבים, התקנים לאחסון מידע, מודמים, 
כבלים חשמליים וסיבים אופטיים; מערכות מולטימדיה; 

מוניטורים, וציוד תצוגה; מצלמות, מצלמות וידאו ומערכות 
טלויזיה במעגל סגור; כרטיסים אלקטרוניים למטרות תקשורת 
וחיוג; הנכללים כולם בסוג 9.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repairs services, lab services for 
spare parts; all included in class 37.

שירותי אחזקה ותיקון, שירותי מעבדה לחלקי חילוף; הנכללים 
כולם בסוג 37.                                           

כ"ט אייר תשע"ד - 27229/05/2014



NUIT DE GRACE

Trade Mark No. 250097 מספר סימן

Application Date 19/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Parfums Christian Dior

Address: 33 Avenue Hoche, Paris, 75008, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Lotions, creams, emulsions, oils, balms, moisturizing 
gels and fluids for face and body care for cosmetics 
purpose; face and body care masks; cosmetics anti-
wrinkle products; fluids gels and balms for eye and lip 
contour. suncare cosmetics. make-up remover 
products.

תרחיצים, קרמים, תחליבים, שמנים, צרי, ג'ל לחות ונוזלים 
לטיפול בפנים וגוף לצרכים קוסמטיים; מסיכות לטיפול בפנים 
וגוף; מוצרים קוסמטיים נגד קמטים; נוזלים, ג'ל וצרי לאזור 
העיניים והשפתיים. מוצרי קוסמטיקה לטיפוח העור לאחר 

החשיפה לשמש. מוצרים להסרת איפור.                               
        

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

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

France, 19/03/2012, No. 12 3 906 097 צרפת, 19/03/2012, מספר 097 906 3 12

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 27329/05/2014



Trade Mark No. 250143 מספר סימן

Application Date 16/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magnamail Holdings IP Pty Ltd

Address: 4a/5 Talavera Road, North Ryde, NSW, 2113, 
Australia

Name: Sara Ann Caverley

Address: 3/904 Bourke Street, Waterloo NSW, 2017, 
Australia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear. הלבשה; הנעלה; כיסוי ראש.           

כ"ט אייר תשע"ד - 27429/05/2014



Trade Mark No. 250167 מספר סימן

Application Date 17/10/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment, namely, routers and 
computers; computer programs for providing access 
to local, wide area and global communications 
networks, for providing access to billing information 
and for providing data collection storage and 
transmission in the field of telecommunications; 
electrical and electronic telecommunications, 
telephonic and communications apparatus and 
instruments; telephones, cellular telephones, radio 
telephones; networks and circuitry, namely, computer 
hardware and computer software for managing and 
implementing communications by and between 
components of a telecommunication network; 
telephone, telex, tele-printer and electronic data 
communications apparatus and instruments, namely, 
modems; radio-paging apparatus; mobile phones; 
mobile phone apparatus; radio-telephone apparatus; 
handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic 
mail, and other digital data, for use as a digital format 
audio player, and for use as a handheld computer, 
personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, and camera; electronic apparatus 
and instruments, namely, computer hardware and 
computer software for the management and/or 
performance analysis of telecommunications and 
data communications networks and circuits; data 
communication apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for the processing, 
transmission, storage, logging, reception and 
retrieval of data being in the form of encoded data, 
text, audio, graphic images or video or a combination 
of these formats; image processing apparatus, 
instruments and equipment; photographic apparatus; 
modems; encoded cards; smart cards; holograms; 
media for storing information, data, images and 
sound; blank and pre-recorded magnetic cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
cards for electronic games designed for use with 
telephones; magnetic, digital and optical data 
carriers; magnetic, digital and optical data recording 

ציוד לעיבוד נתונים, דהיינו, נתבים ומחשבים; תוכנות מחשב 
למתן גישה לתקשורת המקומית, רחבה ורשתות תקשורת 

גלובליות, למתן גישה למידע ולחיוב מתן אחסון והעברת איסוף 
נתונים בתחום התקשורת; תקשורת חשמלית ואלקטרונית, 
טלפוני ומכשירים וכלי תקשורת; טלפונים, טלפונים סלולריים, 
טלפוני רדיו; רשתות ומעגלים, דהיינו, חומרה ותוכנת מחשב 
לניהול ויישום תקשורת על ידי ובין רכיבים של רשת תקשורת; 
טלפון, טלקס, טלי-מדפסת ומכשירים אלקטרוניים ומכשירי 

תקשורת נתונים, דהיינו, מודמים; מנגנון החלפת רדיו; טלפונים 
ניידים; מנגנון טלפון נייד; מכשיר רדיו טלפון; מכשירי כף יד 

ניידים דיגיטליים אלקטרוניים לשליחה וקבלה של שיחות טלפון, 
דואר אלקטרוני, ונתונים דיגיטליים אחרים, לשימוש כנגן אודיו 
בפורמט דיגיטלי, ולשימוש כמחשב כף יד, מסייע דיגיטלי אישי, 
מארגן אלקטרוני, פנקס אלקטרוני, ומצלמה; התקנים ומכשירים 
אלקטרוניים, דהיינו, חומרת מחשב ותוכנות מחשב לניהול ו/או 

ניתוח ביצועים של תקשורת ונתונים ברשתות תקשורת 
ומעגלים; מכשירים וכלים לתקשורת נתונים; התקנים ומכשירים 
לעיבוד, העברה, אחסון, רישום, קבלה ואחזור של נתונים להיות 
בצורה של נתונים מקודדים, טקסט, אודיו, תמונות גרפיות או 
וידאו או שילוב של תבניות אלה; מנגנון עיבוד תמונה, מכשירים 
וציוד; מכשיר צילום; מודמים; כרטיסים מקודדים; כרטיסים 

חכמים; הולוגרמות; מדיה לאחסון מידע, נתונים, תמונות וקול; 
כרטיסים ריקים ומוקלטים מראש, כרטיסים מגנטיים המכילים 
מעבדים, כרטיסי מעגלים משולבים, כרטיסי זיהוי אלקטרוניים, 
כרטיסי טלפון, כרטיסי אשראי טלפון, כרטיסי אשראי, כרטיסי 
חיוב, כרטיסים למשחקים אלקטרוניים שנועדו לשימוש עם 
טלפונים; נשאי מידע מגנטיים, דיגיטליים ואופטיים; מגנטית, 
דיגיטלית ואופטית הקלטת נתונים ואחסון מדיה (ריק ומוקלט 
מראש); תוכנת מחשב המסופקת ממאגר מידע במחשב, 

באינטרנט או ברשת אלקטרונית אחרת; פרסומים אלקטרוניים 
(להורדה) הניתנים באופן מקוון ממאגרי המידע ממוחשב, 
לאינטרנט או לרשת תקשורת אלקטרונית אחרת; מכונות 

קוראות מדיה; אודיו דיגיטל, וידאו ונתונים (להורדה) הניתנים 
ממאגר מידע במחשב או באינטרנט; מכשירי סיוע אישי 
דיגיטליים; לוויין וקבלה מנגנון תמסורת ומכשירים; כלים 

להורדת האודים, וידאו ונתונים מהאינטרנט; סוללת מטענים 
לשימוש בתקשורת ומכשירי תקשורת; סוללות; מתאמים 

לשימוש עם תקשורת ומכשירי תקשורת ומכשירים; טלפוני רדיו, 
טלפונים ניידים ונייחים; סרטים, וידאו, מוסיקה, תמונות, אודיו, 
אודיו ויזואלית וגרפיות להורדה מאתר במחשב, באינטרנט או 
ברשת אלקטרונית אחרת; מכשירי טלוויזיה ומכשירים; כלים 

לגישה לשידור או תכוניות משודרות; אבזרי חשמל 
ואלקטרוניקה וציוד היקפי מתוכנן ומותאם עבור שימוש 

כ"ט אייר תשע"ד - 27529/05/2014



and storage media (blank and pre-recorded); 
computer software supplied from a computer 
database, the Internet or other electronic network; 
electronic publications (downloadable) provided on-
line from computer databases, the Internet or other 
electronic network; machine readable media; digital 
audio, video, and data (downloadable) provided from 
a computer database or the Internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the Internet; 
battery chargers for use with telecommunications and 
communications apparatus; batteries; adapters for 
use with telecommunications and communications 
apparatus and instruments; radio telephones, mobile 
and fixed telephones; films, video, music, audio, 
audio-visual and graphic images downloadable from 
a computer database, the Internet or other electronic 
network; television apparatus and instruments; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted for 
use with telecommunications and communications 
apparatus and instruments, computers, audio-visual 
apparatus and electronic games equipment and 
apparatus; electrical and electronic game apparatus 
included in class 9; computers including laptop and 
notebook computers; programmed-data-carrying 
electronic circuits; electronic and satellite 
navigational and positional apparatus and 
instruments including global positioning systems; 
computer databases; computer software for merging 
or integrating information; downloadable electronic 
publications provided online from databases or the 
Internet; optical and electro-optical apparatus and 
equipment, namely, optical disk computers and 
scanners for sending, transmitting and/or receiving 
data, information, pictures, images and/or sound; 
electronic apparatus and instruments, namely, 
computer hardware and computer software for the 
retrieval, collection, processing, logging, storing, 
transmitting, reception, display and/or printing out of 
communication signals, data and information; 
apparatus and instruments for recording receiving 
and/or transmitting video and/or sound signals and/or 
data and/or information, namely, video recorders, 
television receivers, combined television receivers 
and video recorders. interactive electronic apparatus 
and instruments for telecommunication, transmission 
and reception of pictures and/or sounds and for 
ordering goods and/or services, namely, computer 
hardware, software and peripherals and platform 
software for access to the World Wide Web; 
downloadable audio files and multimedia files 
featuring musical, video, and audio-video 
entertainment and books, plays, pamphlets, 
brochures, newsletters, journals, and magazines, on 
the subjects of sporting and cultural activities and a 
wide range of topics of general interest; apparatus 
and instruments for debiting and/or crediting financial 
accounts and for paying for goods or services, 
namely, ATM machines, credit card readers and 
apparatus and instruments for paying for home 
shopping; machine readable debit and/or credit 
and/or charge cards; apparatus and instruments, 
namely, transceivers, transducers and responders; 
computer hardware and peripherals and software for 

בתקשורת ומכשירי תקשורת, מחשבים ומכשירים, מכשירי 
אודיו ויזואלי וציוד אלקטרוני ומכשירי משחקים; מנגנון משחק 
חשמלי ואלקטרוני כלולים בסוג 9; לרבות מחשבים ניידים 
ומחשבים ניידים; מידע מתוכנת נושא מעגלים אלקטרוניים; 

התקנים אלקטרוניים ולווייניים ומכשירים הכוללים מערכות ניווט 
ומיקום גלובליים; מאגרי מחשב; תוכנות מחשב למיזוג או 

אינטגרציה של מידע; פרסומים אלקטרוניים להורדה הניתנים 
באינטרנט ממאגרי מידע או באינטרנט; מכשירים וציוד אופטיים 
ואלקטרו אופטיים, בעיקר, מחשבי דיסק אופטיים וסורקים עבור 
שליחה, שידור ו/או קבלת נתונים, מידע, תמונות, תמונות ו/או 
בקול, התקנים ומכשירים אלקטרוניים, בעיקר, חומרת מחשב 
ותוכנת מחשב לאחזור, איסוף, העיבוד, רישום, אחסון, שידור, 
קבלה, תצוגה ו/או הדפסה מאותות תקשורת, נתונים ומידע; 
התקנים ומכשירים להקלטה לקבלה ו/או העברת אותות וידאו 
ו/או צליל ו/ או נתונים ו/או מידע, דהיינו, מכשירי וידאו, מקלטי 
טלוויזיה, מקלטי טלוויזיית וידאו משולבים ומקליטים . מנגנון 
אינטראקטיבי אלקטרוני ומכשירים לתקשורת, שידור וקליטה 
של תמונות ו/או צלילים וסחורות להזמנה ו/או שירותים, דהיינו, 
מחשבי חומרה, תוכנה וציוד היקפיים ותוכנת פלטפורמה לגישה 

לרשת האינטרנט, קבצי אודיו ומולטימדיה להורדה קבצים 
הכוללים וידאו ובידור מוסיקלי, אודיו וידאו וספרים, מחזות, 
עלונים, חוברות, עלונים, כתבי עת, ומגזינים, בנושאי פעילות 
ספורטיבית ותרבותית ומגוון רחב של נושאים בעלי עניין כללי; 
התקנים ומכשירים לחיוב ו/או זיכוי חשבונות כספיים ותשלום 
עבור סחורות או שירותים, דהיינו, כספומטים, קוראי כרטיסי 
אשראי ומכשירים וכלים למשלמים על קניות הביתה; מכונות 

קוראות כרטיסי חיוב ו/או אשראי ו/או תשלום; התקנים 
ומכשירים, בעיקר , משדר-מקלט, מתמר ומגיבים; חומרת 

מחשב וציוד היקפיים ותוכנה לתקשורת עם רשתות מחשבים, 
כוללים רשתות הגלובליות מחשב; תוכנת תקשורת להעברת 
פרטי תשלום לרשתות מחשבים הגלובליות; טלוויזיה משולבת 
ומקלטי וידאו ומשדרים; מנגנון להצפנה ופענוח של וידאו ו/או 
אותות קול ו/או נתונים; קו מלא של חלקים לטלפונים ניידים; 
טלפון סלולרי אבזרים, דהיינו, מכסי טלפון סלולרי, מגני טלפון 
ניידים, סוללות, סוללות נטענות, מטענים לסוללות, מטענים 
לסוללות חשמליות, אוזניות, אוזניות סטריאו, אוזניות לתוך 
האוזן, רמקולי סטריאו, רמקולי אודיו עבור הבית, מכשירי 
רמקול סטריאו אישיים, מיקרופונים, מתאמי אודיו לרכב, 
אוזניות, שלט רחוק, חיבור כבלים, מתאמי חשמל, תחנות 

עגינה, ותקעי מתאם; חלקים ואבזרים לאמור לעיל.                 
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communicating with computer networks; including 
global computer networks; telecommunications 
software for transmitting payment information to 
global computer networks; combined television and 
video receivers and transmitters; apparatus for 
encrypting and decrypting video and/or sound signals 
and/or data; full line of parts for mobile telephones; 
mobile phone accessories, namely, mobile telephone 
covers, mobile telephone cases, batteries, 
rechargeable batteries, battery chargers, chargers for 
electric batteries, headphones, stereo headphones, 
in-ear headphones, stereo speakers, audio speakers 
for home, personal stereo speaker apparatus, 
microphones, car audio adapters, headsets, remote 
controls, connection cables, power adapters, docking 
stations, and adapter plugs; parts and fittings for the 
foregoing.

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      
Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration, namely  office functions; advertising 
and marketing services; promotion services; market 
surveys; analysis of advertising response and market 
research; retail store services in the field of 
entertainment featuring movies, musical and 
audiovisual works and music related electronic 
products, provided via the Internet and other 
electronic and communications networks; retail store 
services in the field of computer, entertainment 
products and electronic products, namely, handheld 
and mobile digital electronic devices for the sending 
and receiving of telephone calls, faxes, electronic 
mail, video, instant messaging, music, audiovisual 
and other multimedia works, and other digital data, 
MP3 and other digital format audio and video players, 
personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, magnetic data carriers, 
telephones, mobile phones, videophones, cameras, 
parts and accessories for handheld and mobile digital 
electronic devices, parts and accessories for mobile 
telephones, chargers, chargers for electric batteries, 
headphones, stereo headphones, in-ear 
headphones, stereo speakers, audio speakers, audio 
speakers for home, personal stereo speaker 
apparatus, microphones, car audio apparatus, 
apparatus for connecting and charging portable and 
handheld digital electronic devices, parts and fittings 
for all the aforesaid goods; retail store services 
provided via communication networks in the field of 
computer, entertainment products and electronic 
products, namely, handheld and mobile digital 
electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, faxes, electronic mail, video, instant 
messaging, music, audiovisual and other multimedia 
works, and other digital data, MP3 and other digital 
format audio and video players, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
magnetic data carriers, telephones, mobile phones, 
videophones, cameras, parts and accessories for 
handheld and mobile digital electronic devices, parts 
and accessories for mobile telephones, chargers, 
chargers for electric batteries, headphones, stereo 
headphones, in-ear headphones, stereo speakers, 
audio speakers, audio speakers for home, personal 
stereo speaker apparatus, microphones, car audio 
apparatus, apparatus for connecting and charging 
portable and handheld digital electronic devices, 
parts and fittings for all the aforesaid goods; retail 
store services provided via communications networks 

פרסום, ניהול עסקי; מנהל עסקים, דהיינו פעולות משרדיות, 
שירותי שיווק ופרסום, שירותי קידום; סקרי שוק, וניתוחי תגובת 
פרסום ומחקר שוק, שירותי חנות קמעונאית בתחום בידור 
שמציעים סרטים, יצירות מוסיקליות ואור-קולי ומוצרים 

אלקטרוניים הקשורים מוסיקה , באמצעות האינטרנט ורשתות 
אלקטרוניות ואמצעי תקשורת אחרות, שירותי חנות קמעונאית 
בתחום מחשבים, מוצרי בידור ומוצרים אלקטרוניים, בעיקר, 
התקנים אלקטרוניים דיגיטליים כף יד וניידים לשליחה וקבלה 
של שיחות טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני, וידאו , מסרים 
מידיים, מוסיקה, יצירות אור-קוליות ומולטימדיה אחרות, 

ונתונים דיגיטליים אחרים, מכשירי שמע ו MP3 ונגני פורמט 
דיגיטלי אחר - אודיו ווידאו, עזרים דיגיטליים אישיים, מארגנים 
אלקטרוניים, פנקסים אלקטרוניים, ספקי נתונים מגנטיים, 

טלפונים, טלפונים ניידים, טלפונים עם ווידאו, מצלמות, חלקים 
ואבזרים למכשירי כף יד ולמכשירים סלולריים דיגיטליים 

ואלקטרוניים, חלקים ואבזרים לטלפונים סלולריים, מטענים, 
מטענים לסוללות חשמליות, אוזניות, אוזניות סטריאו, אוזניות 
באוזן, רמקולי סטריאו, רמקולי אודיו, רמקולי אודיו עבור הבית, 
מכשירי רמקול סטריאו אישיים , מיקרופונים, מכשירי שמע 
רכב, מכשירים לחיבור וטעינת התקנים ניידים ומחשב כף יד 

דיגיטליים אלקטרוניים, חלקים ואבזרים עבור כל הטובין האמור; 
שירותי חנות קמעונאית המסופקים באמצעות רשתות תקשורת 
בתחום מחשבים, מוצרי בידור ומוצרים אלקטרוניים, בעיקר, כף 
יד והתקנים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים לשליחה וקבלה של 
שיחות טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני, וידאו, מסרים מידיים, 
מוסיקה, ויצירות אורקולי מולטימדיה אחרות, ונתונים דיגיטליים 
אחרים, MP3 ואודיו בפורמט דיגיטליים אחרים ונגני וידאו, 
סייענים אישיים דיגיטליים , מארגנים אלקטרוניים, פנקסים 

אלקטרוניים, ספקי נתונים מגנטיים, טלפונים, טלפונים ניידים, 
טלפונים עם ווידאו, מצלמות, חלקים ואבזרים למכשירי כף יד 
וסלולריים דיגיטליים אלקטרוניים, חלקים ואבזרים לטלפונים 
סלולריים, מטענים, מטענים לסוללות חשמליות, אוזניות, 

אוזניות סטריאו, אוזניות באוזן, רמקולי סטריאו, רמקולי אודיו, 
רמקולי אודיו עבור הבית, מכשירי רמקול סטריאו אישיים, 
מיקרופונים, מכשירי אודיו לרכב, מכשירים לחיבור וטעינת 

מכשירים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים ומחשב כף יד, חלקים 
ואבזרים לכל הטובין האמור; חנות קמעונאית שירותים הניתנים 
באמצעות רשתות תקשורת בתחום טלפונים ניידים, מכשירי כף 
יד אלקטרונית דיגיטליים ניידים, מוצרי אלקטרוניקה נלווים 
מוסיקה ומוצרי אלקטרוניקה אחרת לצרכן, כלומר, התקנים 

אלקטרוניים דיגיטליים כף יד וניידים לשליחה וקבלה של שיחות 
טלפון, פקסים, דואר אלקטרוני, וידאו , מסרים מידיים, מוסיקה, 

יצירות אור-קוליות ומולטימדיה אחרות, ונתונים אחרים 
דיגיטליים, שמע MP3 ונגני פורמט דיגיטלי אחר ונגני וידאו, 
עזרים דיגיטליים אישיים, מארגנים אלקטרוניים, פנקסים 

אלקטרוניים, ספקי נתונים מגנטיים, טלפונים, טלפונים ניידים, 
טלפונים עם ווידאו, מצלמות, חלקים ואבזרים למכשירי כף יד 
וסלולריים דיגיטליים אלקטרוניים, חלקים ואבזרים לטלפונים 
סלולריים, סוללות, סוללות נטענות, מטענים, מטענים לסוללות 
חשמליות, אוזניות, אוזניות סטריאו, אוזניות באוזן, רמקולי 
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in the field of mobile phones, handheld mobile digital 
electronic devices, music related electronic products 
and other consumer electronics, namely, handheld 
and mobile digital electronic devices for the sending 
and receiving of telephone calls, faxes, electronic 
mail, video, instant messaging, music, audiovisual 
and other multimedia works, and other digital data, 
MP3 and other digital format audio and video players, 
personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, magnetic data carriers, 
telephones, mobile phones, videophones, cameras, 
parts and accessories for handheld and mobile digital 
electronic devices, parts and accessories for mobile 
telephones, batteries, rechargeable batteries, 
chargers, chargers for electric batteries, headphones, 
stereo headphones, in-ear headphones, stereo 
speakers, audio speakers, audio speakers for home, 
personal stereo speaker apparatus, microphones, car 
audio apparatus, apparatus for connecting and 
charging portable and handheld digital electronic 
devices, parts and fittings for all the aforesaid goods; 
product demonstrations provided in-store and via 
communications networks; computerised data 
storage and retrieval services; computerised data 
storage and retrieval services for digital text, data, 
image, audio, and video works; data storage of 
electronic music; Internet services, namely, creating 
indexes of information, sites and other resources 
available on global computer networks for others; 
searching, browsing and retrieving information, sites, 
and other resources available on global computer 
networks and other communication networks for 
others; organizing content of information provided 
over a global computer network according to user 
preferences; registration, transcription, composition, 
compilation, transmission and systemization of 
written and digital communications; exploitation and 
compilation of mathematical and statistical data; 
preparation of business reports; arranging and 
conducting trade show exhibitions in the field of 
telecommunications; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid.

סטריאו, רמקולי אודיו, רמקולי אודיו עבור הבית , מכשירים 
אישיים סטריאו רמקולים, מיקרופונים, מכשירי אודיו לרכב, 
מכשירים לחיבור וטעינת התקנים ניידים ומחשב כף יד 

דיגיטליים אלקטרוניים, חלקים ואבזרים עבור כל הטובין האמור; 
הדגמות למוצר ניתנות בחנויות וברשתות תקשורת באמצעות; 
אחסון נתונים ממוחשב ושירותי אחזור, אחסון מידע ממוחשב 
ושירותי אחזור לטקסט דיגיטלי, נתונים, תמונות, אודיו, ועבודות 
וידאו; אחסון נתונים של מוסיקה אלקטרונית, שירותי אינטרנט, 
בעיקר, יצירת אינדקס של מידע, אתרים ומשאבים אחרים 

הקיימות ברשתות מחשבים הגלובליות עבור אחרים; חיפוש, 
גלישה ומשיכת מידע, אתרים, ומשאבים זמינים ברשתות 

הגלובליות מחשבים ורשתות תקשורת אחרות בשביל אחרים ; 
תוכן מאורגן של מידע המסופק על גבי רשת מחשבים 
הגלובלית בהתאם להעדפות משתמש, רישום, שעתוק, 
קומפוזיציה, לקט, שידור ושיטתיות של תקשורת כתובה 
ודיגיטלית; ניצול ואוסף של נתונים מתמטיים וסטטיסטיים; 
הכנת דוחות עסקיים; סידור ועריכת תערוכות בתערוכה 

מקצועית בתחום הטלקומוניקציה, שירותי מידע, ייעוץ וייעוץ 
הנוגעים לכל האמור לעיל.                                                 
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunications, namely communications 
services, namely, telephone communications and 
cellular telephone communications; electronic 
communication services, namely, electronic mail 
services; telecommunication services, namely, 
electronic transmission of messages and data via 
computer terminals; hire, leasing and rental of 
telecommunications, telephonic and communications 
apparatus and instruments; telephone and mobile 
telephone message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone and 
electronic mail services for others; transmission, 
delivery and reception of sound, data and images; 
personal numbering services; loan of replacement 
telecommunications and communications apparatus 
and instruments in the case of breakdown, loss or 
theft; telecommunication access services; 
communication by computer; transmission of data 
and of information by electronic means; provision of 
telecommunications connections to computer 
databases and the Internet; electronic transmission 
of streamed and downloadable audio and video files 
via computer and other communications networks; 
delivery of messages by electronic transmission; 
provision of telecommunications connections to 
electronic communications networks, for transmission 
or reception of audio, video or multimedia content; 
network services, namely, electronic transmission of 
messages and data via computer terminals; providing 
electronic access and activity to interconnected 
computer networks; satellite communication services; 
electronic transmission of recorded sound and 
images; broadcasting or transmission of radio and 
television programs; web casting services; delivery of 
messages by electronic transmission; streaming of 
video content, streaming and subscription audio 
broadcasting of spoken word, music, concerts, and 
radio programs, broadcasting pre-recorded videos 
featuring music and entertainment, television 
programs, motion pictures, news, sports, games, 
cultural events, and entertainment-related programs 
of all kinds, via computer and other communications 
networks; providing on-line bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users 
concerning entertainment in the nature of music, 
concerts, videos, radio, television, film, news sports, 
games and cultural events; communication services, 
namely, matching users for the transfer of music, 
video and audio recordings via communication 
networks; consulting services in the field of 
telecommunications;  provision of information, 
consultancy and advisory services of all the aforesaid 
services

תקשורת,דהיינו,  שירותי תקשורת, דהיינו, תקשורת טלפונית 
ותקשורת טלפון סלולרי, שירותי תקשורת אלקטרוניים, כלומר, 
שירותי דואר אלקטרוניים, שירותי תקשורת, בעיקר, העברה 
אלקטרונית של הודעות ונתונים באמצעות מסופי מחשב; 
השכרה, ליסינג והשכרה של תקשורת, ותקשורת טלפונית 

התקנים ומכשירים, איסוף טלפון וטלפון נייד והעברת מסר, רדיו 
החלפה, הסטת שיחה, מזכירה אלקטרונית ושירותי דואר 
אלקטרוני לאחרים; שידור, משלוח וקבלה של קול, נתונים 

ותמונות, שירותי מספור אישיים; הלוואה של תקשורת חלופית 
ותקשורת התקנים ומכשירים במקרה של תקלה, אובדן או 
גניבה, שירותי גישה לתקשורת; תקשורת על ידי מחשב; 

העברת נתונים ושל מידע באמצעים אלקטרוניים; מתן חיבורי 
תקשורת למאגרי מידע ממוחשבים ובאינטרנט; העברה 

אלקטרונית של סטרימינג ואודיו להורדה קבצי וידאו באמצעות 
מחשב ורשתות תקשורת אחרות; משלוח של הודעות שנכתבה 
על ידי העברה אלקטרונית, מתן חיבורי תקשורת לרשתות 
תקשורת אלקטרוניות, להעברה או קבלה של אודיו, וידאו או 
תוכן מולטימדיה, שירותי רשת, בעיקר, העברה האלקטרונית 

של הודעות ונתונים דרך מסוף מחשב, המספק גישה 
אלקטרונית ופעילות לרשתות מחשבים המחוברים ביניהם, 

שירותי תקשורת לוויינית; העברה אלקטרונית של קול ותמונות; 
שידור של תכוניות רדיו וטלוויזיה, שירותי אינטרנט; רישות 
משלוח של הודעות באמצעות שידור אלקטרוני; הזרמה של 

תוכן וידאו, הזרמה ושידור אודיו של המילה המדוברת, מוסיקה, 
הופעות, ותוכניות רדיו, שידור קטעי וידאו מוקלטים מראש 
הכוללים מוסיקה ובידור, תכוניות טלוויזיה, סרטי קולנוע, 
חדשות, ספורט, משחקים, אירועי תרבות, בידור ותוכניות 

הקשורות מכל הסוגים, באמצעות מחשבים ורשתות תקשורת 
אחרות; מתן לוחות מודעות מקוונן להעברת מסרים בין 

משתמשי מחשב הקשורים בבידור ובאופי של מוסיקה, הופעות, 
קטעי וידאו, רדיו, טלוויזיה, סרטים, חדשות ספורט, משחקים 

ואירועי תרבות, שירותי תקשורת, בעיקר, משתמשים 
המתאימות להעברת מוסיקה, וידאו וקלטות אודיו דרך רשתות 
תקשורת, שירותי ייעוץ בתחום התקשורת;  מתן מידע, ייעוץ 

ושירותי ייעוץ של כל השירותים האמורים.
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, television 
programming; providing online computer databases 
featuring information in the fields of music, video, 
film, books, television entertainment, games and 
sports, providing non-downloadable pre-recorded 
music, audio, video, and graphics via a global 
computer network and wireless networks, and 
providing non-downloadable electronic publications 
for browsing over computer networks, namely, books, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals, and 
magazines, on the subjects of computer hardware 
and software applications and a wide range of topics 
of general interest; digital imaging services; distance 
training services in the field of telecommunications, 
information technology and business management; 
providing on-line instruction via a global computer 
network in the field of telecommunications; training in 
the field of information technology, 
telecommunications and business management; 
arrangement of entertainment and cultural events, 
namely, art exhibitions, music events, sound and light 
displays; television, video, audio and entertainment 
services, namely, television production, record 
production, live performances by a musical group ; 
providing consultation services relating to all of the 
aforesaid

שירותי בידור, דהיינו, תוכניות טלביזיה; אספקת בסיסי נתונים 
ממוחשבים באינטרנט המציגים מידע בתחומי מוסיקה, וידאו, 
סרטים, ספרים, בידור בטלביזיה, משחקים וספורט, אספקת 
מוסיקה , אודיו, וידאו וגרפיקה מוקלטים מראש שאינם ניתנים 
להורדה באמצעות רשת מחשבים גלובליות ורשתות אלחוטיות, 
ומתן פרסומים אלקטרוניים עבור גלישה על רשתות מחשבים 
שאינם ניתנים להורדה, כלומר, ספרים, חוברות, עלונים, 
חוברות, כתבי עת ומגזינים, בנושאי חומרת מחשב ויישומי 

תוכנה ומגוון רחב של נושאים בעלי עניין כללי; שירותי הדמיה 
דיגיטליים; שירותי הדרכה מרחוק בתחום תקשורת, טכנולוגיית 
מידע וניהול עסק; מתן הוראה באופן מקוון באמצעות רשת 

מחשבים עולמית בתחום תקשורת; הכשרה בתחום מידע וניהול 
טכנולוגיה, תקשורת ועסקים; ארגון של אירועי בידור ותרבות, 
דהיינו, תערוכות אמנות, אירועי מוסיקה, סאונד ומייצגי אור, 
שירותי טלביזיה, וידאו, אודיו ובידור, כלומר, הפקת טלביזיה, 
תקליטים ייצור, הופעות חיות של קבוצה מוזיקלית; מתן שירותי 

ייעוץ הקשורים לכל האמור לעיל
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Class: 42 סוג: 42

Technical project studies in the field of 
telecommunications; computer services, namely, 
advisory services with regard to the operation of 
computer hardware, software and peripherals; 
computer programming for others; services relating 
to the exploitation of artificial intelligence, namely, 
relating to the planning and engineering of 
telecommunications systems; consulting services in 
the field of telecommunications; engineering design 
services; design and development of computer 
hardware and software; computer hardware and 
software consulting services; multimedia and audio-
visual software consulting services; computer 
programming; providing technical troubleshooting 
support for computer systems, databases and 
applications; providing consultation services for 
developing computer systems, databases and 
applications; information relating to computer 
technology provided on-line from a global computer 
network or the Internet; creating and maintaining 
web-sites; providing search engines for obtaining 
data via communications networks; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
to enable users to program audio, video, text and 
other multimedia content, including music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, and entertainment-related programs; 
computer services, namely, hosting on-line facilities, 
via global computer network, to enable users to 
program the scheduling of audio, video, text and 
other multimedia content, including music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, 
cultural events, and entertainment-related programs 
as they will be aired; providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; 
computer services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on 
global computer networks for others; customized 
searching at the specific request of end users, 
allowing the end user to browse and retrieve 
information, sites, and other resources available on 
global computer networks; acting as an application 
service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software 
for searching and retrieving information from 
databases and computer networks. computer 
services, namely, creating indexes and databases 
that organize the content of information provided over 
a global computer network according to user 
preference; and consultation services relating to all 
the aforesaid.

מחקרי פרויקטים טכניים בתחום התקשורת ; שירותי מחשב, 
דהיינו , שירותי ייעוץ בנוגע להפעלת חומרת מחשב , תוכנה 
וציוד היקפי ; תכנות מחשבים לאחרים; שירותים הקשורים 

לניצול של בינה מלאכותית, כלומר, הנוגעים לתכנון וההנדסה 
של מערכות תקשורת ; שירותי ייעוץ בתחום התקשורת ; 

שירותי הנדסת תכנון ; עיצוב ופיתוח של חומרת מחשב ותוכנה; 
שירותי ייעוץ ביחס לחומרה ותוכנה; שירותי ייעוץ תוכנת 

מולטימדיה ואורקולי ; תכנות מחשבים ; מתן תמיכה לפתרון 
בעיות טכניות למערכות מחשב, מסדי נתונים ויישומים; מתן 
שירותי ייעוץ לפיתוח מערכות מחשב, מסדי נתונים ויישומים ; 
מידע הנוגע לטכנולוגיית מחשב המסופק באופן מקוון מרשת 
מחשבים גלובלית או האינטרנט; יצירה ותחזוקה של אתרי 
אינטרנט; אספקת מנועי חיפוש לקבלת נתונים באמצעות 

רשתות תקשורת; מתן שימוש זמני באופן מקוון בתוכנה שאינה 
ניתנת להורדה כדי לאפשר למשתמשים תכנות של אודיו, וידאו, 
טקסט ותכני מולטימדיה אחרים כולל מוסיקה, הופעות, קטעי 

וידאו, רדיו, טלביזיה, חדשות, ספורט, משחקים, אירועי תרבות, 
בידור ותוכניות הקשורות; שירותי מחשב, דהיינו, אירוח מתקני 
on-line, באמצעות רשת מחשבים הגלובלית, כדי לאפשר 
משתמשים לתכנת את התזמון של אודיו, וידאו, טקסט ותוכן 
מולטימדיה אחר, כולל מוסיקה, הופעות, קטעי וידאו, רדיו, 
טלביזיה, חדשות, ספורט, משחקים, אירועי תרבות, ותוכניות 
בידור קשורות ; שירותי מחשב, דהיינו,אירוח שירותים ומתקנים 

מקוון באמצעות רשת מחשבים גלובלית, כדי לאפשר 
למשתמשים לתכנת את התזמון של אודיו, וידאו, טקסט ותוכן 
מולטימדיה אחר, כולל מוסיקה, הופעות, קטעי וידאו, רדיו, 
טלביזיה, חדשות, ספורט, משחקים, אירועי תרבות, בידור 
ותוכניות הקשורות כשהם ישודרו ; אספקת מנועי חיפוש 
לקבלת נתונים על רשת מחשבים ; שירותי מחשב, דהיינו, 
יצירת אינדקסים של מידע, אתרים ומשאבים אחרים זמינים 

ברשתות מחשב גלובליות עבור אחרים; עריכת חיפוש בהתאם 
לבקשה ספציפית של משתמשי קצה, המאפשר למשתמש 

הקצה לדפדף ולאחזר מידע , אתרים ואמצעים אחרים העומדים 
על רשתות מחשבים גלובליות; להתנהג כספק שירות יישום 
בתחום ניהול ידע לארח יישום תוכנת מחשב לחיפוש ושיחזור 
מידע ממאגרי מידע ורשתות מחשבים. שירותי מחשוב, דהיינו 
יצירת אינדקסים ומאגרי מידע המארגנים את התוכן של מידע 

המסופק על גבי רשת מחשבים גלובלית על פי העדפת 
משתמש, ושירותי ייעוץ הקשורים לכל האמור לעיל.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/04/2012, No. 2619096 ממלכה מאוחדת, 26/04/2012, מספר 2619096

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

כ"ט אייר תשע"ד - 28129/05/2014



 Owners

Name: Telefonica Digital Espana, S.L.U.

Address: Calle Gran Via 28, Madrid, Spain

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

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 28229/05/2014



SCUBAPRO

Trade Mark No. 250168 מספר סימן

Application Date 17/10/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 777307 ארה"ב מספר: 777307

Dated 22/09/1964 (Section 16) מיום 22/09/1964 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Johnson Outdoors Inc.

Address: 555 Main Street, Racine, WI, 53403, U.S.A.

(Wisconsin Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent Attorneys

Address: Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St., Herzelia, 46120, Israel

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

כתובת : מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10, 
הרצליה, 46120, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Buoyancy compensator devices for divers; 
underwater breathing apparatus; regulators for use in 
scuba diving; air tanks and automatic valves for use 
in scuba diving; diving gloves; diving goggles; diving 
suits; face masks for diving; snorkels; scuba diving 
masks; weight belts for diving; underwater cameras; 
diving computers; diving instruments, namely, 
pressure gauges and compasses; watertight dry box 
cases specifically adapted for holding scuba diving 
gear, namely, diving gloves, diving goggles, diving 
suits, face masks for diving, snorkels, scuba diving 
masks, weight belts for diving, underwater cameras, 
diving computers, pressure gauges and compasses.

מכשיר המפצה על יכולת הציפה של צוללנים; מנגנון נשימה 
מתחת למים; וסת לשימוש בצלילה; מכלי אוויר ושסתום 
אוטומטי לשימוש בצלילה; כפפות צלילה; משקפי צלילה; 

חליפות צלילה; מסכות פנים לצלילה; שנורקלים; מסכות צלילה; 
חגורות משקל לצלילה; מצלמות מתחת למים; מחשבי צלילה; 
מכשירי צלילה, בעיקר, מודדי לחץ ומצפנים; תיבות אטומות 
למים ויבשות המותאמות במיוחד לאחסן ציוד צלילה, כלומר, 
כפפות צלילה, משקפי צלילה, חליפות צלילה, מסכות פן 
לצלילה, שנורקלים, מסכות צלילה, חגורות של משקולות 
לצלילה, מצלמות מתחת למים, מחשבי צלילה, מודדי לחץ 

ומצפנים.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 28 סוג: 28

Scuba fins and flippers for use in scuba diving. סנפירי צלילה וסנפירים לשימוש בצלילה.                         

כ"ט אייר תשע"ד - 28329/05/2014



STREFEN

Trade Mark No. 250181 מספר סימן

Application Date 18/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
relief and treatment of sore throats and mouths; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of mouth and throat infections; 
pharmaceutical preparations and substances for the 
relief and treatment of coughs and the symptoms of 
colds and influenza ; medicated confectionery; all 
included in class 5

תכשירים וחומרים רוקחיים להקלה וטיפול בכאבי גרון ופה; 
תכשירים וחומרים תרופתיים לטיפול בדלקות בפה ובגרון; 

תכשירים וחומרים תרופתיים להקלה וטיפול בשיעול 
ובסימפטומים של התקררות ושפעת; דברי מתיקה תרופתיים; 
הנכללים כולם בסוג 5                                                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

כ"ט אייר תשע"ד - 28429/05/2014



Trade Mark No. 250207 מספר סימן

Application Date 12/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130897 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Easy Rider Drinks GmbH

Address: Jochberger Straße 62, A-6370 Kitzbühel, 
Austria

(Austria Private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beer; beer wort;  extracts of hops for making beer; 
ginger beer;   malt beer; malt wort.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/07/2012, No. AM 3585/2012 AM 3585/2012 אוסטריה, 12/07/2012, מספר

Class: 32 סוג: 32

כ"ט אייר תשע"ד - 28529/05/2014



Trade Mark No. 250230 מספר סימן

Application Date 16/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131113 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed plastics, in the form of pellets; chemical 
additives for industrial use; bleaching preparations 
(decolorants) for industrial use; biochemical 
catalysts; color-brightening chemicals for industrial 
use; bases (chemicals); cellulose acetate (semi-
finished good); cellulose acetate (raw material); 
cellulose derivatives (chemicals); cellulose esters for 
industrial use; chemical reinforcing agents for rubber; 
chemical preparations and chemical compositions for 
industrial use; degumming preparations; detergent 
additives for gasoline; filtering materials 
(unprocessed plastics); plastics (chemical 
preparations); dispersions of plastics; gum arabic for 
industrial purposes; agents for dissolving gum; 
chemical preparations for the manufacture of paints; 
oil-bleaching chemicals, oil-purifying chemicals and 
oil-separating chemicals; chemical additives for oils; 
chemicals for the manufacture of paints; vulcanizing 
preparations; vulcanization accelerators.

כ"ט אייר תשע"ד - 28629/05/2014



Class: 17 סוג: 17

raw or partly processed gum;  raw or semi-worked 
rubber; rubber solutions; synthetic rubber; base 
elements in the form of plastic pellets for use in 
industry; plastic yarn; plastic film other than for 
wrapping; plastic fibers other than for textile use; 
artificial or synthetic resins (semi-finished goods); 
adhesive strips other than for stationery or household 
purposes and not for medical use; latex (rubber); 
padding or stuffing materials of rubber or plastics, 
rings of rubber; liquid rubber; sleeves of rubber for 
protecting parts of machines; rubber stoppers; shock 
absorbing buffers of rubber; soldering yarn of plastic; 
stops of rubber; padding materials of rubber or 
plastic; threads of plastic for soldering, threads of 
rubber not for use in textiles; rubber material for 
recapping tires; valves of india-rubber or vulcanized 
fiber; viscose sheets, other than for wrapping; elastic 
threads, not for use in textiles; insulating material; 
plastics for electric, heat and sound insulation; plastic 
materials for industrial use in the form of sheets, 
slabs, rods or shafts, particularly mastics, resins of 
plastic materials, dry mixtures of plastic materials, 
powders of plastic materials, pellets of plastic 
materials and fine particles of plastic materials; base 
compounds and/or master batches made with 
plastics, resins or rubber; sheets of recycled 
cellulose, other than for wrapping.

Class: 40 סוג: 40

Vulcanization (treatment of materials); mixing of 
materials (toll compounding) for others; assembling 
materials for others; decontamination of hazardous 
materials; destruction of waste and of trash; of refuse 
and of plastic materials; information on material 
treatment for use in industry; transformation of 
petroleum and plastics; recycling of goods for others, 
technical consultancy and advice (services provided 
by engineers), particularly in connection with 
transformation in the field of plastic materials and 
rubber; consultancy in connection with the treatment 
of plastic materials in the framework of environmental 
protection.

Class: 42 סוג: 42

Research and development of new products for 
others; engineering services; technical research; 
technical project studies; quality control; quality 
control in connection with product certification; testing 
of materials; chemistry services; chemical research 
and analysis; research in connection with 
environmental protection; computer programming; 
consulting in connection with computer software; 
consulting in connection with energy-saving; 
industrial design; packaging design services; 
technical information services provided by engineers; 
research in bioplastics; research in connection with 
the polymers industry and the transformation of 
plastics; design and development of new products for 
others.

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

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

כ"ט אייר תשע"ד - 28729/05/2014



 Owners

Name: RAVAGO S.A.

Address: Rue Notre Dame 16, L-2240 LUXEMBOURG, 
Luxembourg

(Luxembourg société anonyme)

Benelux, 26/01/2012, No. 1240687 בנלוקס, 26/01/2012, מספר 1240687

Class: 1 סוג: 1

Class: 17 סוג: 17

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 28829/05/2014



Trade Mark No. 250259 מספר סימן

Application Date 15/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131501 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: IREB International Requirements Engineering 
Board e.V.

Address: Mahlbergstrasse 25, 76189 Karlsruhe, Germany

(Germany Eingetragener Verein, incorporated societe)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Human resources consulting; recruitment 
consultancy, in particular in the field of requirements 
engineering.

Class: 42 סוג: 42

Testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of certification, in 
particular in the field of requirements engineering; 
analysis of the goods and services of others, in 
particular for the purpose of certification of system 
analysts; services for the development of methods of 
testing and test methods in the field of requirements 
engineering; quality control.

כ"ט אייר תשע"ד - 28929/05/2014



Trade Mark No. 250270 מספר סימן

Application Date 24/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131628 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joint stock company "Abrau-Durso"

Address: Sevastopolskiy prospect, 43A, block 2, RU-
117186 Moscow, Russian Federation

(RU Joint Stock Company (JSC))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, including sparkling wines.

Class: 35 סוג: 35

Cost price analysis; opinion polling; marketing 
studies; commercial information and advice for 
consumers; marketing research; personnel 
recruitment; layout services for advertising purposes; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; presentation of 
wines, including sparkling wines on communication 
media, for retail purposes; auctioneering; sales 
promotion for others including trade services; 
distribution of samples; on-line advertising on a 
computer network; psychological testing for the 
selection of personnel; administrative processing of 
purchase orders; procurement services for others 
including purchasing goods and services for other 
businesses.

כ"ט אייר תשע"ד - 29029/05/2014



Trade Mark No. 250282 מספר סימן

Application Date 11/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0922245 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Yellow, red, blue, 
white, black. as shown in the mark.

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Address: Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, Germany

(Germany AG)

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: 31 סוג: 31

Foodstuffs for rodent.

כ"ט אייר תשע"ד - 29129/05/2014



Trade Mark No. 250283 מספר סימן

Application Date 11/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0922526 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Green, blue, red, 
yellow, white, black. as shown in the mark.

 Owners

Name: Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

Address: Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim, Germany

(Germany AG)

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: 31 סוג: 31

Foodstuffs for birds.

כ"ט אייר תשע"ד - 29229/05/2014



Trade Mark No. 250285 מספר סימן

Application Date 27/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053733 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Orthopedic footwear.

Class: 18 סוג: 18

Frames for umbrellas or parasols, handbag frames, 
umbrella or parasol ribs, purses, all purpose carrying 
bags, reusable shopping bags, leather pouches for 
merchandise packaging, canvas shopping bags, 
knitted bags, knitted bags, not of precious metal, 
chain mesh purses, sponge bags of textile material 
[empty], garment bags for travel made of leather, tie 
cases for travel, leather bags and wallets, pouches 
for holding make up, keys and other personal items, 
jewelry bags of textile material [empty], bags for 
carrying animals, garment carriers for suits, shirts 
and dresses, pouch baby carriers, key cases of 
leather or imitation  leather, jewelry rolls for travel, 
cases, of leather or leather board, boxes of leather or 
leather board, vanity cases, not fitted, leatherboard, 
pocket wallets, credit card wallets of leather, wallets 
of precious metal, name card cases, umbrellas, 
parasols, travelling trunks, footlockers, laces 
(leathers-), leather envelopes for merchandise 
packaging, umbrella [leatherwear] chin straps, of 
leather trunks [luggage], business cases, suitcases, 
valises, leather suitcases, school book bags, holdalls 
for sports clothing, Pullman cases, attaché cases of 
leather, attaché cases of imitation, attaché cases, 
rucksacks, rucksacks on casters, haversacks, 
moleskin [imitation of leather], briefcases, school 
bags, suitcases handles, card cases [notecases], 
credit cards holders of leather, coin holders in the 
nature of wallets, music cases, umbrella handles, 
bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging, 
wheeled shopping bags, bags for climbers, bags for 
campers, leather bags for merchandise packaging 
[envelopes, pouches], bags for sports, handbags, 
beach bags, net bags for shopping, travelling bags, 
bags and holdalls for sports clothing, tool bags of 
leather, empty, school satchels, shopping bags, bags 
for sports clothing, garment bags for travel, clothing 
for pets.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ט אייר תשע"ד - 29329/05/2014



 Owners

Name: PROCALÇADO - PRODUTORA DE 
COMPONENTES PARA CALÇADO, S.A.

Address: Largo Alminhas das Barrancas, 97, P-4415-343 
PEDROSO - VILA NOVA DE GAIA, Portugal

(Portugal SA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ט אייר תשע"ד - 29429/05/2014



Trade Mark No. 250302 מספר סימן

Application Date 11/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Fadi Shawish שם: פאדי שאויש

Address: Shaufat 11 St., Jerusalem, Israel כתובת : דרך שועפט 11, ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahalka & Mazzawi, Adv.

Address: 10 Nur Eldin St., P.O.B. 17337, Jerusalem, 
91173, Israel

שם: זחאלקה-מזאוי, עו"ד

כתובת : ת.ד. 17337, ירושלים, 91173, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing and footwear. ביגוד והנעלה.                   

כ"ט אייר תשע"ד - 29529/05/2014



Trade Mark No. 250350 מספר סימן

Application Date 21/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dafna Cohen שם: דפנה כהן

Address: Eliezer Alter 3 St., Haifa, 32984, Ramat Alon, 
Israel

כתובת : אליעזר אלתר 3, חיפה, 32984, רמת אלון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Genadi Gordon

Address: Patentik, P.O.B. 151, Beit Hananya, 37807, 
Israel

שם: גנאדי גורדון, עו"ד

כתובת : פטנטיק - ניהול תיקי קניין רוחני, ת.ד. 151, בית חנניה, 
37807, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing consultancy focused sales growth. שירותי ייעוץ שיווקי ממוקדים הגדלת מכירות.     

כ"ט אייר תשע"ד - 29629/05/2014



Trade Mark No. 250380 מספר סימן

Application Date 31/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131707 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

 Pharmaceutical preparations based on 
antineoplastic and immunomodulating agents and 
veterinary preparations for the treatment and 
diagnosis of oncological, immune, and autoimmune 
diseases in mammals; sanitary preparations for 
medical purposes; anti-diabetic preparations for 
medical use; plasters and materials for dressings for 
medical purposes; material for stopping teeth, dental 
wax.  

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
scientific research and design of antineoplastic and 
immunomodulating agents relating thereto; industrial 
scientific analysis and scientific research services in 
the field of pharmaceuticals and biotechnology; 
design and development of computer hardware and 
software.  

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, blood bank services, 
medical clinic services, health care, health 
counseling, hospitals, medical assistance, medical 
therapy services, physical rehabilitation therapy 
services, physical therapy services, health care; 
consulting regarding immunotherapy; veterinary 
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)

כ"ט אייר תשע"ד - 29729/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: SOTIO a.s.

Address: Jankovcova 1518/2, CZ-170 00 Prague 7, 
Czech Republic

(Czech Republic joint-stock company)

European Community Trade Mark, 23/05/2012, No. 
010904852

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/05/2012, מספר 
010904852

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ט אייר תשע"ד - 29829/05/2014



Trade Mark No. 250381 מספר סימן

Application Date 31/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131708 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations based on antineoplastic 
and immunomodulating agents and veterinary 
preparations for the treatment and diagnosis of 
oncological, immune and autoimmune diseases in 
mammals; sanitary preparations for medical 
purposes; anti-diabetic preparations for medical use; 
plasters and materials for dressings for medical 
purposes; material for stopping teeth, dental wax.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
scientific research and design of antineoplastic and 
immunomodulating agents relating thereto; industrial 
scientific analysis and scientific research services in 
the field of pharmaceuticals and biotechnology; 
design and development of computer hardware and 
software.

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, blood bank services, 
medical clinic services, health care, health 
counseling, hospitals, medical assistance, medical 
therapy services, physical rehabilitation therapy 
services, physical therapy services, health care 
consulting regarding immunotherapy; veterinary 
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)

European Community Trade Mark, 23/05/2012, No. 
010905537

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/05/2012, מספר 
010905537

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ט אייר תשע"ד - 29929/05/2014



 Owners

Name: SOTIO a.s.

Address: Jankovcova 1518/2, CZ-170 00 Prague 7, 
Czech Republic

(Czech Republic joint-stock company)

כ"ט אייר תשע"ד - 30029/05/2014



Trade Mark No. 250407 מספר סימן

Application Date 25/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131953 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green 
Pantone 376C, single shade, and white. as shown in 
the  mark.

 Owners

Name: SOLUTEX GC, S.L.

Address: Polígono Industrial "El Zafranar",parcela 22, E-
50550 MALLEN (Zaragoza), Spain

(Estado Español, legislación Española Sociedad 
Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; 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)

Spain, 24/05/2012, No. 3031941-2 ספרד, 24/05/2012, מספר 3031941-2

Class: 32 סוג: 32

כ"ט אייר תשע"ד - 30129/05/2014



Trade Mark No. 250418 מספר סימן

Application Date 18/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132113 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Starter motors (other than for land vehicles), power 
generators, ignition systems for combustion engines, 
glow plugs, spark plugs, lambda probes, ignition 
distributors, ignition coils, magnetos, spark plug 
sockets, injection pumps, fuel pumps, speed 
governors, injectors and nozzle holders; fuel filters, 
oil filters, air filters; hydraulic pumps, hydraulic 
motors, hydraulic valves, hydraulic cylinders, 
hydraulic reservoirs, hydraulic filters; air brakes, 
pneumatic devices, namely pneumatic compressors, 
compressed air reservoirs, control valves, brake 
valves; turbocompressors; igniting devices for 
internal combustion engines.

Class: 9 סוג: 9

Radio frequency generators.

Class: 11 סוג: 11

Windscreen defrosting systems.

Class: 12 סוג: 12

Restraints for fitting in motor vehicles, namely belt 
tighteners, airbags and sensors; servo brakes and air 
brakes for land and air vehicles, antilock brake 
systems; traction control systems; gear controls; 
vehicle dynamics control systems; windscreen 
wipers; and parts and accessories for the 
abovementioned goods of this class insofar as they 
are contained in this class; motors, electric, for land 
vehicles.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of motor vehicle 
parts and accessories, car radio systems, car 
telephones, car aerials, navigation apparatus, radio 
telephones, workshop equipment and devices, power 
generators, heating and air-conditioning installations; 
repair of vehicles at motor sports events.

כ"ט אייר תשע"ד - 30229/05/2014



 Owners

Name: Robert Bosch GmbH

Address: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Stuttgart, 
Gerlingen, Germany

(Germany Private Limited Company)

כ"ט אייר תשע"ד - 30329/05/2014



Trade Mark No. 250434 מספר סימן

Application Date 02/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132274 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Simulators for driving or control of vehicles; vehicle 
drive training simulators and parts therefor; cameras; 
pedometers; battery charging devices; sound 
reproducing apparatus; sound transmitting 
apparatus; headphones; headphones with 
microphone; camcorders; loudspeakers; compact 
disks, DVDs and other digital recording media 
containing computer driver software for computer 
peripheral devices; compact disks, DVDs and other 
digital recording media containing computer firmware 
for computer peripheral devices; compact disks, 
DVDs and other digital recording media containing 
computer programming software; digital media 
servers; downloadable image files; electronic 
publications, downloadable; data processing 
equipment and computers; software (recorded 
programs) for operating video game controllers; 
computer software (recorded programs) for operating 
computer peripheral devices; software (recorded 
programs) for operating flight simulation controllers; 
sotware (recorded programs) for use in testing, 
configuring and programming video game controllers; 
computer peripheral devices; motion detectors; 
electric detectors; helmets for vehicle racing; aviation 
helmets for pilots; safety harness for vehicle racing; 
aviation helmets for pilots; safety harness for vehicle 
racing; spectacle cases; recorded computer 
programs, namely, driver programs, calibration 
programs; simulation controllers, manual controllers, 
control levers and rudder controllers used for video 
games and/or pre-paid games machines; input signal 
switches on computers for controlling software for 
video games, electronic games, games on 
computers; apparatus and instruments for electronic 
games, pre-paid games machines.

Class: 28 סוג: 28

Games, toys, namely, apparatus for games; 
amusement and game apparatus adapted for use 
with an external display screen or monitor; controllers 
for game consoles; game controllers for computer 
games; games adapted for use with television 
receivers; headsets adapted for use in playing video 
games; headsets for use in playing video games; 
protective carrying cases specially adapted for hand-
held video games; video game interactive remote 
control units; appliances for gymnastics; personal 
exercise mats; bags specially adapted for sport 
equipment; sailboards or surf boards. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

כ"ט אייר תשע"ד - 30429/05/2014



 Owners

Name: Guillemot Corporation S.A.

Address: Place du Granier, B.P. 97143, F-35135 
Chantepie, France

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

France, 29/02/2012, No. 12 3 901 344 צרפת, 29/02/2012, מספר 344 901 3 12

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

India, 03/02/2012, No. 2277069 הודו, 03/02/2012, מספר 2277069

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for the recording, transmission or 
reproduction of sound or images; compact disks, 
DVDs and other digital recording media; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; software; game apparatus 
adapted for use with an external display screen or 
monitor

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; games other than those 
designed to be used with an independent display 
screen or apparatus for monitors

כ"ט אייר תשע"ד - 30529/05/2014



Trade Mark No. 250440 מספר סימן

Application Date 27/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132307 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HELIOS Gerätebau für Kunststofftechnik 
GmbH

Address: Hechtseestr. 8, 83022 Rosenheim, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

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.
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Trade Mark No. 250450 מספר סימן

Application Date 10/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132410 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Alcohol burners; barbecues; burners (apparatus for 
cooking); burners, including burners for lamps; 
chandeliers; electric coffee filters; electric coffee 
machines, including espresso coffee machines; 
electric coffee machines; electric coffee percolators; 
coffee roasters; refrigerating containers; cookers; 
cooking apparatus and installations; electric cooking 
utensils; electric deep friers; plate warmers; filters for 
drinking water; cooking rings, non-electric; cooking 
rings; friction lighters for igniting gas; gas burners; 
gas lamps; gas lighters; grills (cooking apparatus); 
grilling apparatus (apparatus for cooking), including 
picnic grills; grills, electric; grill skewers; devices for 
lighting grills; hearths; immersion heaters; hot plates 
(dishes reheaters); electric kettles; kitchen ranges 
(ovens); burners, glasses, globes, reflectors and 
shades for lamps; electric lamps; oil lamps; plate 
warmers; hot plates; electric pressure cookers; 
cooking rings (reheaters); roasting jacks, cooking 
rings (stoves), toasters, including bread toasters; 
apparatus and installations for softening water; 
electric waffle apparatus; electric cooking pots; 
electric appliances for making yogurt; elements and 
accessories (not included in other classes) for all the 
aforesaid goods.

Class: 21 סוג: 21

Non-electric autoclaves (pressure cookers); basins 
(bowls, containers); baskets for domestic use, not of 
precious metal; kitchen skimmers; non-electric 
beaters; beer mugs; heat insulated containers for 
beverages; portable coldboxes; blenders, non-
electric, for household purposes; bottle openers; 
bottles; bowls; boxes (not included in other classes), 
including boxes of glass; bread baskets for domestic 
use; bread bins; bread boards; bread bins; brush 
goods, including brushes and brooms, dishwashing 
brushes, brushes for footwear, body brushes, 
massage brushes and nail brushes; butter dishes and 
butter-dish covers; cabarets (lazy susans) not of 
precious metal; cake molds; candelabra, candle 
holders, candlesticks, candle rings and candle 
extinguishers (not of precious metal); cauldrons; 
ceramic goods for household use; cheese boards; 
cheese dishes, cheese boxes and cheese covers; 
chop sticks and chop stick holders; clips (not of 
metal) for closing bags; cocktail stirrers; non-electric 
coffee filters; coffee grinders, hand-operated; non-
electric coffeepots; non-electric coffee percolators; 
coffee services not of precious metal; coffee makers 
non-electric, not of precious metal; strainers; non-
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electric portable coldboxes; combs, including electric 
combs; containers for household or kitchen use (not 
in precious metal); cookie jars; cooking pots, 
including cooking pot sets; cooking utensils (non-
electric); cooling bags; corkscrews; cress bowls; 
tableware, other than knives, forks and spoons; cruet 
stands for oil and vinegar not of precious metal; 
cruets not of precious metal; crumb trays; crystal 
(glassware); cups (not of precious metal); goblets of 
cardboard or plastic; cutting boards for the kitchen; 
carafes for decanting; non-electric deep friers; dishes 
and dish covers, not of precious metal; carafe 
coasters, not of paper or of textile materials and other 
than table linen; non-electric mills for domestic 
purposes; drinking flasks for travelers; drinking 
glasses; anti-drip rings and drip-catchers; dish 
drainers; earthenware; egg cups (not of precious 
metal); fly swatters; non-electric fruit presses for 
household purposes; frying pans, including frying 
pans; funnels; garlic presses (kitchen utensils); cups 
of glass; closures and stoppers of glass; flasks of 
glass; glass jars [carboys]; spice pots of glass; glass 
wool other than for insulation; gloves for household 
purposes, including kitchen gloves and oven gloves; 
goblets (not of precious metal); graters (household 
utensils); grill supports; grill pans; grill plates; 
grinders for salt and pepper, grinders for spices, all 
hand-operated; heat-insulated containers; toilet 
paper dispensers; non-electric casserole dishes for 
stewing; ice pails [coolers]; ice cube molds; insulating 
flasks and bottles; jugs (not of precious metal); 
kettles (non-electric); containers for the kitchen not of 
precious metal; household mills (non-electric); knife 
rests for the table; ladles (not included in other 
classes), including soup ladles, sauce ladles and 
gravy ladles; lazy susans; covers for kitchen utensils 
and tableware; liqueur sets; lunch boxes; menu card 
holders; hand-operated milk frothers; hand-operated 
household mills; kneaders non-electric for domestic 
use; mixing spoons (kitchen utensils); molds (kitchen 
utensils); large cups (mugs) not of precious metal; 
holders for cups (cup holders not of precious metal); 
napkin holders, serviette holders and serviette rings 
(not of precious metal); cruet stands for oil and 
vinegar (not of precious metal); cardboard plates; 
paper roll holders; pie servers; pepper mills, hand-
operated; pepper pots and pepper shakers (not of 
precious metal); fitted picnic baskets, with dishes; 
plate carriers and plates (not of precious metal); 
dishes; china ware; pot holders; saucepans; pottery; 
cooling bottles, odor-trapping garbage cans, salad 
bowls not of precious metal; salt shakers and salt 
cellars not of precious metal; sandwich boxes, 
metallic scouring pads; casseroles and sauce boats 
(earthenware); saucers not of precious metals; 
scoops (table accessories), including ice cream 
scoops, serving sets (table accessories), including 
cake slices; services (table accessories) not of 
precious metal; sets of sugar bowls and cream jugs 
(not of precious metal); shakers; shoe horns; sifters 
(household utensils); soap bowls not of precious 
metal, soap boxes; soap dispensers, soap holders; 
soup bowls not of precious metal; spatulas (kitchen 
utensils); spice sets, spouts; mixing spoons; 
beverage shakers; storage jars, strainers for 
household purposes, including bar strainers; sugar 
bowls not of precious metal; sugar shakers, plates 
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 Owners

Name: Pi-Design AG

Address: Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, 
Switzerland

(joint stock company)

not of precious metal; dishes, not of precious metal; 
cages for domestic animals; tea balls (not of precious 
metal); tea eggs not of precious metal; non-electric 
tea makers; tea services not of precious metal, tea 
strainers not of precious metal; tea pots, not of 
precious metal; heat-insulated containers for food 
and beverages; toilet brushes; toothbrushes; electric 
toothbrushes; toothpick containers not of precious 
metal; toothpicks; trays for domestic purposes not of 
precious metal; trays for domestic purposes of paper; 
insulating flasks; vases not of precious metal; 
vegetable dishes; non-electric waffle irons; electrics 
of porcelain, clay or glass as accessories (not 
included in other classes) for all the aforesaid goods; 
noodle making machines (hand-operated); sugar 
distributors.Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/02/2012, No. 630166 שוויץ, 17/02/2012, מספר 630166

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21
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Trade Mark No. 250455 מספר סימן

Application Date 29/02/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132478 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring or testing machines and instruments, 
namely, standard-unit measuring machines and 
apparatus, temperature indicators, gasometers, 
thermometers, water meters, balances, tape 
measures, Japanese style box-shaped volume 
measure (masu), planimeters, measuring rules, 
derived-unit measuring machines and apparatus, 
pressure gauges (manometers), level indicators, 
spirit levels, acoustic meters, tachometers, 
accelerometers, refractometers, luminous flux 
meters, photometers, altimeters, hygrometers, 
illuminometers, vibration meters, noisemeters, logs 
(measuring machines), speed indicators, 
calorimeters, viscosimeters, concentration meters, 
gravimeters, densimeters, dynamometers, 
flowmeters, precision measuring machines and 
instruments, angle gauges, angle dividing apparatus 
(measuring instruments), spherometers, 
inclinometers, interferometers, straightness testing 
machines and instruments, profile projectors, 
graduation checkers (calibration checkers), length 
measuring gauges, screw-thread measuring 
machines and instruments, comparators (non-
electronic), surface roughness testing machines and 
instruments, flatness testing machines and 
instruments, automatic adjusting/regulating machines 
and instruments, automatic pressure control 
machines and instruments, automatic liquid-flow 
control machines and instruments, automatic fluid-
composition control machines and instruments, 
automatic liquid-level control machines and 
instruments, automatic temperature control machines 
and instruments, automatic combustion control 
machines and instruments, automatic vacuum control 
machines and instruments, automatic calorie control 
machines and instruments, program control 
machines and instruments, material testing machines 
and instruments, metal compression testing 
machines, metal hardness testing machines, metal 
strength testing machines, rubber testing machines, 
concrete testing machines, cement testing machines, 
textile testing machines, plastic testing machines, 
lumber testing machines, surveying machines and 
instruments, alidades, meteorological machines and 
apparatus, base plates (for surveying purposes), 
distance measuring machines or apparatus (range 
finders), clinometers, tripods (for surveying 
machines), magnetic compasses (for surveying), 
surveying compass needles, gyrocompasses, 
magnetic gyrocompasses, photogrammetric 
machines, level measuring machines (for surveying), 
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precision theodolites, rod-floats (for measuring 
velocity of water current), surveying chains, targets 
(for levelling rods), transits (for surveying), levelling 
rods (for surveying), sextants, astrometric measuring 
machines and instruments, meridian transit 
telescopes, astronomical spectrographs, zenith 
telescopes, electronic charts for identifying hiding-
power of paint, thermosensitive temperature indicator 
strips, test pieces for rust formation testing; batteries 
and cells, namely, dry cells, wet cells, accumulators 
(batteries), photovoltaic cells; optical machines and 
apparatus, namely, telescopes and the like, body-
tubes for telescopes (lens-barrels), tripods (for 
telescopes), periscopes, binoculars, reflectors (for 
telescopes), prisms (for telescopes), telescopes, 
lenses (for telescopes), microscopes, magnifying 
glasses, body-tubes for microscopes (lens-barrels), 
metallurgical microscopes, biological microscopes, 
reflectors (for microscopes), prisms (for 
microscopes), polarizing microscopes, stereoscopes, 
lenses (for microscopes); telecommunication 
machines and apparatus, namely, telephone 
apparatus, intercoms, mobile phone, automatic 
switching apparatus (for telecommunication), manual 
switching apparatus (for telecommunication), 
telephone sets, wire communication machines and 
apparatus, teletypewriters, automatic telegraph 
apparatus, phototelegraphy apparatus, manual 
telegraph apparatus, repeating exchange machines, 
facsimile machines, transmission machines and 
apparatus (for telecommunication), audio frequency 
transmission machines and apparatus, cable 
transmission machines and apparatus, power-line 
transmission machines and apparatus, open-wire 
transmission machines and apparatus, transmission 
and repeating machines and apparatus, broadcasting 
machines and apparatus, television receivers (tv 
sets), television transmitters, radio receivers, radio 
transmitters, radio communication machines and 
apparatus, portable radio communication machines 
and apparatus, aeronautical radio communication 
machines and apparatus, multichannel radio 
communication machines and apparatus for fixed 
stations, single-channel radio communication 
machines and apparatus for fixed stations, vehicular 
radio communication machines and apparatus, 
marine radio communication machines and 
apparatus, radio application machines and 
apparatus, navigation apparatus for vehicles (on-
board computers), radio beacon machines and 
apparatus, radio direction finders, radar machines 
and apparatus, loran navigation machines and 
apparatus, remote control telemetering machines and 
instruments, audio frequency machines and 
apparatus, public-address systems and instruments, 
compact disc players, juke boxes, tape recorders, 
electric phonographs, record players, sound 
recording machines and apparatus (audiofrequency 
apparatus), video frequency devices and apparatus, 
digital cameras, videocameras (camcorders), 
videodisc players, videotape recorders, DVD players, 
DVD recorders, parts and accessories for 
telecommunication machines and apparatus, 
antennas (aerials), cabinets (for telecommunication 
apparatus), coils (for telecommunication apparatus), 
magnetic tape erasers, magnetic tape cleaners, 
magnetic head erasers, magnetic head cleaners 
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(apparatus), loudspeakers, connectors (for 
telecommunication apparatus), stands and racks (for 
telecommunication machines and apparatus), dials 
(of telecommunication apparatus), electric capacitors 
(for telecommunication apparatus), fuses (for 
telecommunication apparatus), electric resistors (for 
telecommunication apparatus), blank magnetic tapes 
for tape recorders, change-over switches (for 
telecommunication apparatus), plugboards, pickups 
(for telecommunication apparatus), blank video 
tapes, indicator lights (for telecommunication 
apparatus), electrical phonomotors, headphones, 
electrical transformers (for telecommunication 
apparatus), protectors (for telecommunication 
apparatus), microphones (for telecommunication 
apparatus), cleaning apparatus for phonograph 
records, blank record disks, sprays for phonograph 
records; electronic machines, apparatus and their 
parts, namely, geiger counters, high frequency 
welders, cyclotrons (not for medical purposes), 
industrial X-ray machines and apparatus (not for 
medical use), industrial betatrons (not for medical 
use), magnetic prospecting machines, magnetic 
object detectors, shield cases for magnetic disks, 
seismic exploration machines and apparatus, 
hydrophone machines and apparatus, echo 
sounders, ultrasonic flaw detectors, ultrasonic 
sensors, electrostatic copying machines, computers, 
electron microscopes, electronic desk calculators, 
hard disk drives, word processors, electron tubes, X-
rays tubes (not for medical use), photo-sensitive 
tubes (phototubes), vacuum tubes, rectifier tubes, 
cathode ray tubes, discharge tubes, semi-conductor 
elements, thermistors, diodes, transistors, electronic 
circuits (not including those recorded with computer 
programs), integrated circuits, large scale integrated 
circuits, drawing or drafting instruments and 
apparatus adapted for use with computers.
Class: 37 סוג: 37

Repair of measuring and testing machines and 
instruments; repair of electronic machines and 
apparatus; repair of drawing or drafting instruments 
and apparatus.

Class: 42 סוג: 42

Surveying; geological surveys or research; computer 
software design, computer programming, or 
maintenance of computer software; rental of 
measuring apparatus.
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 Owners

Name: SOKKIA TOPCON CO., LTD.

Address: 1588 Matsudasoryo,,Matsuda-
machi,,Ashigarakami Gun, Kanagawa 258-8508, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Korakh & Co.,  Advocates & Patent Attorneys

Address: 15th Floor, Atidim Tower, Kiryat Atidim, P.O.B. 
58100, Tel Aviv, 6158002, Israel

שם: קורח ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים

כתובת : מגדל עתידים, קומה 15, קרית עתידים, ת.ד. 58100, 
תל אביב, 6158002, ישראל
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Trade Mark No. 250474 מספר סימן

Application Date 18/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132664 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Robert Bosch GmbH

Address: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Stuttgart, 
Gerlingen, Germany

(Germany Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Starter motors (other than for land vehicles), power 
generators, ignition systems for combustion engines, 
glow plugs, spark plugs, lambda probes, ignition 
distributors, ignition coils, magnetos, spark plug 
sockets, injection pumps, fuel pumps, speed 
governors, injectors and nozzle holders; fuel filters, 
oil filters, air filters; hydraulic pumps, hydraulic 
motors, hydraulic valves, hydraulic cylinders, 
hydraulic reservoirs, hydraulic filters; air brakes, 
pneumatic devices, namely pneumatic compressors, 
compressed air reservoirs, control valves, brake 
valves; turbocompressors; igniting devices for 
internal combustion engines.

Class: 9 סוג: 9

Radio frequency generators.

Class: 11 סוג: 11

Windscreen defrosting systems.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair of motor vehicle 
parts and accessories, car radio systems, car 
telephones, car aerials, navigation apparatus, radio 
telephones, workshop equipment and devices, power 
generators, heating and air-conditioning installations; 
repair of vehicles at motor sports events.
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Trade Mark No. 250483 מספר סימן

Application Date 09/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0654043 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BLANCO Serge

Address: Rue Chiquito de Cambo, F-64200 BIARRITZ, 
France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes); 
headwear.

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons, 
hooks and eyelets, pins and needles; artificial 
flowers.
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טורלבו
Trade Mark No. 250509 מספר סימן

Application Date 28/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Address: Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular and pulmonary diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of cancer; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune 
disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of digital ulcers.

תכשירים רוקחיים עבור הטיפול במחלות לב-כלי דם וריאות; 
תכשירים רוקחיים עבור הטיפול במחלות דלקתיות; תכשירים 
רוקחיים עבור הטיפול בסרטן; תכשירים רוקחיים עבור הטיפול 

בהפרעות אוטואימוניות; תכשירים רוקחיים עבור הטיפול 
בכיבים איסכמיים.                                                             
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Trade Mark No. 250559 מספר סימן

Application Date 01/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the production of milkshakes, 
smoothies, fruit drinks, yogurt drinks, coffee-based 
beverages, tea-based beverages, espresso-based 
beverages, and frozen drinks; machines for blending 
milkshakes, smoothies, fruit drinks, yogurt drinks, 
coffee-based beverages, tea-based beverages, 
espresso-based beverages, cocoa-based beverages, 
and frozen drinks; machines, namely, electric food 
blenders for production of milkshakes, smoothies, 
fruit drinks, yogurt drinks, coffee-based beverages, 
tea-based beverages, espresso-based beverages, 
and frozen drinks; electric ice crushers for production 
of milkshakes, smoothies, fruit drinks, yogurt drinks, 
coffee-based beverages, tea-based beverages, 
espresso-based beverages, cocoa-based beverages, 
and frozen drinks.

מכונות לייצור מילקשייקים, שייקים, שתייה מפירות, שתייה 
מיוגורט, משקאות על בסיס קפה, משקאות על בסיס תה, 
משקאות על בסיס אספרסו, ושתייה קפואה; מכונות לערבול 

מילקשייקים, שייקים, שתייה מפירות, שתייה מיוגורט, משקאות 
על בסיס קפה, משקאות על בסיס תה, משקאות על בסיס 
אספרסו, משקאות על בסיס קקאו, ושתייה קפואה; מכונות, 
דהיינו, מערבלי מזון חשמליים לייצור מיילקשייקים, שייקים, 
שתייה מפירות, שתייה מיוגורט, משקאות על בסיס קפה, 
משקאות על בסיס תה, משקאות על בסיס אספרסו, ושתייה 
קפואה; מרסקי קרח חשמליים לייצור מילקשייקים, שייקים, 
שתייה מפירות, שתייה מיוגורט, משקאות על בסיס קפה, 

משקאות על בסיס תה, משקאות על בסיס אספרסו, משקאות 
על בסיס קקאו, ושתייה קפואה.                                          
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 29 סוג: 29

Milkshakes. .מילקשייקים

Class: 30 סוג: 30

Frozen blended confections; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; cocoa-based 
beverages; espresso-based beverages; chocolate-
based beverages; candy-based beverages; 
confection-based beverages; frozen confections; 
frozen blended beverages based on coffee, tea, 
cocoa and/or confections; frozen yogurt drinks.

דברי מתיקה קפואים מעורבלים; משקאות על בסיס קפה; 
משקאות על בסיס תה; משקאות על בסיס קקאו; משקאות על 
בסיס אספרסו; משקאות על בסיס שוקולד; משקאות על בסיס 

ממתקים; משקאות על בסיס דברי מתיקה; דברי מתיקה 
קפואים; משקאות קפואים מעורבלים על בסיס קפה, תה, קקאו 
ו/ או דברי מתיקה; שתייה קפואה מיוגורט.                             

                            

Class: 32 סוג: 32

Fruit-based beverages; fruit-based smoothies; frozen 
fruit-based beverages; fruit flavored drinks; frozen 
fruit flavored drinks.

משקאות על בסיס פירות; שייקים על בסיס פירות; משקאות 
קפואים על בסיס פירות; שתייה בטעמי פירות; שתייה קפואה 

בטעמי פירות.                         
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 Owners

Name: Rich Products Corporation

Address: One Robert Rich Way, Buffalo, New York, 
14213, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 250589 מספר סימן

Application Date 31/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132846 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations based on antineoplastic 
and immunomodulating agents and veterinary 
preparations for the treatment and diagnosis of 
oncological, immune and autoimmune diseases in 
mammals; sanitary preparations for medical 
purposes; anti-diabetic preparations for medical use; 
plasters and materials for dressings for medical 
purposes; material for stopping teeth, dental wax. 

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
scientific research and design of antineoplastic and 
immunomodulating agents relating thereto; industrial 
scientific analysis and scientific research services in 
the field of pharmaceuticals and biotechnology; 
design and development of computer hardware and 
software.  

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, blood bank services, 
medical clinic services, health care, hospitals, 
medical assistance, medical therapy services, 
physical rehabilitation therapy services, health care 
consulting regarding immunotherapy; veterinary 
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)

European Community Trade Mark, 23/05/2012, No. 
010905107

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/05/2012, מספר 
010905107

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 31929/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: SOTIO a.s.

Address: Jankovcova 1518/2, CZ-170 00 Prague 7, 
Czech Republic

(Czech Republic joint-stock company)

Class: 44 סוג: 44

כ"ט אייר תשע"ד - 32029/05/2014



Trade Mark No. 250602 מספר סימן

Application Date 27/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132978 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHAOZHOU NEW POWER CO., LTD

Address: 10 Qiye Rd,,Gaoxia Village,,Fengxi, Chaozhou 
City, Guangdong Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Containers for household or kitchen use (except in 
precious metal);  glassware; porcelain ware; pottery;  
ceramics for household purposes; works of art, of 
porcelain, terra-cotta or glass; tea services, not of 
precious metal; thermally insulated containers for 
food.

כ"ט אייר תשע"ד - 32129/05/2014



Trade Mark No. 250603 מספר סימן

Application Date 16/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132982 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments; imitation jewellery; 
semi-precious stones; necklaces; rings; earrings; 
bracelets; anklets; bangles; pendants; brooches; 
tiaras; parts and fittings for all the aforesaid goods.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks and travelling bags; travel cases; luggage; 
suitcases; holdalls; portmanteaux; valises; bags; 
handbags; shoulder bags; toiletry bags; carrier bags; 
rucksacks; backpacks; bum bags; sports bags; 
casual bags; briefcases; attaché cases; music cases; 
satchels; beauty cases; garment bags and carriers; 
tie cases; notecases; document cases; credit card 
cases and holders; wallets; purses; umbrellas; 
parasols; walking sticks; shooting sticks; parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

כ"ט אייר תשע"ד - 32229/05/2014



 Owners

Name: Arcadia Group Brands Limited

Address: Colegrave House,,70 Berners Street, London 
W1T 3NL, United Kingdom

Class: 35 סוג: 35

Retail services connected with the sale of cosmetics, 
food and drink, chocolates, sweets, candies, soft 
drinks, non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, 
clothing, footwear, hosiery, hair accessories, fashion 
accessories, bags, millinery, jewellery, imitation 
jewellery, writing instruments, stationery, books, 
watches and eyewear; the bringing together in a 
retail outlet, for the benefit of others, of cosmetics, 
food and drink, chocolates, sweets, candies, soft 
drinks, non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, 
clothing, footwear, hosiery, hair accessories, fashion 
accessories, bags, millinery, jewellery, imitation 
jewellery, writing instruments, stationery, books, 
watches and eyewear, thereby to enable customers 
conveniently to view and to purchase those goods; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of descriptions of, or of images of, cosmetics, 
food and drink, chocolates, sweets, candies, soft 
drinks, non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, 
clothing, footwear, hosiery, hair accessories, fashion 
accessories, bags, millinery, jewellery, imitation 
jewellery, writing instruments, stationery, books, 
watches and eyewear in a catalogue, thereby to 
enable customers conveniently to view and to 
purchase those goods by mail order; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
descriptions of, or of images of, cosmetics, food and 
drink, chocolates, sweets, candies, soft drinks, non-
alcoholic beverages, alcoholic beverages, clothing, 
footwear, hosiery, hair accessories, fashion 
accessories, bags, millinery, jewellery, imitation 
jewellery, writing instruments, stationery, books, 
watches and eyewear on an Internet Website, 
thereby to enable customers conveniently to view 
and to purchase those goods by means of 
telecommunications; provision of information, advice 
and assistance to customers relating to the 
aforementioned services; window dressing; arranging 
window displays; business administration; 
administration of the business affairs of franchises; 
advisory services relating to publicity for franchisees; 
provision of business assistance in the establishment 
and operation of franchises.

כ"ט אייר תשע"ד - 32329/05/2014



Trade Mark No. 250607 מספר סימן

Application Date 22/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1132995 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services, in particular distance selling and 
selling via the internet, in relation to precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, precious stones, horological and 
chronometric instruments, paste jewellery, brooches, 
cuff links, ornamental pins, tie pins, straps for 
wristwatches, key rings (trinkets or fobs), jewellery, 
leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols and walking 
sticks, whips, harness and saddlery, key cases, 
credit-card holders, wallets, shoulder bags, 
handbags, trunks and travelling bags, shopping bags, 
vanity cases, bags for suits, shirts and dresses, 
clothing, footwear, headgear; on-line information 
relating to shopping for fashion items; advertising; 
advertising via online electronic communications 
networks; marketing of branded goods and fashion 
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)

European Community Trade Mark, 03/01/2012, No. 
010537751

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/01/2012, מספר 
010537751

Class: 35 סוג: 35

כ"ט אייר תשע"ד - 32429/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gold. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: NLY Scandinavia AB

Address: Box 690, SE-503 15 Borås, Sweden

(AB)

כ"ט אייר תשע"ד - 32529/05/2014



Trade Mark No. 250617 מספר סימן

Application Date 14/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133064 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Blue, red and 
yellow. as shown in the mark.

 Owners

Name: Bahlsen GmbH & Co. KG

Address: Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

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

Foodstuffs made from extruded potato products; 
potato crisps, potato sticks, raisins, hazelnut, peanut 
and cashew nut kernels, pistachio nut kernels and 
almonds, dried, roasted, salted and/or spiced; dried 
fruit.

Class: 30 סוג: 30

Cookies, cakes, chocolate, chocolate goods, 
pralines, sugar confectionery, sweets, marzipan; 
extruded wheat, rice and maize products for food, 
puffed corn.

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

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

Germany, 19/07/2012, No. 30 2012 040 438.3/30 גרמניה, 19/07/2012, מספר 438.3/30 040 2012 30

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

כ"ט אייר תשע"ד - 32629/05/2014



Trade Mark No. 250633 מספר סימן

Application Date 18/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133288 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BACCHIOCCHI DANILO

Address: Via Dominici, 20, I-60022 CASTELFIDARDO 
(AN), Italy

(Italy Individual)

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

Dentists' armchairs; armchairs for dental purposes; 
armchairs for medical purposes; medical examination 
armchairs; dental examination chairs; mattresses for 
medical purposes; surgical and dental apparatus and 
instruments; dental and prosthodontic devices.

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

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

Italy, 06/06/2012, No. MC 2012C 000284 2012C MC 000284 איטליה, 06/06/2012, מספר

Class: 10 סוג: 10

כ"ט אייר תשע"ד - 32729/05/2014



Trade Mark No. 250636 מספר סימן

Application Date 22/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133302 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GILEAD SCIENCES LIMITED

Address: IDA Business and Technology Park,Carrigtohill, 
Co. Cork, Ireland

(Ireland A Limited Liability 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
pharmaceuticals for the treatment of hepatitis c; 
antivirals; pharmaceuticals for use in the treatment of 
infectious diseases; pharmaceuticals for the 
treatment of liver diseases. 

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

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

Ireland, 10/04/2012, No. 2012/00611 אירלנד, 10/04/2012, מספר 2012/00611

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 32829/05/2014



EyeCGas

Trade Mark No. 250764 מספר סימן

Application Date 08/11/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1178595 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Opgal Optronic Industries Ltd. שם: אופגל תעשיות אופטרוניות בע"מ

Address: Industrial Zone, P.O.B. 462, Karmiel, Israel כתובת : אזור התעשייה, ת.ד. 462, כרמיאל, 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

Gas detectors; gas leak detectors; optical imagers for 
gas leak location detection; gas detectors and 
imagers for detecting, imaging and recording gas 
leaks; all included in class 9.

גלאי גז; גלאי דליפת גז; התקני הדמייה אופטיים עבור גילוי 
מיקום דליפת גז; גלאי גז והתקני הדמייה עבור גילוי, הדמייה 
והקלטת דליפות גז; הנכללים כולם בסוג 9.                           

                                    

כ"ט אייר תשע"ד - 32929/05/2014



Trade Mark No. 250767 מספר סימן

Application Date 19/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133741 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather goods, namely, 
bands of leather, valises, suitcases, handbags, credit 
card cases and holders, business card cases, name 
card cases, sling bags for carrying infants, garment 
bags for travel; trunks and traveling bags; rucksacks; 
umbrellas, parasols and walking sticks. 

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ט אייר תשע"ד - 33029/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Black, blue and 
pink. as shown in the mark.

 Owners

Name: Zalando GmbH

Address: Sonnenburger Str. 73, 10437 Berlin, Germany

(Germany Limited partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail services, in particular mail order 
services (including online) with spectacles including 
their accessories, spectacle cases, spectacle frames, 
spectacle lenses, sports glasses, sunglasses, 
protective headgear and other protective clothing for 
sports, precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, jeweller's goods, 
jewellery, rings, earrings, ear clips, brooches, 
chokers, choker necklaces, collars, pendants, 
necklaces, bracelets, gold, silver, pearl, platinum, 
diamond and precious stone jewellery, wedding 
rings, men's jewellery, precious stones, pearls, clocks 
and chronometric instruments, in particular watches, 
wristwatches, clock parts, watch straps, dials, cases, 
clock works, parts for clock works, parts and 
components of the above mentioned goods, leather 
and imitations of leather and goods made from these 
materials, hides and fur, trunks, travel cases, bags, 
beach bags, shopping bags, backpacks, umbrellas, 
sunshades and walking sticks, whips, horse tack and 
saddlery goods, woven fabrics and textile goods, bed 
covers, cushions, bed linen, duvet covers, pillow 
covers, bed sheets, bedspreads, table cloths, textile 
table runners, textile table linen sets, textile napkins, 
cloth doilies, curtains of textile or plastic, chair 
covers, textile bath and hand towels, hand towels, 
washcloth, sauna towels, wash mitts, tea towels, bath 
mats, oven cloth, oven mitt, textile egg cosy, cloth 
coasters, clothing, footwear, headgear.

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

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

Germany, 09/03/2012, No. 30 2012 019 300.5/35 גרמניה, 09/03/2012, מספר 300.5/35 019 2012 30

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

כ"ט אייר תשע"ד - 33129/05/2014



Trade Mark No. 250793 מספר סימן

Application Date 09/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1134040 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.

Address: 4-26, Ikenohata 1-chome,,Taitoh-ku, Tokyo 110-
0008, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Plant growth regulating preparations.

Class: 5 סוג: 5

Chemicals for the preventing pest infestation in 
agriculture, horticulture and forestry; pesticides for 
agriculture, horticulture or forestry; fumigants; 
fungicides; rodenticides; insecticides; herbicides; 
insect repellents; antiseptics.

כ"ט אייר תשע"ד - 33229/05/2014



Trade Mark No. 250825 מספר סימן

Application Date 18/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0853905 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

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: 34 סוג: 34

Cigarettes; raw or manufactured tobacco; smokers' 
articles; matches.

כ"ט אייר תשע"ד - 33329/05/2014



Trade Mark No. 250860 מספר סימן

Application Date 06/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moshe Buskila שם: משה בוסקילה

Address: Bayron 5, Tel Aviv, Israel כתובת : ביירון 5, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Karine Benchimon Adv.

Address: Ben Gorion 33, Herzliah, Israel

שם: עו"ד קארין בן שמעון

כתובת : בן גוריון 33, הרצליה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate, sale, purchase and leasing of properties. שרותי תיווך, מכירה, רכישה והשכרה של נכסים.                   
      

כ"ט אייר תשע"ד - 33429/05/2014



TIKUN OLAM

תיקון עולם
Trade Mark No. 250875 מספר סימן

Application Date 13/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TIKUN OLAM LTD שם: תיקון עולם בע"מ

Address: 275 Izaac Cohen St,, Biria, Israel כתובת : אייזיק כהן 275, בירייה, ישראל

514263771

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pastry, chocolate, cookies, cakes, sweets, chewing 
gums, honey, sugar and candies for medical 
purposes; medicinal oils, medicinal ointments; all 
products contain cannabis; all included in class 5.

מאפים, שוקולד, עוגיות, עוגות, סוכריות, מסטיקים, דבש, סוכר 
וממתקים למטרות רפואיות; שמנים רפואיים, משחות רפואיות; 
כל המוצרים מכילים קנביס; הנכללים כולם בסוג 5.                 

                                                              

כ"ט אייר תשע"ד - 33529/05/2014



סותבי'ס נדל"ן בינלאומי
Trade Mark No. 250907 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sotheby's

Address: 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: 36 סוג: 36

Real estate agency. סוכנות נדל"ן.             

כ"ט אייר תשע"ד - 33629/05/2014



Trade Mark No. 250915 מספר סימן

Application Date 11/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1134405 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALVIERO MARTINI S.p.A.

Address: Via Filippo Argelati, 1/A, I-20143 MILANO, Italy

(Italy Società Per Azioni)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

European Community Trade Mark, 12/04/2012, No. 
010803351

איחוד האירופי לסימני מסחר, 12/04/2012, מספר 
010803351

Class: 14 סוג: 14

Class: 25 סוג: 25

כ"ט אייר תשע"ד - 33729/05/2014



Trade Mark No. 250922 מספר סימן

Application Date 13/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1134527 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stichting LANRIZ

Address: Ganzenstraat 1, NL-3815 JA Amersfoort, 
Netherlands

(The Netherlands Stichting)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

Benelux, 03/04/2012, No. 1243533 בנלוקס, 03/04/2012, מספר 1243533

Class: 25 סוג: 25

כ"ט אייר תשע"ד - 33829/05/2014



Trade Mark No. 250934 מספר סימן

Application Date 04/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1134692 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UCB PHARMA S.A.

Address: Allée de la Recherche 60, B-1070 
BRUXELLES, Belgium

(Belgique Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of immunology disorder, pharmaceutical 
preperations and substances for the treatment of 
central nervous system diseases..

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

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

Benelux, 05/04/2012, No. 1245275 בנלוקס, 05/04/2012, מספר 1245275

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 33929/05/2014



Trade Mark No. 250938 מספר סימן

Application Date 26/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1134736 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Coffee makers; espresso machines; electric coffee 
percolators; coffee roasters; electric coffee filters; 
coffee roasters; electric kettles.

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products.

Class: 30 סוג: 30

Flavorings (other than essential oils, for beverages); 
biscuits; cocoa; cocoa-based beverages; chocolate-
based beverages; chicory (coffee substitute); 
beverages made with coffee, hot and cold; honey; 
tea-based beverages; candied sugar for food; ground 
coffee; powdered coffee; biscuits; coffee; unroasted 
coffee; plant-based preparations for use as artificial 
coffee; coffee flavorings; coffee beverages with milk; 
artificial coffee; non-medicinal infusions; allspice; tea; 
natural sweeteners.

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

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

Benelux, 30/01/2012, No. 1240926 בנלוקס, 30/01/2012, מספר 1240926

Class: 11 סוג: 11

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

כ"ט אייר תשע"ד - 34029/05/2014



 Owners

Name: Koffie F. ROMBOUTS, naamloze 
vennootschap

Address: Antwerpsesteenweg 136, B-2630 Aartselaar, 
Belgium

(Belgique Naamloze vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט אייר תשע"ד - 34129/05/2014



Trade Mark No. 250950 מספר סימן

Application Date 05/12/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1134918 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery goods; deodorants for personal use; 
perfumes; articles for body and beauty-care; skin 
care preparations (cosmetics), in particular cosmetic 
creams, lotions for cosmetic purposes, oils for 
cosmetic purposes, cleansing milk for cosmetic 
purposes, soaps; cosmetics; make-up; lipsticks; 
preparations for shaving, after-shave; cosmetic 
preparations for baths; waxes for leather; 
preservatives for leather (polishes); polishing 
preparations, in particular polishing creams, waxes 
(polishing); shoe polish and creams, shoe wax; 
essential oils; ethereal essences; scented water; 
potpourris (fragrances); fumigation preparations 
(perfumes); joss sticks.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery; gold jewellery; silver 
ornaments; platinum jewellery; ivory (jewellery); 
jewellery of amber; pearls (jewellery); chains 
(jewellery); necklaces (jewellery); bracelets 
(jewellery); rings (jewellery); earrings; brooches 
(jewellery); pendants (jewellery); amulets (jewellery); 
pins (jewellery); ornamental pins; key rings (trinkets 
or fobs); horological and chronometric instruments; 
wristwatches; pocket watches; small clocks; sun 
dials, sundials; stopwatches; electrical clocks; 
chronographs (clocks); chronometers; jewellery 
cases; boxes of precious metal; boxes of precious 
metal; precious stones, semi-precious stones, paste 
jewellery; hat ornaments of precious metal; shoe 
ornaments of precious metal; tie clips; tie pins; cuff-
links; badges of precious metal; works of art of 
precious metal; watch straps; watch chains; trinkets 
(jewellery); cases for clocks and watches; watch 
boxes.

כ"ט אייר תשע"ד - 34229/05/2014



Class: 16 סוג: 16

Stationery and office requisites (except furniture); 
wristbands for the retention of writing instruments; 
clips for banknotes; pencils; pencil holders; 
paperweights; letter trays; stationery paper; fountain 
pens; pencil boxes; pens [office requisites]; pen 
wipers; ball-point pens; pencil lead holders; jotters; 
drawer liners of paper (perfumed or not); pen cases; 
nibs; inkstands; writing instruments; writing cases 
(stationery).

Class: 18 סוג: 18

Beauty cases, toilet bags, toiletry bags and cases 
sold empty; bags, and in particular handbags, 
travelling bags, sports bags, game bags; rucksacks; 
briefcases, documents wallets, document cases; 
music cases; wallets, change purses, card cases 
(notecases); key cases [leatherware]; travelling sets 
[leatherware]; boxes of leather or leatherboard; cases 
of leather or leatherboard; boxes of leather or leather 
board; envelopes of leather for packaging; boxes of 
vulcanised fibre; casings, of leather, for springs; 
sleeves, of leather, for springs; animal skins, hides; 
coverings of skins (furs); fur skins; garment bags for 
travel; umbrellas, sun umbrellas, parasols; walking 
sticks, walking sticks, hiking poles; hat boxes of 
leather; furniture coverings of leather; tool bags of 
leather (empty).

כ"ט אייר תשע"ד - 34329/05/2014



Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bath linen (except clothing); banners; bed 
covers; bed linen; bed clothes; covers for cushions; 
brocades; chenille fabric; cheviots (cloth); cotton 
fabrics; crepon; damask (fabric); tick (linen); drugget; 
textile printing blankets; shower curtains of textile or 
of plastic sheets; bunting; bolting cloth; labels 
(textile); flags [not of paper]; eiderdowns; filtering 
materials of textile; felt; linen cloth; flannel (fabric); 
frieze (cloth); linings; lining fabric for shoes; curtains 
of textile or plastic; curtain holders of textile material; 
gauze [cloth]; sanitary flannel; fabrics for textile use; 
fibreglass fabrics for textile use; haircloth [sackcloth]; 
gummed cloth, other than for stationery; trellis (cloth); 
hemp cloth; hemp fabric; household linen; household 
textiles; hat linings, of textile, in the piece; printed 
calico cloth; ticks [mattress covers]; jersey (fabric); 
jute fabric; canvas for tapestry or embroidery; 
coasters [table linen]; calico; cushion covers; 
pillowcases; crepe (fabric); rayon fabric; fabric of 
imitation animal skins; marabouts [cloth]; mattress 
covers; furnishing fabrics; furniture coverings of 
textile; moleskin [fabric]; place mats, not of paper; 
door curtains; ramie fabric; washing mitts; travelling 
rugs; roller blinds of textile; velvet; net curtains; loose 
covers for furniture; silk fabrics; esparto fabric; 
buckram; bed covers; curtains of textile or plastic; 
knitted fabric; taffeta (cloth); plastic material 
(substitute for fabrics); face towels of textile; towels of 
textile; table napkins of textile; fabrics of textiles; 
fabric for boots and shoes; wall hangings of textile; 
handkerchiefs of textile; tablecloths, not of paper; 
table runners; sheets (textile); tulle; non-woven textile 
fabrics; curtains of textile or plastic; oilcloth [for use 
as tablecloths]; tapestry (wall hangings) of textile; 
lingerie fabric; diapered linen; glass cloths (towels); 
woven fabrics; woollen fabric; zephyr [cloth].

כ"ט אייר תשע"ד - 34429/05/2014



Class: 25 סוג: 25

Clothing; outerclothing; shirts; ladies' shirts; shirt 
yokes; shoulder wraps; detachable collars; ties; 
ascots; wristbands (clothing); suits; uniforms; 
trousers; trouser straps; braces; ladies' dresses; 
skirts; petticoats; pullovers; sweaters; t-shirts; togas; 
topcoats; beach clothes; aprons [clothing]; raincoats; 
saris; jump suits; jump suits; chasubles; waistcoats, 
bodices (lingerie); jackets; coats; parkas; stuff jackets 
[clothing]; gloves [clothing]; mittens; underwear; 
underwear; underpants; panties and underpants; 
teddies [undergarments]; brassieres; corselets; 
corsets, camisoles; pyjamas, night gowns; dressing 
gowns; swimming costumes; bathing trunks; 
bathrobes; layettes (clothing); neckerchiefs; scarves, 
sashes for wear; veils [clothing], in particular 
wimples; mantillas; fur stoles; boas [necklets]; 
headbands [clothing]; dress handkerchiefs; socks; 
stockings; tights; sock suspenders, suspenders; 
garters; gaiters; hosiery; sleeping masks; furs 
[clothing]; muffs [clothing]; belts [clothing]; money 
belts [clothing]; knitwear [clothing]; jersey clothing; 
leather clothing; clothing made from imitations of 
leather; ready-made clothing; ready-made linings 
(parts of clothing); pockets for clothing; headgear; 
hats; top hats; caps; berets; skull caps; hoods; ear 
muffs [clothing]; turbans; bandanas (scarves); 
bathing caps; footwear; shoes; sports shoes; boots; 
half-boots; lace boots; esparto shoes or sandals; 
beach shoes; bath slippers; galoshes; sandals; 
mules, slippers.

Class: 32 סוג: 32

Non alcoholic drinks; non-alcoholic energy drinks, 
non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit drinks; 
must; apple juice (sweetened fruit juice); 
unfermented grape must; vegetable juices 
[beverages]; sherbets (beverages); sarsaparilla (soft 
drink); kvass (non-alcoholic beverages); isotonic 
beverages; non alcoholic honey based beverages; 
non-alcoholic aperitifs; non-alcoholic cocktails; whey 
beverages; peanut milk (non-alcoholic); milk of 
almonds (beverage); orgeat; preparations and 
essences for making beverages; syrups for 
beverages, syrups for lemonade; lemonades; waters 
[beverages], aerated waters, mineral water, seltzer 
water, soda water, table water.

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

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

European Community Trade Mark, 07/06/2011, No. 
010026888

איחוד האירופי לסימני מסחר, 07/06/2011, מספר 
010026888

Class: 3 סוג: 3

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

כ"ט אייר תשע"ד - 34529/05/2014



 Owners

Name: Ali Design Handels-GmbH

Address: Justus-von-Liebig-Straße 38, 63128 
Dietzenbach, Germany

(Deutschland GmbH (Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung) limited liability company))

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 32 סוג: 32

כ"ט אייר תשע"ד - 34629/05/2014



Trade Mark No. 250970 מספר סימן

Application Date 12/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0903544 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 anti 
perspirants 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.

כ"ט אייר תשע"ד - 34729/05/2014



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

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); dog wardrobes, 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.

כ"ט אייר תשע"ד - 34829/05/2014



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.

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

כ"ט אייר תשע"ד - 34929/05/2014



 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

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.

כ"ט אייר תשע"ד - 35029/05/2014



Trade Mark No. 250983 מספר סימן

Application Date 17/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079927 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IN-SPIRIT GmbH

Address: Allee 24 - 26, 33161 Hövelhof, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), in particular 
sparkling wines, and mixed drinks containing 
sparkling wine.

כ"ט אייר תשע"ד - 35129/05/2014



Trade Mark No. 251000 מספר סימן

Application Date 18/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Compagnie Gervais Danone

Address: 17 Boulevard Haussmann, Paris, 75009, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk, milk powder, flavoured jellified milks and 
whipped milk products; milk products, namely dairy 
desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, 
creams, cream puddings, fresh cream, butter, cheese 
spreads, cheeses, ripend cheeses, mould-ripened 
cheeses, fresh unripened cheeses and pickled 
cheeses, soft white cheese, plain or aromatised fresh 
cheese in paste or liquid form; beverages mainly 
consisting of milk or dairy products, milk beverages 
mainly consisting of milk, milk beverages containing 
fruits, plain or flavoured fermented dairy products. 

חלב, אבקת חלב, מוצרי חלב מוקרשים בטעמים ומוצרי חלב 
מוקצפים, מוצרי חלב, לאמור קינוחים חלביים,יוגורט, יוגורטים, 
יוגורטים לשתיה, קציפות, שמנות, פודינגים משמנת, שמנת 
טרייה, חמאה, ממרחי גבינה, גבינות, גבינות בשלות, גבינות 
עובש מובשלות,גבינות טריות שאינן בשלות וגבינות כבושות, 
גבינה לבנה רכה, גבינה טרייה פשוטה או בעלת ניחות בצורת 

ממרח או נוזל; משקאות המכילים בעיקר מוצרי חלב או 
מחלבה, משקאות חלב המכילים בעיקר חלב, משקאות חלב 

המכילים פירות, מוצרי מחלבה תוססים פשוטים.                     
                                                                                    
                                                                                

כ"ט אייר תשע"ד - 35229/05/2014



ARIEL MOUNTAIN SPRING

Trade Mark No. 251008 מספר סימן

Application Date 18/11/2012 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: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Synthetic detergent for laundry and household use; 
all included in class 3

דטרגנטים סינתטיים לכביסה ולשימוש ביתי; הנכללים כולם 
בסוג 3.                               

כ"ט אייר תשע"ד - 35329/05/2014



Trade Mark No. 251051 מספר סימן

Application Date 20/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Magal Security Systems Ltd. שם: מגל מערכות בטחון בע"מ

Address: P.O.B. 70, Industrial Zone, Yahud, Israel כתובת : ת.ד. 70, איזור תעשיה, יהוד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Webb & Co,Patent Attorneys

Address: 3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, 
Israel

שם: ד"ר וב ושות', עורכי פטנטים

כתובת : רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

A self-propelled security system moving on a rail 
along an intrusion detection fence; all included in 
class 9

מערכת אבטחה המתנייעת על גבי מסילה לאורך גדר התראה 
לגילוי חדירות; הנכללים כולם בסוג 9                                   

                

כ"ט אייר תשע"ד - 35429/05/2014



SILBOND

Trade Mark No. 251056 מספר סימן

Application Date 20/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Silbond Corporation

Address: 9901 Sand Creek Highway, Weston, Michigan, 
U.S.A.

Michigan 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: 1 סוג: 1

Alkyl silicates; heat-resistant chemical binders, not 
including fillers; all included in class 1

אלקיל סיליקטים; חומרי קישור כימיים עמידים-בחום, לא כולל 
חומרי מילוי; הנכללים כולם בסוג 1                 

כ"ט אייר תשע"ד - 35529/05/2014



PREVA

Trade Mark No. 251113 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Integrated multi-media information and entertainment 
systems and control systems for fitness machines, 
namely, personal viewing screens, video monitors, 
liquid crystal displays, touch screen liquid crystal 
displays, sound systems comprising, remote controls, 
amplifiers, loudspeakers and components therefore, 
audio speakers, PDA electronic docking stations, 
RFID programmers in the nature of RF readers and 
active and passive tags, computer serial and USB 
ports, individual electronic controller for controlling 
fitness machines, electronic controls for controlling 
fitness machines, wireless remote controls for fitness 
machines, television receivers, single and multi-
channel receivers and transmitters for wireless and 
Ethernet internet connectivity, and head phone jacks 
in the nature of surface mounted electronic 
connectors.

מערכות מידע ובידור מולטי-מדיה משולבות ומערכות בקרה 
למכשירי כושר, דהיינו, מסכי צפייה אישיים, צגי וידאו, מצגי 
גביש נוזלי, מסכי מגע של מצגי גביש נוזלי, מערכות קול 

הכוללות, שלטים מרחוק, מגברים, רמקולים ורכיבים עבורם, 
 RFID מתכנתי ,PDA רמקולי אודיו, תחנות עגינה אלקטרוניות
מהסוג של קוראי RF ותגים פעילים וסבילים, יציאות מחשב 

טוריות וUSB-, בקר אלקטרוני יחידני לשליטה במכשירי כושר, 
בקרים אלקטרוניים לשליטה במכשירי כושר, שלטים מרחוק  
אלחוטיים למכשירי כושר, מקלטי טלוויזיה, מקלטים ומשדרים 
יחידים ורבי-ערוצים עבור קישוריות אינטרנט אלחוטיות ושל 
אתרנט, ושקעים לאוזניות מהסוג של מחברים אלקטרוניים 

המורכבים על פני השטח.                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 28 סוג: 28

Exercise equipment, namely, upper and lower body 
cardio-vascular exercise conditioning machines, 
elliptical exercise machines, treadmills, exercise 
cycles, stepping machines, rowing machines, 
adaptive motion exercise machines, weight lifting 
machines, torso-rotation exercise machines, trunk 
extension/flexion exercise machines, exercise 
benches, and stretching stations.

ציוד לאימון, דהיינו, מכשירי אימון סיבולת לב-ריאה לחלק עליון 
ותחתון של הגוף, מכשירי אימון אליפטיים, הליכונים, אופני 

אימון, מכשירי פסיעה, מכשירי חתירה, מכשירי אימון הניתנים 
להתאמת תנועה, מכשירים להרמת משקולות, מכשירי אימון 
סיבובי לפלג גוף עליון, מכשירי אימון להארכת/כפיפת גוף, 

מושבים לאימון, ותחנות מתיחה.                                         
                                                                                    

            

Class: 41 סוג: 41

Providing fitness training, namely, working with 
individuals and third parties to identify, create, deliver 
and record one or more personal fitness goals and 
motivational content, creating and defining a fitness 
program or training protocols tailored to an 
individual's fitness level and goals, adjusting an 
individual's fitness program and training protocol, and 
tutorials for fitness equipment use and fitness 
program implementation.

מתן אימוני כושר גופני, דהיינו, עבודה עם יחידים וצדדים 
שלישיים על מנת לזהות, ליצור, לספק ולהתוות מטרות כושר 
גופני אחת או יותר ותוכן מעורר מוטיבציה, יצירה והגדרת 

תוכנית או פרוטוקולים של אימוני כושר גופני המותאמים לרמת 
כושרו הגופני למטרותיו של יחיד, התאמתה של תוכנית כושר 
גופני ופרוטוקול אימון של יחיד, ומערכי הדרכה לשימוש בציוד 
כושר גופני וליישום תוכנית כושר גופני.                                 
                                                                                    

                            

כ"ט אייר תשע"ד - 35629/05/2014



 Owners

Name: Amer Sports International Oy 

Address: Makelankatu 91, Helsinki, 00610, Finland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט אייר תשע"ד - 35729/05/2014



Trade Mark No. 251138 מספר סימן

Application Date 26/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135154 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: Recordati Ireland Limited

Address: Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Ireland

(Irlande Limited)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and preparations.

כ"ט אייר תשע"ד - 35829/05/2014



Trade Mark No. 251139 מספר סימן

Application Date 04/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135156 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MABXIENCE, S.A.

Address: Yaguaron 1407, 11100 Montevideo, Uruguay

(Uruguay Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic substances for medical use and vitamins.

Class: 42 סוג: 42

Chemical, biological and pharmaceutical research 
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)

Spain, 12/04/2012, No. 3026269 ספרד, 12/04/2012, מספר 3026269

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 35929/05/2014



Trade Mark No. 251140 מספר סימן

Application Date 09/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135163 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.

Address: 4-26, Ikenohata 1-chome,,Taitoh-ku, Tokyo 110-
0008, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Plant growth regulating preparations.

Class: 5 סוג: 5

Chemicals for the preventing pest infestation in 
agriculture, horticulture and forestry; pesticides for 
agriculture, horticulture or forestry; fumigants; 
fungicides; rodenticides; insecticides; herbicides; 
insect repellents; antiseptics.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 31/07/2012, No. 2012-061771 יפן, 31/07/2012, מספר 2012-061771

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 36029/05/2014



Trade Mark No. 251142 מספר סימן

Application Date 05/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135174 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kollermann, Wolfgang

Address: Seifensiedergasse 1, 76669 Bad Schönborn, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ט אייר תשע"ד - 36129/05/2014



Trade Mark No. 251169 מספר סימן

Application Date 04/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135595 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Oerlikon Trading AG, Trübbach

Address: Hauptstrasse 53, CH-9477 Trübbach, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Vacuum pumps, machines and parts thereof for 
vacuum machining of workpieces, particularly with 
the use of plasma containing, for example, nitrogen; 
surface treatment machines and parts thereof, 
particularly for chemical cleaning, layer removal 
and/or mechanical surface treatment (for workpieces 
to be treated in a vacuum installation) .

Class: 40 סוג: 40

Surface treatment of workpieces, particularly vacuum 
treatment, preferably by means of plasma containing, 
for example, nitrogen.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/08/2012, No. 634426 שוויץ, 29/08/2012, מספר 634426

Class: 7 סוג: 7

Class: 40 סוג: 40

כ"ט אייר תשע"ד - 36229/05/2014



Trade Mark No. 251172 מספר סימן

Application Date 28/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135639 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4386889 ארה"ב מספר: 4386889

Dated 20/08/2013 (Section 16) מיום 20/08/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14 rue Royale, F-75008 PARIS, France

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics for hair care, namely shampoos, gels, 
mousses, balms, creams, powders, waxes, serums, 
lotions, masks, aerosol products for hair care and 
styling, hair spray, hair dyes and bleaching products, 
products for protecting dyed hair, hair waving and 
setting products; essential oils.

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

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

France, 10/04/2012, No. 123911891 צרפת, 10/04/2012, מספר 123911891

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 36329/05/2014



Trade Mark No. 251176 מספר סימן

Application Date 12/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135648 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry except fungicides, herbicides, insecticides 
and parasiticides; manures.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
anti-infective, anti-viral, antibiotic, anti-fungal, and 
anti-inflammatory preparations for medical and 
veterinary purposes; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the prevention and treatment of 
aggression, cannibalism, hypocalcaemia, milk fever, 
diarrhea, metabolic diseases, reproductive diseases, 
mastitis and somatic disorders in livestock and pets; 
veterinary preparations for stabilization and 
improvement of the intestinal function, digestion and 
immune system; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, namely, vitamin, mineral 
and dietary food supplements for animals, animal 
feed additive for use as a nutritional supplement for 
medical purposes, feed supplements for pets and 
livestock, medicated animal feed, micro-nutrient 
animal feed, non-medicated additives for animal feed 
for use as nutritional supplements, probiotic animal 
feed; dietary supplements for animals; medical 
plasters; all purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin, including parasiticides; fungicides, 
herbicides.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/04/2012, No. 
010806099

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/04/2012, מספר 
010806099

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 36429/05/2014



 Owners

Name: DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
A.M.B.A.

Address: Vesterbrogade 4A, DK-1620 København V, 
Denmark

(Denmark co-operative society with limited liability)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

כ"ט אייר תשע"ד - 36529/05/2014



Trade Mark No. 251196 מספר סימן

Application Date 26/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135862 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: Recordati Ireland Limited

Address: Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Ireland

(Irlande Limited)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and preparations.

כ"ט אייר תשע"ד - 36629/05/2014



Trade Mark No. 251198 מספר סימן

Application Date 05/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135914 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOFIBEL

Address: 110-114, rue Victor Hugo, F-92300 Levallois-
Perret, France

(Société par Actions Simplifiée)

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

Non-medicated preparations for skin care, namely 
creams, lotions and gels; non-medicated 
preparations for topical application for the relief of 
minor skin irritations; cosmetic creams for the skin; 
cosmetic creams for skin care; nourishing cosmetic 
creams; moisturizing cosmetic creams; moisturizing 
products for the skin.

Class: 5 סוג: 5

Medicated creams for the treatment of dermatological 
disorders; medicated moisturizers; gels, creams and 
solutions for dermatological use; dermatological 
preparations in the form of creams, lotions and gels 
for the treatment of skin irritations; nasal solutions for 
the prevention of flu and colds.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/06/2012, No. 12 3 925 713 צרפת, 08/06/2012, מספר 713 925 3 12

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 36729/05/2014



Trade Mark No. 251209 מספר סימן

Application Date 24/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1136063 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Buses, automobiles, lorries, trucks, electric vehicles, 
tramcars, light trucks, locomotives and railway cars, 
sleeper cars and dining cars, railway rolling stock, 
mopeds, bicycles, goods handling carts.

Class: 35 סוג: 35

Accounting; industrial or commercial business 
management assistance, business organization and 
management advice, business information and 
inquiries; statistical business information, research, 
compilations and studies, computer file management, 
secure archiving (input) for electronic media; 
advertising services, sales promotion services for 
others, dissemination of advertising matter, direct 
mail advertising (leaflets, prospectuses, printed 
matter), advertising mailing, publication of advertising 
texts, radio and television advertising, online 
advertising on a computer network, rental of 
advertising space, rental of advertising time via any 
communication means; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; public relations; 
auctions; subscription services relating to 
transportation, subscription to fixed-price public 
transportation documents.

Class: 36 סוג: 36

Credit card services; electronic funds transfer; 
financial services; banking; fund and investment 
management services; administration of funds and 
investments; computerized financial services; 
financial valuation services online; real estate affairs; 
real estate management; information and advice in 
connection with the aforementioned fields; 
information relating to stocks and shares; stock 
exchange quotations; stock and bonds brokerage; 
fundraising, charitable fundraising, organisation of 
collections and fundraising; financial sponsorship; 
financial sponsoring of television programs; 
information and advice concerning insurance, 
underwriting, financial affairs, monetary affairs, 
banking affairs and information concerning securities, 
shares and stocks and stock exchange brokerage; 
issuing transportation documents (financial affairs), 
reimbursement of transportation documents.

כ"ט אייר תשע"ד - 36829/05/2014



 Owners

Name: CFTA

Address: 169 avenue Georges Clémenceau, F-92000 
NANTERRE, France

(France Société par actions simplifiée)

Class: 39 סוג: 39

Transportation, transportation of persons and goods 
by buses, coaches, cars, taxis, shuttles, tramways, 
railway; chauffeur services; picking up, 
accompanying and/or personally assisting travelers, 
including minors, the elderly or persons with 
disabilities or reduced mobility, from their place of 
residence to the bus-station; information on 
transportation and travel, rates and timetables of 
road transportation; information about reservation 
and rental of vehicles and taxis, the escorting of 
travelers, forwarding luggage, timetables of buses; 
sending transportation tickets to a place of residence; 
information on the traffic situation, issuance, 
exchange, booking and sale of documents for 
transportation; transportation reservation services; 
freight forwarding; all the aforesaid information 
services can be provided by any means of 
communication, including by telephone or electronic 
means, including the Internet; delivery of goods; 
delivery of newspapers; water or energy distribution; 
vehicle breakdown assistance (towing); rental of 
garages and parking places; rental of storage 
containers for vehicles and wagons; rental of 
vehicles, bicycles, boats, aircraft, brokerage of 
transportation and freight; storage and warehousing 
of goods; travel agencies; sightseeing; tourist agency 
services (except reservations for hotels and boarding 
houses); arranging and booking cruises, tours, 
excursions and holidays (except reservations for 
hotels, boarding houses).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/02/2012, No. 12 3 900 958 צרפת, 28/02/2012, מספר 958 900 3 12

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 39 סוג: 39

כ"ט אייר תשע"ד - 36929/05/2014



Trade Mark No. 251210 מספר סימן

Application Date 02/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1136066 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COURREGES PARFUMS

Address: 40 rue François 1er, F-75008 PARIS, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up removing products; lipstick; beauty masks; 
shaving products.

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

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

France, 04/04/2012, No. 12 3 910 633 צרפת, 04/04/2012, מספר 633 910 3 12

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 37029/05/2014



Trade Mark No. 251213 מספר סימן

Application Date 28/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1136083 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial management; credit 
financing, including provision of credit for foreign 
business transactions including export credits; 
guarantees; granting state guarantees for export 
credits; business credit insurance for protection 
against political risk and all other risks; financial 
affairs, namely, credit and monetary activity, 
investment research, consultation on financial 
questions, concerning business with real estate and 
insurance, researches and providing information in 
the field of financial business, portfolio investments 
management for others; monetary affairs, namely, 
monetary exchange operations, acquisition and 
transfer of monetary claims, monetary strategy 
consultation and research, asset management 
services; real estate affairs, namely, real estate 
investment transactions; banking affairs, including 
hire purchase financing, clearing, financial; financial 
analysis and research; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; advice on finance, 
real estate, insurance; information on finance; 
financial research; resource (portfolio) management; 
financial information and consultancy; securities 
transactions; management of securities; financial 
affairs; financial affairs in connection with metal and 
precious stones; executing payments for securities 
transactions; mutual funds; securities brokerage; 
electronic transfer of funds; safe deposit services.

כ"ט אייר תשע"ד - 37129/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Blue, red and 
black. as shown in the mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the Export insurance agency of 
Russia. separately, but in the combination of the 
mark.

The trademark is made up of the words "EXIAR 
export insurance agency of Russia", in special 
characters and in black writing; the spherical image is 
made up of strips of blues and reds.

 Owners

Name: Société anonyme de type ouvert "Agence de 
Russie d'assurance des credits à l'exportation et 
investissements"

Address: b.1, 3, 1-y Zatchatievsky per.,, RU-119034 
MOSCOU, Russian Federation

(RU 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

כ"ט אייר תשע"ד - 37229/05/2014



Trade Mark No. 251225 מספר סימן

Application Date 19/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Stiv Ostroveski שם: סטיב אוסטרובסבקי

Address: Shilo Street 3/41, Ashkelon, 78100, Israel כתובת : שילה 3/41, אשקלון, 78100, 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: 43 סוג: 43

Dining services, service restaurant, catering services. שירותי אוכל, שירותי מסעדה, שירותי קייטרינג.                     
    

כ"ט אייר תשע"ד - 37329/05/2014



Trade Mark No. 251251 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: NATIONAL MANUFACTURING COMPANY S.A.

Address: Avenida Justo Arosemena y Calle 32, Casa No. 
26, Corregimiento de Calidonia, Panamá, Republic of 
Panama

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971048, Israel

שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל פרש איי.פי

כתובת : רחוב הברזל 32, רמת החייל, תל אביב, 6971048, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Luggage; handbags; backpacks; hand luggage; gym 
bags; travel cases; cases for laptop computers; 
passport cases and wallets; bags for computer 
tablets; toiletry bags; bags for cosmetics; trolley bags 
[luggage]; brief cases; all included in Class 18.

מזוודות; תיקי יד; תרמילים; תיקים למטען יד; תיקים לחדר 
כושר; תיקי נסיעה; תיקים למחשבים ניידים; נרתיקים לדרכונים 
וארנקים; תיקים למחשבי לוח (טבלט); תיקים לטואלטיקה; 
תיקים למוצרי קוסמטיקה; תיקים על גלגלים [מטען]; תיקי 

מסמכים; 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     
  

כ"ט אייר תשע"ד - 37429/05/2014



Trade Mark No. 251262 מספר סימן

Application Date 20/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yenot bitan שם: יינות ביתן בע"מ

Address: Hapninim 38, Ashkelon, Israel כתובת : רח' הפנינים 38 אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Linor Krief Iawyer

Address: Hgdud haivri 10/313, ashkelon, Israel

שם: לינור קריאף, עו"ד 

כתובת : רח' הגדוד העברי 10/313, אשקלון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Services chain of supermarkets which promotes 
sales and marketing of food.

שירות רשת של סופרמרקטים שעוסקת בקידום מכירות ושיווק 
של מזון.                             

כ"ט אייר תשע"ד - 37529/05/2014



SHANCHOL

Trade Mark No. 251270 מספר סימן

Application Date 25/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shantha Biotechnics Limited

Address: 3rd & 4th Floor Vasantha Chambers, Fateh 
Maidan Road Basheerbagh Hyderabad, 500 004 
ANDHRA PRADESH, India

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Cholera vaccine for human use; all included in class 
5

חיסון נגד כולירה לשימוש בני אדם; הנכללים כולם בסוג 5     

כ"ט אייר תשע"ד - 37629/05/2014



B CLOSE

Trade Mark No. 251278 מספר סימן

Application Date 26/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Essential oils; massage oils, gels, liquids and 
creams; All included in Class 3.

שמנים אתריים; שמנים, ג'לים, נוזלים וקרמים לעיסוי; הנכללים 
כולם בסוג 3.                         

Class: 5 סוג: 5

Contraceptive preparations and substances; 
spermicidal gels, liquids and creams; hygienic 
lubricants and disinfectants for use in the area of the 
vagina, penis and anus; medicated massage oils, 
gels, liquids and creams; All included in Class 5.

תכשירים וחומרים למניעת הריון; ג'לים, נוזלים וקרמים קוטלי 
זרע, חומרי סיכה היגייניים וחומרי חיטוי לשימוש באזור 
הואגינה, הפין ופי הטבעת; שמנים, ג'לים, נוזלים וקרמים 

רפואיים; הנכללים כולם בסוג 5.                                           
                                                                    

Class: 10 סוג: 10

Condoms; contraceptive, hygienic or prophylactic 
devices; massage apparatus, instruments and 
appliances; body massagers; massagers for intimate 
areas; massagers for sexual stimulation; battery-
operated massage apparatus, instruments and 
appliances; battery-operated body massagers; 
battery-operated massagers for intimate areas; 
battery-operated massagers for sexual stimulation; 
vibrators for personal use; penis rings; rings for 
genital stimulation; sexual aids; marital aids; parts 
and fittings for all of the aforesaid goods; All included 
in Class 10. 

קונדומים; אמצעים למניעת הריון, התקנים היגייניים או מונעי 
מחלות; התקנים, כלים ומכשירים לעיסוי; מעסים לגוף; מעסים 

לאזורים אינטימיים; מעסים לגירוי מיני; התקנים, כלים 
ומכשירים לעיסוי המופעלים באמצעות בטריות; מכשיר עיסוי 

לגוף המופעל באמצעות בטריות; מכשיר עיסוי לאזורים 
אינטימיים המופעל באמצעות בטריות; מכשיר עיסוי לגירוי מיני 
המופעל באמצעות בטריות; ויברטורים לשימוש עצמי; טבעות 
פין; טבעות לגירוי אברי המין; עזרי מין; עזרי נישואין; חלקים 

ואביזרים עבור כל הטובין האמורים; 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)

European Community Trade Mark, 14/06/2012, No. 
010965853

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/06/2012, מספר 
010965853

Class: 10 סוג: 10

Condoms; contraceptive, hygienic or prophylactic 
devices             

קונדומים; אמצעים למניעת הריון, התקנים היגייניים או מונעי 
מחלות

כ"ט אייר תשע"ד - 37729/05/2014



 Owners

Name: LRC Products Limited

Address: 103 - 105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, United 
Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מרכז עזריאלי 5 המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

כ"ט אייר תשע"ד - 37829/05/2014



TRAFFILOG

Trade Mark No. 251431 מספר סימן

Application Date 04/12/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1170814 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Vehicle tracking apparatus; GPS tracking devices; 
engine diagnostic apparatus; in vehicle displays 
including but not limited to color coded signaling and 
graphic displays; signaling and checking apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
monitoring, recording, analyzing and transmitting 
data, sound and/or images; telecommunications 
equipment; telephones and mobile phones; antitheft 
warning apparatus data processing equipment; 
computers; computer software; GPS Software; 
computer hardware for setting up and configuring a 
web based vehicle driver management system; 
computer software and firmware for setting up and 
configuring a web based vehicle driver management 
system, namely, computer software for analyzing 
data from multimedia event recorders; driving 
performance management software for evaluating 
driver safety and mechanical behaviors; software for 
analyzing data of the vehicle mechanical 
performance, maintenance and preventing 
maintenance; electronic security, location, status 
monitoring and signaling systems comprised of a 
transmitter, antenna, receiver, battery and portable 
panic button transmitters for monitoring vehicles, 
persons, animals, and objects; transponder devices; 
electronic transmitters and receivers, all for use in 
tracking vehicles; signalling and checking apparatus 
and instruments all for use in the prevention of 
unauthorized use of vehicles, plant and machinery 
and the recovery of the same; electronic locator 
transponders including those incorporating satellite, 
telematic and global positioning systems; emergency 
locator transponders; data processing equipment all 
relating to the aforementioned goods; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; all included in 
class 9.

התקנים למעקב אחר כלי רכב; מכשירי GPS למעקב; התקני 
אבחון למנוע; תצוגות פנימיות לרכב הכוללות, בין היתר, אך לא 
רק, קודי איתות צבעוניים ותצוגה גרפית; התקנים ומכשירים 
לבדיקה ואיתות; התקנים ומכשירים לפיקוח, הקלטה, ניתוח 
והעברת מידע, צלילים ו/או תמונות; ציוד טלקומוניקציה; 

טלפונים וטלפונים ניידים; מכשירים לאזהרה מפני גניבה; ציוד 
לעיבוד נתונים; מחשבים; תוכנת מחשב; תוכנת GPS; חומרת 
מחשב להתקנה ותכנות של מערכת מבוססת אינטרנט לניהול 
נהג-רכב; תוכנת מחשב וקושחה להתקנה ותכנות של מערכת 
מבוססת אינטרנט לניהול נהג-רכב, דהיינו תוכנת מחשב ל 
ניתוח נתונים המתקבלים ממקלט אירועים במספר אמצעי 
תקשורת; תוכנת ניהול ביצועי נהיגה להערכת בטיחות הנהג 

והתנהגות מכנית; תוכנה לניתוח נתונים של ביצועים מכניים של 
רכבים, תחזוקה ותחזוקה מונעת; מערכת לאבטחה 

אלקטרונית, איכון, מעקב סטטוס ואיתות המורכבת ממשדר, 
אנטנה, מקלט, בטריה ומשדר מצוקה נייד למעקב אחר כלי 
רכב, בני אדם, חיות וחפצים; התקני טרנספונדר; משדרים 

ומקלטים אלקטרוניים, כולם לשימוש למעקב כלי רכב; התקנים 
לאיתות ובדיקה כולם למניעת שימוש בלתי מורשה בכלי רכב, 
מפעלים ומכונות ולהשבה שלהם; טרנספונדר מאתר אלקטרוני 

כולל שילוב מערכות איכון לווייני, טלמתי ומערכות מיקום 
גלובלי; טרנספונדר המאתר מקרי חירום; ציוד עיבוד נותנים 
לגבי כל הטובין האמורים; חלקים ואביזרים עבור כל הטובין 

האמורים; הנכללים כולם בסוג 9.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 35 סוג: 35

Business management of vehicle fleets and fleet 
management solutions; business services, namely 
business research on driver profiles; business 
services, namely business research on driver profiles 
through the capture of vehicle operational 
information; business services, namely business 
research relating to real time and periodic reports 
capturing driver data, journey data and vehicle 
diagnostics; data processing; business management 
and/or the provision of business information; retail 
services connected with the sale of vehicle 
monitoring, locating devices; all the aforesaid 
services provided by means of telecommunication, 
mobile communication, electronic, wireless and 
internet communication; all included in class 35.

ניהול עסקי של ציי כלי רכב ופתרונות לניהול של ציי רכב; 
שירותים עסקיים לשם יצירת פרופילי נהגים; שירותים עסקיים, 
דהיינו מחקר עסקי לגבי פרופילי נהגים; שירותים עסקיים, 

דהיינו שירותים עסקיים לשם יצירת פרופילי נהגים באמצעות 
בחינת מידע תפעולי של רכבים; שירותים עסקיים, דהיינו 

שירותים עסקיים שהינם מעקב בזמן אמת ודיווחים תקופתיים 
לגבי נתוני נהג, נתוני נסיעות ואבחון של כלי רכב; עיבוד נתונים; 
ניהול עסקי ו/או אספקת מידע עסקי; שירותי קמעונאות בקשר 
עם מעקב אחר מכירת כלי רכב ומכשירי איתור; כל השירותים 
האמורים מסופקים באמצעי טלקומוניקציה, תקשורת ניידת, 

אלקטרונית, אלחוטית ואינטרנטית; הנכללים כולם בסוג 35.     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

כ"ט אייר תשע"ד - 37929/05/2014



Ownersבעלים

Name: Traffilog Ltd שם: טרפילוג בע"מ

Address: 10 Hamal St, Rosh-Ha'ayin, 48092, Israel כתובת : העמל 10, ראש העין, 48092, ישראל

חברה בערבון מוגבל

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

כ"ט אייר תשע"ד - 38029/05/2014



GOOGLE MIRROR

Trade Mark No. 251451 מספר סימן

Application Date 05/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 
94043, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; application programming 
interface (API) software; all included in class 9

תוכנת מחשב; תוכנת ממשק תכנות יישומים (API) ; הנכללים 
כולם בסיווג 9.                                                                 

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
computer software; all included in class 42

אספקת שימוש זמני של תוכנות מחשב שאינן ניתנות להורדה; 
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)

Tonga, 27/06/2012, No. TO/M/12/02608 TO/M/12/02608 טונגה, 27/06/2012, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 38129/05/2014



SENSINEXT

Trade Mark No. 251473 מספר סימן

Application Date 06/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELCON MMB BAKARA LTD שם: אלקון ממב מכשירי בקרה בע"מ

Address: 8 Nahal Snir St.,, Yavne, Israel כתובת : נחל שניר 8, יבנה, ישראל

511019952

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wireless sensors; wireless system, namely radio 
system and GPRS system; control and monitoring 
systems, namely, control and monitoring of 
temperature, humidity, pressure, and level; 
transducer.

חיישנים אלחוטיים; מערכות אלחוטיות, כלומר מערכות רדיו 
ןמערכות GPRS; מערכות בקרה וניטור, כלומר בקרה וניטור 
של טמפרטורה, לחות, לחץ ומפלס;  מתמרים.                       
                                                                              

כ"ט אייר תשע"ד - 38229/05/2014



Trade Mark No. 251520 מספר סימן

Application Date 12/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1137889 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Dental care products, namely dentifrices, dentifrice 
gels containing fluoride, non-medicated dental rinses, 
mouth sprays for fresh breath, non-medicated 
preparations for dental cleaning, and mouthwashes 
not for medical use; soaps; cleaning agents; 
shampoos; hair-washing preparations; cosmetics; 
cosmetics for hair; skin care cosmetics.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
periodontal diseases; material for dental fillings and 
dental impressions; pharmaceutical preparations for 
dental purposes; pharmaceuticals used to restore 
and increase alveolar bone; drugs for the treatment 
of periodontal diseases; bacterial plaque detectors; 
bleaches for dental use; protective compositions for 
teeth; medical toothpaste; medical mouthwashes; 
dental materials for bone graft substitutes; dental 
materials used in guided bone regeneration for 
periodontal treatment, including those in the form of 
membranes; candies for medical use; chewing gum 
for medical use; food supplements; medical 
preparations for hair rejuvenation.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, namely dental mirrors, membranes 
used in guided tissue regeneration in oral surgery, 
membranes used in guided bone regeneration in oral 
surgery, membranes used in guided tissue 
regeneration for periodontal treatment, membranes 
used in guided bone regeneration for periodontal 
treatment; dental implants; matrix barriers for dental 
purposes, dental restorative materials; bone 
substitutes for dental bone grafting, including those in 
the form of powders.

Class: 21 סוג: 21

Toothbrushes; dental brushes; electric toothbrushes; 
brushes for cleaning dentures; brushes for cleaning 
bridges and dentures; dental floss; ties for dental 
floss; apparatus for cleaning gaps between teeth, 
namely dental toothpicks;  devices in the form of 
brushes, tips and handles for the removal of 
interproximal plaque and stimulating gums.

כ"ט אייר תשע"ד - 38329/05/2014



 Owners

Name: Sunstar SA

Address: Route de Pallatex 15, CH-1163 Etoy, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG); Société anonyme (SA))

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

כ"ט אייר תשע"ד - 38429/05/2014



Trade Mark No. 251528 מספר סימן

Application Date 18/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1138029 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Anti-aging cleansers; anti-aging creams; anti-aging 
facial masks; anti-aging lip balms; anti-aging 
moisturizers; anti-aging skin masks; baby lotions; 
beauty creams; beauty lotions; beauty masks; body 
butters; body creams; body care preparations, 
namely, body gels; body lotions; body lotions with 
SPF; body masks; body scrubbing preparations; 
body scrubs; body washes for babies; cosmetic pads; 
cosmetic creams; cosmetic preparations for body 
care; cosmetic preparations for eye care; eye 
creams; eye gels; face creams; facial cleansers; 
facial cleansing preparations; facial lotions; facial 
masks; facial moisturizers; facial moisturizers with 
SPF; facial scrubbing preparations; facial scrubs; hair 
care preparations; hair conditioners; hair shampoos; 
hand creams; lip balms; lip balms with SPF; lip 
glosses; make-up removing preparations; nail care 
preparations; night creams; non-medicated acne 
treatment lotions; non-medicated acne treatment 
preparations; non-medicated bath preparations; non-
medicated diaper rash cream; non-medicated lip care 
preparations; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated pre-moistened cleansing towelettes 
for babies; pre-moistened cosmetic towelettes; 
shampoos for babies; shower gels; skin cleansers; 
skin cleansing preparations; skin creams; body care 
preparations, namely, skin gels; skin masks; skin 
moisturizers; soaps; skin brighteners.

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

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

U.S.A., 20/03/2012, No. 85575161 ארה"ב, 20/03/2012, מספר 85575161

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 38529/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the words "YES TO" in a 
stylized font.

 Owners

Name: Yes To Inc.

Address: 655 4th Street, 2nd Floor, San Francisco CA 
94107, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

כ"ט אייר תשע"ד - 38629/05/2014



Trade Mark No. 251588 מספר סימן

Application Date 06/12/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: shades of green 
as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: גוונים של ירוק הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Tnuvot Shalom L.T.D שם: תנובות שלום בע"מ

Address: 51 H'agidonim St., P.O.B. 1358, Zichron 
Ya'akov, 30900, Israel

כתובת : הגדעונים 51, ת.ד. 1358, זכרון יעקב, 30900, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ran Gal - Adv & Notary

Address: 84  Ha'atzmaut Rd., Haifa, 33034, Israel

שם: רן גל - עורך דין ונוטריון

כתובת : העצמאות 84, חיפה, 33034, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית.                         
                          

כ"ט אייר תשע"ד - 38729/05/2014



VORAXAZE

Trade Mark No. 251635 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Protherics Medicines Development Limited

Address: 5 Fleet Place, London EC4M 7RD, United 
Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations containing methotrexate 
antidotes; pharmaceutical preparations for use in 
chemotherapy and autoimmune diseases; 
pharmaceutical preparations used for regulating 
toxicity levels of therapeutic agents; pharmaceutical 
preparations used for depleting concentrations of 
therapeutic agents; all included in class 5.

תכשירי רוקחות המכילים נוגדני מטוטרקסט; תכשירי תרופות 
לשימוש בכימותרפיה ומחלות אוטואימוניות; תכשירי תרופות 
המשמשים לווסת את רמות הרעילות של חומרים טיפוליים; 
תכשירי תרופות המשמשים לדילול ריכוזים של חומרים 

טיפוליים; הכלולים כולם בסוג 5.                                         
                                                                                    
                                                                                  

כ"ט אייר תשע"ד - 38829/05/2014



Trade Mark No. 251666 מספר סימן

Application Date 22/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1138555 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
preparations adapted for medical use; baby food; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides.

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

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

European Community Trade Mark, 05/01/2012, No. 
010543114

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/01/2012, מספר 
010543114

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 38929/05/2014



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Oppenhejm & Jansson A/S

Address: Bakkegårdsvej 408, DK-3050 Humlebæk, 
Denmark

(Denmark A/S)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kuperschmit and Goldstein, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Natar, 40593, Israel

שם: קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3726, כפר נטר, 40593, ישראל

כ"ט אייר תשע"ד - 39029/05/2014



Trade Mark No. 251711 מספר סימן

Application Date 26/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1139139 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Lavender water; Fabric softeners for laundry use; 
Starch glaze for laundry purposes; Amber [perfume];  
Aloe vera preparations for cosmetic purposes; 
Ammonia [volatile alkali] [detergent]; Canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes; 
Eau de Cologne; Perfume water;  Scouring solutions; 
Whiting; Laundry blue; Javelle water; Carbides of 
metal [abrasives];
Silicon carbide [abrasive]; Polishing paper; Emery 
paper; Volcanic ash for cleaning; Non-slipping wax 
for floors; Shoemakers' wax; Laundry wax; Parquet 
floor wax; Floor polish; Polish for furniture and 
flooring; Colorants for toilet purposes; Corundum 
[abrasive]; Quillaia bark for washing; Polishing 
creams; Washing soda, for cleaning; Bleaching 
preparations [decolorants] for cosmetic purposes; 
Detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; Diamantine 
[abrasive]; Heliotropine; Oil of turpentine for 
degreasing; Ethereal essences; Drying agents for 
dishwashing machines; Petroleum jelly for cosmetic 
purposes; Geraniol; Cleaning chalk; Non-slipping 
liquids for floors; Windscreen cleaning fluids; Soda 
lye; Neutralizers for permanent waving; Oils for 
cleaning purposes; Hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; Polishing stones; Pumice stone; Alum 
stones [astringents]; Laundry glaze; Polishing 
preparations; Antistatic preparations for household 
purposes;  Colour-brightening chemicals for 
household purposes [laundry]; Unblocking drain 
pipes (Preparations for -); Laundry preparations; 
Laundry bleach; Dry-cleaning preparations; 
Preservatives for leather [polishes]; Cleaning agents 
for household purposes; Shining preparations 
[polish]; Laundry soaking preparations; Sachets for 
perfuming linen; Wallpaper cleaning preparations; 
Rust removers; Degreasers other than for use in 
manufacturing processes; Bleaching salts; Almond 
soap; Shaving soap; Soap; Soap for foot 
perspiration;  Antiperspirant soap; Deodorant soap; 
Disinfectant soap; Medicated soap; Soap for 
brightening textile; Destainers; Emery; Bleaching 
soda; Polishing preparations; Polishing preparations; 
Cloths impregnated with a detergent for cleaning; 
Floor wax removers [scouring preparations];  Emery 
cloth; Glass cloth; Terpenes [essential oils]; Tissues 
impregnated with cosmetic lotions; Turpentine, for 
degreasing; Tripoli stone for polishing.

כ"ט אייר תשע"ד - 39129/05/2014



Class: 5 סוג: 5

Acaricides; Fly catching paper; Carbolineum 
[parasiticide]; Fly catching adhesives; Paper 
(Mothproof -); Paper for mustard poultices; Reagent 
paper for medical or veterinary purposes; First-aid 
boxes, filled; Poultices; Rubber for dental purposes; 
Caustics for pharmaceutical purposes; Chloroform; 
Air deodorising preparations; Deodorants for clothing 
and textiles; Laxatives; Detergents for medical 
purposes; Disinfectants; Disinfectants for hygiene 
purposes; Disinfectants for chemical toilets; Tobacco 
extracts [insecticides]; Germicides; Insect repellent 
incense; Insecticides; Insect repellents; Menthol; Fly 
destroying preparations; Absorbent wadding; 
Parasiticides; Pesticides; Larvae exterminating 
preparations; Slug exterminating preparations; Mice 
(Preparations for destroying -); Vermin destroying 
preparations; Preparations for destroying noxious 
animals; Air purifying preparations; Soil-sterilising 
preparations; Repellents for dogs; Smelling salts; 
Solvents for removing adhesive plasters; Tincture of 
iodine; Rat poison; Poisons; Bacterial poisons; 
Anthelmintics; Vesicants.

Class: 21 סוג: 21

Fly swatters; Deodorising apparatus for personal use; 
Polishing apparatus and machines, for household 
purposes, non-electric; Brush goods; Washing 
boards; Basins [bowls]; Basins [receptacles]; Cotton 
waste for cleaning; Wool waste for cleaning; Abrasive 
pads for kitchen purposes; Attracting and killing 
insects (Electric devices for -); Vitreous silica fibres 
[fibres], not for textile use; Fiberglass other than for 
insulation or textile use; Polishing gloves; Gloves for 
household purposes; Trays for domestic purposes, of 
paper; Trays for domestic purposes; Steel wool for 
cleaning; Glass wool other than for insulation; Tar-
brushes, long handled; Nozzles for watering hose; 
Wax-polishing appliances, non-electric, for shoes; 
Polishing materials for making shiny, except 
preparations, paper and stone; Brush making 
materials; Clothes-pins; Toilet cases; Wiping cloths; 
Dustbins; Hair for brushes; Polishing leather; Skins of 
chamois for cleaning; Crumb trays; Heat-insulated 
containers; Containers for household or kitchen use; 
Soap boxes; Brooms; Mops; Carpet sweepers; 
Buckets; Brushes; Brushes (Electric -), except parts 
of machines; Boot brushes; Dishwashing brushes; 
Brushes for cleaning tanks and containers; Lamp-
glass brushes; Scrubbing brushes; Dusting 
apparatus, non-electric; Sponges for household 
purposes; Cleaning tow; Currycombs; Mop wringers; 
Cloth for washing floors; Dusting cloths [rags]; 
Cleaning instruments, hand-operated; Household 
utensils

כ"ט אייר תשע"ד - 39229/05/2014



 Owners

Name: DASTY ITALY S.R.L.

Address: Via Carducci n. 15, I-24066 Pedrengo (BG), 
Italy

(Italy Societa' A Responsabilita' Limitata)

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

כ"ט אייר תשע"ד - 39329/05/2014



Trade Mark No. 251743 מספר סימן

Application Date 24/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0638241 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRES SVR

Address: ZAC de la Tremblaie,,Rue de la Mare à Blot, F-
91220 Le Plessis Pate, France

(France SAS)

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: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetics, soaps, hair products, 
treatment creams, dentifrices, deodorants, 
antiperspirants.

Class: 5 סוג: 5

Veterinary and sanitary products.

כ"ט אייר תשע"ד - 39429/05/2014



Trade Mark No. 251762 מספר סימן

Application Date 12/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bet  System Ali (ע"ר) שם: בית סיסטם עאלי

Address: Hashikma 6A St., Ramat  Hasharon, 47217, 
Israel

כתובת : השקמה 6 א, רמת השרון, 47217, ישראל

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: 5 Azrieli Center, Square Tower - 26th floor, Tel 
Aviv, 67021, Israel

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

כתובת : מרכז עזריאלי 1 המגדל המרובע - קומה 26, תל אביב, 
67021, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Musical entertainment; musical performances; music 
recording studio services; presentation of musical 
performances; entertainment services provided by 
musical groups; providing on-line music, not 
downloadable; production of sound, music and video 
recordings; providing information in the field of music; 
providing entertainment services in the form of live 
musical performances or recorded music; DVD and 
CD-ROM film production; publication of printed 
matter other than publicity text in particular books, 
magazines and newspapers also in the form of 
electronic media including CD-ROM.

שירותי  בידור מוסיקלי; קונצרטים מוזיקליים;שירותי אולפנים 
להקלטת מוסיקה; הצגת הופעות מוזיקליות; שירותי בידור 

המסופקים ע"י להקות מוסיקה; אספקת מוסיקה מקוונת שאינה 
ניתנת להורדה; הפקת הקלטות קול, מוסיקה ווידאו; אספקת 
מידע בתחום המוסיקה; אספקת שירותי בידור בצורת הופעות 
 DVD -מוסיקליות חיות או מוסיקה מוקלטת; הפקת סרטים ב
וב- CD-ROM; הוצאה לאור של חומר מודפס, שאינו לצורכי 
פרסומת, במיוחד ספרים, מגזינים ועיתונים גם בפורמט 

                                   .CD-ROM אלקטרוני, כולל תקליטורי
                                                                                    
                                                                                    

                                                                          

כ"ט אייר תשע"ד - 39529/05/2014



Q40S

Trade Mark No. 251795 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
 ,RV אוטובוסים, רכבי ,SUV סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                    

      

כ"ט אייר תשע"ד - 39629/05/2014



מרגישים שזה ישרוטל
Trade Mark No. 251841 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: 29 Hamered Street, Tel Aviv, 68125, Israel כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין רחוב לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Supply of food and drinks; temporary lodging; 
accommodation services; hotel services; restaurant, 
providing food and beverages  services; coffee 
shops, bistros and bars; catering; providing 
conference facilities; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; שירותי אירוח; 
שירותי בתי מלון; מסעדות; שירותי אספקת מזון ומשקאות; בתי 
קפה; ביסטרו ובר; שירותי הסעדה; אספקת מתקנים לכנסים; 
כולם נכללים בסוג 43.                                                       

                                                            

כ"ט אייר תשע"ד - 39729/05/2014



Feels like Isrotel

Trade Mark No. 251842 מספר סימן

Application Date 11/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISROTEL LIMITED שם: ישרוטל בע"מ

Address: 29 Hamered Street, Tel Aviv, 68125, Israel כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב, 68125, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Raveh & Co.,  Advs.

Address: Rubinstein Building 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין רחוב לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Supply of food and drinks; temporary lodging; 
accommodation services; hotel services; restaurant, 
providing food and beverages services; coffee shops, 
bistros and bars; catering; providing conference 
facilities; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; שירותי אירוח; 
שירותי בתי מלון; מסעדות; שירותי אספקת  מזון ומשקאות; 
בתי קפה; ביסטרו ובר; שירותי הסעדה; אספקת מתקנים 

לכנסים; כולם נכללים בסוג 43.                                           
                                                                    

כ"ט אייר תשע"ד - 39829/05/2014



WU

Trade Mark No. 251879 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Western Union Holdings, Inc.

Address: 12500 E. Belford Ave., M21A2, Englewood, 
80112, Colorado, U.S.A.

a Georgia 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

Insurance; financial affairs; monetary affairs; banking 
services, money transfer services, electronic funds 
transfer services, bill payment services, money order 
services, credit card services, prepaid card services, 
gift check services, automatic teller machine 
services, debit and stored value card services and 
direct deposit of funds into customer bank accounts; 
and automated clearing house deposit services, 
currency exchange services; all included in class 36

ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; שרותי בנקאות, שרותי 
העברת כספים, שרותי העברת מימון אלקטרוניים, שרותי 

תשלום חשבונות, שרותי המחאת כסף, שרותי כרטיסי אשראי, 
שרותי כרטיסים משולמים מראש, שרותי המחאות שי, שרותי 
מכונות אוטומטיות למשיכת כספים, שירותים לכרטיסי חיוב 
אלקטרוני ולכרטיסי ערך מאוחסן והפקדות ישירות של כספים 
אל חשבונות בנק של לקוחות; ושרותי הפקדה למסלקה, שרותי 
המרת מטבע; הנכללים כולם בסיווג 36.                               
                                                                                    

                                

כ"ט אייר תשע"ד - 39929/05/2014



Trade Mark No. 251888 מספר סימן

Application Date 16/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yafit Hoasov שם: יפית חואסוב

Address: Habsor 156 St., Shoam, Israel כתובת : הבשור 156, שוהם, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Hakimovich

Address: 6 Habonim St., Ramat Gan, Israel

שם: ארז חקימוביץ, עו"ד.

כתובת : הבונים 6, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance, life insurance, mortgage insurance, health 
insurance, nursing insurance, pension insurance, 
disability insurance, managers insurance, 
independent insurance, educational fund insurance, 
personal accident insurance, critical illness 
insurance, risk insurance, disability insurance, 
savings, car insurance, home insurance, business 
insurance, travel insurance, professional liability 
insurance, contractors insurance, third party 
insurance, marine insurance, general insurance.

ביטוח, ביטוח חיים, ביטוח משכנתא, ביטוח בריאות, ביטוח 
סיעוד, ביטוח פנסיה, ביטוח לאובדן כושר עבודה, ביטוח 

מנהלים, ביטוח עצמאיים, ביטוח קרן השתלמות, ביטוח תאונות 
אישיות, ביטוח מחלות קשות, ביטוח ריסק, ביטוח נכות, 

חסכונות, ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח עסק, ביטוח נסיעות 
לחו"ל, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח קבלנים, ביטוח צד ג', 
ביטוח ימי, ביטוח כללי.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

כ"ט אייר תשע"ד - 40029/05/2014



Trade Mark No. 251966 מספר סימן

Application Date 30/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0634551 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ATLANTIC SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE 
DÉVELOPPEMENT THERMIQUE, Société anonyme

Address: 44, boulevard des Etats-Unis, F-85000 LA 
ROCHE-SUR-YON, France

(France société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating appliances, air conditioning equipment, 
refrigerators, ironing machines, water heaters, infra-
red heating and cooking apparatus.

כ"ט אייר תשע"ד - 40129/05/2014



Trade Mark No. 251967 מספר סימן

Application Date 23/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0639180 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUY VERET

Address: 6, rue du Pont Rubeau, F-91360 EPINAY SUR 
ORGE, France

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: 3 סוג: 3

Perfumery, cosmetics, soaps, hair products, 
dentifrices, deodorants, antiperspirants.

Class: 5 סוג: 5

Antiperspirants preparations (pharmaceutical). 

כ"ט אייר תשע"ד - 40229/05/2014



Trade Mark No. 251980 מספר סימן

Application Date 06/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0936991 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BRAMBATI S.p.A.

Address: Via Strada Nuova, 37, I-27050 CODEVILLA 
(PV), Italy

(ITALY 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: 7 סוג: 7

Electromechanical machines and apparatus for 
preparing, working, distributing, moving, grinding and 
dosing food; machines and apparatus for treating 
blends for food preparation, parts and fittings thereof; 
machines and machine tools for preparing, handling, 
moving, distributing, wighing, dosing, roasting and 
milling food; motors and engines (except for land 
vehicles); machine coupling and components for 
transmission devices (except for land vehicles); 
automatic machines and apparatus for preparing, 
working, distributing, moving, grinding and dosing 
food, parts and fittings thereof; milling machines.

Class: 11 סוג: 11

Automatic machines and apparatus for preserving 
food, namely, pasteurizers for use in the food sector; 
apparatus for cooking, namely, coffee roasters.

כ"ט אייר תשע"ד - 40329/05/2014



Trade Mark No. 251985 מספר סימן

Application Date 01/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0982197 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOMFY SAS

Address: 50 avenue du Nouveau Monde, F-74300 
CLUSES, France

(France société par actions simplifiée)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilead Sher & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 17th. Floor, Tel 
Aviv, 6701101, Israel

שם: גלעד שר ושות', עו"ד

כתובת : עזריאלי 1, בניין עגול, קומה 17, תל אביב, 6701101, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric motors, motor reducers for operating blinds, 
screens, curtains, shutters, windows, ventilation 
hatches, locks, doors, garage doors, gates, barriers 
and grills.

כ"ט אייר תשע"ד - 40429/05/2014



VITABOOST

Trade Mark No. 251990 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14 rue Royale, F-75008 PARIS, France

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shampoos; gels, powders, sprays, mousses, balms, 
creams, lotions, serums and wax for the hair styling 
and hair care ; hair lacquers ; hair colouring and hair 
decolorant preparations ; protective colour for treated 
hair; permanent waving and curling preparations; hair 
strengtheners preparations; essential oils for 
personal use; all included in class 3.

שמפו; ג'לים, פודרות, תרסיסים, מוסים,תכשירים מרגיעים, 
קרמים, תחליבים, סרומים ושעווה לעיצוב שיער וטיפוח שיער; 
לקים לשיער; תכשירים לצבע השיער והסרת צבע מהשיער; 
צבע לשמירת שיער צבוע; תכשירים לסלסול ולתלתול תמידי ; 

תכשירים לחיזוק השיער; שמנים אתריים לשימוש אישי; 
הנכללים כולם בסוג 3.                                                       
                                                                                    

            

כ"ט אייר תשע"ד - 40529/05/2014



X2

Trade Mark No. 252012 מספר סימן

Application Date 23/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: TASER International, Inc.

Address: 17800 North 85th Street, Scottsdale, Arizona, 
85255, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Weaponry, and firing apparatus, components, and 
accessories therefor; electronic control devices 
(ECDs) for use as weapons, and holsters, firing 
apparatus, components, and accessories therefor; 
weapons that deliver an electrical current through 
muscle to cause pain and/or to interfere with 
operation of the muscle; hand-held weapons having 
terminals for coupling an electrical current through 
muscle proximate to the terminals to cause pain 
and/or to interfere with operation of the muscle; 
weapons that launch probes to muscle to conduct an 
electrical current from the weapon through the 
probes to cause pain and/or to interfere with 
operation of the muscle; cartridges comprising wire-
tethered darts; and holsters for carrying any of the 
aforementioned weapons, ECDs, or cartridges; all 
included in class 13.

כלי-נשק, ומכשירי ירייה, רכיבים, ואביזרים עבורם; מתקני 
שליטה אלקטרוניים (ECDs) לשימוש ככלי-נשק, ונרתיקים, 
מכשירי ירייה, רכיבים, ואביזרים עבורם; כלי-נשק שמעבירים 
זרם חשמלי דרך השריר כדי לגרום לכאב ו/או להפריע לפעולת 
השריר; כלי-נשק לאחיזה ביד בעלי נקודות-חיבור לצימוד זרם 
חשמלי דרך שריר הקרוב לנקודות-החיבור כדי לגרום לכאב ו/או 

להפריע לפעולת השריר; כלי-נשק המשגרים אלקטרודות 
מחוברות לשריר על-מנת להעביר זרם חשמלי מכלי-הנשק דרך 
האלקטרודות המחוברות כדי לגרום לכאב ו/או להפריע לפעולת 

השריר; מחסניות הכוללות חצים קשורים בחוט; ונרתיקים 
לנשיאת כל אחד מכלי-הנשק המוזכרים לעיל, ECDs או 

מחסניות; הנכללים כולם בסוג 13.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ט אייר תשע"ד - 40629/05/2014



STREAMBOOST

Trade Mark No. 252016 מספר סימן

Application Date 23/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: QUALCOMM ATHEROS, INC.

Address: 1700 Technology Drive, San Jose, CA 95110, 
U.S.A.

Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software platforms for optimizing 
communications in local area networks and wide 
area networks, in Class 9.

פלטפורמות תוכנת מחשב לייעול תקשורת ברשתות מקומיות 
ורשתות רחבות; הכל כלול 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., 27/06/2012, No. 85/663,133 ארה"ב, 27/06/2012, מספר 85/663,133

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 40729/05/2014



MANOUSH

Trade Mark No. 252019 מספר סימן

Application Date 23/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASIA ADVERTISING LIMITED

Address: Unit E, 21/F, CNT Tower, 338 Hennessy Road, 
Wanchai, Hong Kong, 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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; goods of leather or 
imitation leather; pouches; chain mesh purses, not of 
precious metal; key cases [leatherware]; attache 
cases; card holders (wallets); briefcases; wallets; 
purses (not of precious metal); handbags; briefcases; 
school satchels and school bags; net bags for 
shopping; bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging; tool bags (empty); sling bags for carrying 
infants; rucksacks, backpacks; shopping bags; 
wheeled shopping bags; beach bags; travelling bags; 
garment bags for travel; hat boxes of leather; Boxes 
of leather or leather board; cases of leather or leather 
board; vanity cases (not fitted); collars and covers for 
animals; leads, muzzles; coverings of skins (furs); 
animal skins, hides; trunks; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddler.

עור וחיקויי עור; סחורות מעור או חיקוי עור; פאוצ'ים; ארנקי 
נשים משולבי שרשרת, לא ממתכת יקרה; נרתיקי מפתחות 

[דברי עור]; תיקיות מסמכים; מחזיקי כרטיסים (ארנקים); תיקי 
מסמכים; ארנקים; ארנקי נשים (לא ממתכת יקרה); תיקי יד; 
תיקי מסמכים; ילקוטי ביה"ס ותיקי ביה"ס; תיקי רשת לקניות; 
תיקים [מעטפות, פאוצ'ים] מעור, לאריזה; תיקי כלים [ריקים]; 
תיקים רצועה לנשיאת פעוטות; תרמילי גב, תרמילים; תיקי 
קניות; תיקי קניות עם גלגלים; תיקי חוף; תיקי נסיעות; תיקי 
בגדים לנסיעות; קופסאות עור לכובעים; קופסאות מעור או 
לוחות עור; נרתיקים מעור או לוחות עור; נרתיקי איפור (לא 

מותאמים); קולרים וכיסויים לבעלי חיים; רצועות, מחסומי פה; 
כיסויים מעורות (פרוות); עורות בעלי חיים; עורות, שלחים; 
מזוודות; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות 

ואוכפים.                                                                         
                                                                                    

                                                                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש.           

כ"ט אייר תשע"ד - 40829/05/2014



Trade Mark No. 252020 מספר סימן

Application Date 23/12/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours Brown, red, blue, 
green as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים חום, אדום, כחול, ירוק הנראים בסימן.

 Owners

Name: GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES, INC.

Address: 2041 Vista Parkway, Level 2, West Palm 
Beach, Florida 33411, U.S.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: 25 סוג: 25

Clothing, including outer clothing and sportswear; 
footwear, including shoes for sports and leisure; 
headgear.

הלבשה, כולל הלבשת חוץ והלבשת ספורט; הנעלה, כולל 
נעליים לספורט ולשעות הפנאי; כיסויי ראש.                           

                    

כ"ט אייר תשע"ד - 40929/05/2014



Trade Mark No. 252027 מספר סימן

Application Date 19/12/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words "שבתאי, PIZZA BEER"  
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים: "שבתאי, 
PIZZA BEER" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Shabtai village שם: שבתאי בכפר

Address: Meshek 129., Kfar Vitkin, Israel כתובת : משק 129, כפר ויתקין, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Goren & Co., Advs.

Address: S.A.P. Building 19 Tuval Street, Ramat Gan, 
52522, Israel

שם: א. גורן ושות', עו"ד

כתובת : בית ש.א.פ. קומה 12 רחוב תובל 19, רמת גן, 52522, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drinks. שירותים להספקת מזון ומשקאות.   

כ"ט אייר תשע"ד - 41029/05/2014



Trade Mark No. 252028 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Enterprise Holdings, Inc.

Address: 600 Corporate Park Drive, St. Louis MO 63105, 
U.S.A.

(Missouri, 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: 39 סוג: 39

Vehicle rental and leasing services and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles; all 
included in Class 39.
 

שירותי השכרת רכב וליסינג ושירותי הזמנה להשכרת רכבים 
וליסינג של רכבים; הכל כלול בסוג 39.                                 

                                                        

כ"ט אייר תשע"ד - 41129/05/2014



PANADOL

Trade Mark No. 252029 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: SmithKline Beecham Limited

Address: 980 Great West Road, Brentford,  Middlesex, 
TW89GS, United Kingdom

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: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental apparatus, equipment and 
instruments; heat pads and patches for therapeutic 
treatment; heat therapy apparatus; all included in 
class 10.

התקנים ומכשירים המשמשים לניתוח, לרפואה, לריפוי שיניים; 
פדים ותחבושות חום לטיפול תרפויטי; מנגנונים לטיפול בחום; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                     

        

כ"ט אייר תשע"ד - 41229/05/2014



Trade Mark No. 252030 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: ADVANTEST CORPORATION

Address: 32-1, Asahicho 1-chome, Nerima-Ku, Tokyo, 
Japan

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: 9 סוג: 9

 Semiconductor testing machines, system large scale 
integrated circuits testing machines, large scale 
integrated circuits testing machines and memory 
testing machines; pre-recorded electronic circuits, 
magnetic discs, magnetic tapes and electronic 
storage device in the nature of memory media, 
featuring programs for semiconductor testing 
machines and their peripherals; computer software 
for semiconductor testing machines; electronic 
machines and apparatus, namely, computers, 
precision measuring machines, test program 
computer software development tools, semiconductor 
and integrated circuit test information management 
machines, validating machines for circuits designing 
of semiconductor; terahertz spectroscopic machines 
analysis, semiconductor wafers and chips and 
inspecting and testing machines; electric or magnetic 
meters and testers, namely, spectrum analyzers, 
network analyzers; all included in class 9.

מכונות לבדיקת מוליכים למחצה, מכונות לבדיקת מעגלים 
משולבים בקנה מידה גדול לשימוש מערכתי,  מכונות לבדיקת 
מעגלים משולבים בקנה מידה גדול ומכונות לבדיקת זיכרון; 

מעגלים אלקטרוניים מוזנים מראש בנתונים, דיסקים מגנטיים, 
קלטות מגנטיות והתקן אלקטרוני לאחסון בצורת מדיית זכרון, 
תוכנות אפיון עבור מכונות לבדיקת מוליכים למחצה והציוד 
ההיקפי שלהן; תוכנת מחשב עבור מכונות לבדיקת מוליכים 
למחצה; מכונות ומנגנונים אלקטרוניים, דהיינו, מחשבים, 

מכונות למדידת דיוק, כלים לפיתוח תוכנת מחשב עבור תוכנית 
בדיקה, מכונות לניהול מידע מבדיקת מוליכים למחצה ומעגלים 
משולבים, מכונות ולידציה לתכנון מעגלים של מוליכים למחצה; 
מכונות לניתוח ספקטרוסקופי של תחום הטרה-הרץ, פרוסות 

ושבבים של מוליכים למחצה ומכונות לבדיקה ובחינה; מכשירים 
חשמליים או מגנטיים למדידה ולבדיקה, דהיינו, נתחי 

ספקטרום, נתחי רשת; הכללים כולם בסוג 9.                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

כ"ט אייר תשע"ד - 41329/05/2014



Trade Mark No. 252037 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; Publicity; Publicity columns preparation; 
Publication of publicity texts; Radio advertising; 
Television advertising; Advertising agencies; Rental 
of advertising space; Business management and 
organization consultancy; Business management of 
hotels; Marketing; Import-export agencies; 
Procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; Systemization of 
information into computer databases; Drawing up of 
statements of accounts; all included in class 35.

פרסום; הפצה; הכנת עמודי פרסום; פרסום טקסטי פרסום; 
פרסום ברדיו; פרסום בטלוויזיה; משרדי פרסום; השכרת שטחי 
פרסום, ניהול עסקי וייעוץ ארגוני; ניהול עסקי של בתי מלון; 
שיווק; סוכנויות יבוא ויצוא; שירותי רכש עבור אחרים [רכישת 
סחורות ושירותים עבור עסקים אחרים]; סיסטמיזציה של מידע 
לתוך מאגרי מחשב; הכנת דוחות של חשבונות; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 37 סוג: 37

Construction information; Repair information; 
Construction; Road paving; Upholstering; Rebuilding 
engines that have been worn or partially destroyed; 
Air conditioning apparatus installation and repair; 
Machinery installation, maintenance and repair; 
Airplane maintenance and repair; Vulcanization of 
tires [tyres] [repair]; Computer hardware installation, 
maintenance and repair; Interference suppression in 
electrical apparatus; Motor vehicle maintenance and 
repair; Vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; Dry cleaning; all included in class 37.

מידע על בנייה; מידע על תיקון; בנייה; סלילת כבישים; ריפוד; 
שיקום מנועים שנשחקו או נהרסו באופן חלקי; התקנה ותיקון 
מתקני מיזוג האוויר; התקנה, תחזוקה ותיקון מכונות; תחזוקה 
ותיקון מטוסים; גיפור של צמיגים [צמיגים] [תיקון]; התקנה, 
תחזוקה ותיקון חומרת מחשב; תחזוקה ותיקון; דיכוי הפרעות 
במנגנון חשמלי; תחזוקה ותיקון כלי רכב; תחנות שירות לרכב 

[תדלוק ותחזוקה] ניקוי יבש; הנכללים כולם בסוג 37.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 39 סוג: 39

Porterage; Unloading cargo; Delivery of goods; 
Transportation information; Freighting; Transport; 
Freight brokerage; Transport of travellers; Transport 
brokerage; Wrapping of goods; Air transport; Piloting; 
Parcel delivery; Courier services (messages or 
merchandise); Booking of seats for travel; Storage; 
Vehicle rental; Arranging of tours; all included in 
class 39.

סבלות; פריקת מטען; משלוח סחורות; מידע על תחבורה; 
הובלת מטען; הובלה; תיווך הובלה; הובלת נוסעים; תיווך 
תחבורה; אריזת סחורותֹ; הובלה אווירית; הטסה; משלוח 

חבילות, שירותי שליחים (הודעות או סחורה); הזמנת מקומות 
לנסיעות; אחסון, השכרת רכב, ארגון סיורים; הנכללים כולם 

בסוג 39.                                                                         
                                                                                    

                                            

כ"ט אייר תשע"ד - 41429/05/2014



 Owners

Name: China Southern Air Holding Company

Address: Baiyun Airport Guangzhou, Guangdong 
Province, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

כ"ט אייר תשע"ד - 41529/05/2014



XD SERIES

Trade Mark No. 252044 מספר סימן

Application Date 25/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wheel Pros, LLC

Address: 44 Union Blvd., Suite 620, Lakewood, CO 
80228, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle wheel rims and structural parts therefor; all 
included in class 12.

חישוקי גלגל רכב וחלקים מבניים להם; הנכללים כולם בסוג 12. 
                                      

כ"ט אייר תשע"ד - 41629/05/2014



KMC WHEELS

Trade Mark No. 252046 מספר סימן

Application Date 25/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wheel Pros, LLC

Address: 44 Union Blvd., Suite 620, Lakewood, CO 
80228, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle wheel rims and structural parts therefor; all 
included in class 12.

חישוקי גלגל רכב וחלקים מבניים להם; הנכללים כולם בסוג 12. 
                                      

כ"ט אייר תשע"ד - 41729/05/2014



LORENZO

Trade Mark No. 252050 מספר סימן

Application Date 25/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wheel Pros, LLC

Address: 44 Union Blvd., Suite 620, Lakewood, CO 
80228, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle wheel rims and structural parts therefor; all 
included in class 12.

חישוקי גלגל רכב וחלקים מבניים להם; הנכללים כולם בסוג 12. 
                                      

כ"ט אייר תשע"ד - 41829/05/2014



Trade Mark No. 252052 מספר סימן

Application Date 25/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GAT MAZON VEHATIFIM שם: גת מזון וחטיפים

Address: Kibbutz Givat Haim Ihud, 38100, Israel כתובת : קיבוץ גבעת חיים איחוד, גבעת חיים אח, 38100, 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: 29 סוג: 29

Conserved dried and cooked fruits and vegetables, 
jam, confiture, compote, all kinds of roasted seeds, 
roasted and fried peanuts, roasted almonds, natural 
almonds, all kinds of roasted nuts, natural nuts, pine 
nuts, roasted chestnuts and all kinds of seeds and 
nuts, date spread and candied pecans; all included in 
class 29

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים, ריבות, מרקחות, 
לפתנים, גרעינים קלויים לסוגיהם, בוטנים קלויים ומטוגנים, 

שקדים קלויים, שקדים טבעיים, אגוזים קלויים לסוגיהם, אגוזים 
טבעיים לסוגיהם, צנוברים, ערמונים קלויים ופיצוחים למיניהם, 
ממרח תמרים ופקאנים מסוכרים; הנכללים כולם בסוג 29         
                                                                                    

    

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, rice, cereals products, bakery products 
and sweets, honey, treacle, honey dates; all included 
in class 30

קפה, תה, אורז, מוצרים העשויים מדגנים, דברי מאפה 
וממתקים, דבש, נופת, סילאן; הנכללים כולם בסוג 30             

                                  

כ"ט אייר תשע"ד - 41929/05/2014



קליית גת
Trade Mark No. 252053 מספר סימן

Application Date 25/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GAT MAZON VEHATIFIM שם: גת מזון וחטיפים

Address: Kibbutz Givat Haim Ihud, 38100, Israel כתובת : קיבוץ גבעת חיים איחוד, גבעת חיים אח, 38100, 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: 29 סוג: 29

Conserved dried and cooked fruits and vegetables, 
jam, confiture, compote, all kinds of roasted seeds, 
roasted and fried peanuts, roasted almonds, natural 
almonds, all kinds of roasted nuts, natural nuts, pine 
nuts, roasted chestnuts and all kinds of seeds and 
nuts, date spread and candied pecans; all included in 
class 29

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים, ריבות, מרקחות, 
לפתנים, גרעינים קלויים לסוגיהם, בוטנים קלויים ומטוגנים, 

שקדים קלויים, שקדים טבעיים, אגוזים למיניהם קלויים, אגוזים 
למיניהם טבעיים, צנוברים, ערמונים קלויים ופיצוחים למיניהם, 
ממרח תמרים ופקאנים מסוכרים; הנכללים כולם בסוג 29         
                                                                                    

    

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, rice, cereals products, bakery products 
and sweets, honey, treacle, honey dates; all included 
in class 30

קפה, תה, אורז, מוצרים העשויים מדגנים, דברי מאפה 
וממתקים, דבש, נופת, סילאן; הנכללים כולם בסוג 30             

                                  

כ"ט אייר תשע"ד - 42029/05/2014



Trade Mark No. 252107 מספר סימן

Application Date 07/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1140887 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Dark blue, light 
blue. as shown in the mark.

 Owners

Name: Booking.com B.V.

Address: Herengracht 597, NL-1017 CE Amsterdam, 
Netherlands

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel reservation services; reservation of holiday 
accommodations, also in resort areas; providing 
information about hotels, hotel accommodations and 
resorts (accommodations), whether or not based on 
the valuation of customers; information, advice and 
consultancy relating to the aforesaid services; the 
aforesaid services also provided electronically.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/05/2012, No. 1247187 בנלוקס, 08/05/2012, מספר 1247187

Class: 43 סוג: 43

כ"ט אייר תשע"ד - 42129/05/2014



Trade Mark No. 252112 מספר סימן

Application Date 30/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1140955 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; computer software; 
(recorded) sound recording carriers, picture sound 
recording carriers and data media; sound, picture 
sound and other files in data networks 
(downloadable); films (exposed); film, video and 
sound recordings; recorded sound and/or video 
tapes; digital music downloadable from the Internet; 
downloadable image files; exposed cine-films and 
documentary films; all of the above goods not in the 
fields of pharmaceutics, medicinal products, medical 
devices, including ophthalmology, eyes and eye care.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely, gift 
wrapping paper, paper bags and gift bags, cardboard 
boxes; printed matter, namely, paper signs, books, 
magazines, journals, manuals, curriculum, 
newsletters, informational cards and brochures in the 
field of dance, ballet, theater, music, culture, science 
and education; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, brushes, 
pastels, pencils, pens, canvases; paint brushes; 
typewriters; office requisites, namely, punches, 
rubber bands, paper embossers; printed instructional 
and teaching material in the field of dance, ballet, 
theater, music, culture, science and education; 
plastic materials for packaging, namely, plastic bags 
and bubble packs; printers' type; printing blocks; 
posters; transfers; bookmarkers; photo albums; 
printed program guides in the field of dance, ballet, 
theater, music, culture, science and education, 
greeting cards, post cards, calendars, song books, 
music books.

כ"ט אייר תשע"ד - 42229/05/2014



 Owners

Name: Pina Bausch Stiftung

Address: Fingscheid 5, 42285 Wuppertal, Germany

(Germany Foundation)

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

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing classes, 
seminars, workshops in the field of dance, ballet, 
theater, music, culture, science and education; 
entertainment services in the nature of live dance 
and music performances; organizing cultural events; 
entertainment in the nature of ballet performances; 
entertainment in the nature of theater productions 
and arranging and conducting of concerts; 
entertainment ticket agency services; organization 
and production of cultural events, in particular ballet, 
theater and concert performances; publication of 
electronic books and journals on-line; film production 
and production of television programs; production of 
music; videotaping; script writing services for non-
advertising purposes; publication of texts, publishing 
of books and magazines; music composition 
services; rental of cine-films and documentary films

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

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

Germany, 01/02/2012, No. 30 2012 012 253.1/41 גרמניה, 01/02/2012, מספר 253.1/41 012 2012 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

כ"ט אייר תשע"ד - 42329/05/2014



Trade Mark No. 252173 מספר סימן

Application Date 06/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1004231 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GIACOBINO Alessia

Address: Viale Toscanelli, 122, I-47811 VISERBA 
(RIMINI), Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
bags, bags of leather, bags of textile, knitted bags 
(not of precious metal), beach bags, pouches, 
purses, pocket wallets, travelling bags, trunks, make-
up bags, vanity cases (not fitted), briefcases, 
handbags, rucksacks, suitcases, briefcases, all of 
leather and/or imitations of leather, umbrellas and 
walking sticks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing and accessories therefor, including ties, 
headscarves, pocket handkerchiefs [clothing], 
waistcoats, scarves, shawls, braces for clothing, 
garters; stockings, hats, dressing gowns, smoking 
jackets, bath robes, tee-shirts, shirts, trousers, 
sweatshirts, blousons, gloves, underwear, bathing 
suits, bathing caps, bathing shirts, bathing trunks, 
bath sandals, bath slippers, belts (clothing), shoes, 
boots, sandals, clogs, slippers.

כ"ט אייר תשע"ד - 42429/05/2014



Trade Mark No. 252187 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shemen Shan - Agrictulture Cooperation 
Society Ltd.

שם: שמן שאן - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Hamifalim Haezorim, Beit Shean, 10800, Israel כתובת : המפעלים האזוריים, בית שאן, 10800, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan & Goldschmidt, Adv

Address: 2, Wizman St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: גולן גולדשמידט ושות' - עו"ד

כתובת : ויצמן 2, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil, olive oil products. שמן זית ומוצריו.                             

כ"ט אייר תשע"ד - 42529/05/2014



Trade Mark No. 252188 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shemen Shan - Agrictulture Cooperation 
Society Ltd.

שם: שמן שאן - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Hamifalim Haezorim, Beit Shean, 10800, Israel כתובת : המפעלים האזוריים, בית שאן, 10800, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan & Goldschmidt, Adv

Address: 2, Wizman St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: גולן גולדשמידט ושות' - עו"ד

כתובת : ויצמן 2, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil, olive oil products. שמן זית ומוצריו.                             

כ"ט אייר תשע"ד - 42629/05/2014



ASSI

עמק המעיינות
Trade Mark No. 252190 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shemen Shan - Agrictulture Cooperation 
Society Ltd.

שם: שמן שאן - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Hamifalim Haezorim, Beit Shean, 10800, Israel כתובת : המפעלים האזוריים, בית שאן, 10800, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Golan & Goldschmidt, Adv

Address: 2, Wizman St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: גולן גולדשמידט ושות' - עו"ד

כתובת : ויצמן 2, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil, olive oil products. שמן זית ומוצריו.                             

כ"ט אייר תשע"ד - 42729/05/2014



Tersus

Trade Mark No. 252193 מספר סימן

Application Date 25/12/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1153172 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Tersus Software LTD. שם: טרסוס תוכנה בע"מ

Address: 16 Abba Eban Ave., Herzliya, 46725, Israel כתובת : שדרות אבא אבן 16, הרצליה, 46725, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower, 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 6423806, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; software development and 
execution platform; all included in class 9.

תוכנת מחשב; פלטפורמת פיתוח והרצת תוכנה; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                         

כ"ט אייר תשע"ד - 42829/05/2014



Trade Mark No. 252198 מספר סימן

Application Date 30/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: STEVEN M. BAILEY

Address: 3592 APPLETON SIDE ROAD, BOX 1585, 
CARLETON PLACE, ONTARIO,, K7C 4M3, Canada

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: 3 סוג: 3

Perfume, cologne, eau de toilette, perfume oil, body 
spray, perfume spray, body lotion, shower gel, nail 
polish and deodorant; all included in class 3.

בשמים, קולון, או דה טואלט, שמן בישום, ספריי גוף, ספריי 
בושם, קרם גוף, ג'ל רחצה, לק לציפורניים ודאודורנט; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                                     

Class: 25 סוג: 25

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

כ"ט אייר תשע"ד - 42929/05/2014



Trade Mark No. 252199 מספר סימן

Application Date 23/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MOR-YAM MARKETING LTD. שם: מור-ים מרקטינג בע"מ

Address: Zora, 99803, Doar Na Shimshon, Israel כתובת : צרעה, 99803, ד.נ. שמשון, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Peanut butter. חמאת בוטנים.     

כ"ט אייר תשע"ד - 43029/05/2014



Trade Mark No. 252203 מספר סימן

Application Date 30/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials and printed matter, including coloring 
books, albums, books, cards, comic books, 
envelopes, handbooks, labels made of paper, 
greeting cards, table napkins made of paper, 
newsletters, newspapers, note books, packing paper, 
writing pads, paper sheets, placards, place mats, 
printed publications, paper ribbons, scrapbooks, song 
books, tickets, toilet paper, towels of paper, writing or 
drawing books and writing paper, photographs, 
pictures and portraits; stationery and writing 
instruments and materials, including pencils, pens, 
writing chalks, loose-leaf binders, bookmarkers, chalk 
holders, pen cases, pencil holders, pencil 
sharpeners, rulers, stamps, stickers, rubber erasers; 
teaching materials; passport holders; artists' 
watercolor saucers; bags for envelopes of paper or 
plastics.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה וחומר מודפס, לרבות 
חוברות צביעה, אלבומים, ספרים, קלפים, ספרי קומיקס, 

מעטפות, ספרי הדרכה, תוויות העשויות נייר, כרטיסי ברכה, 
מפיות שולחן מנייר, עלונים, עיתונים, מחברות, נייר אריזה, 

בלוקי כתיבה, גיליונות נייר, כרזות, מצעיות, פרסומים מודפסים, 
סרטי נייר, אלבומי הדבקות, ספרי שירים, כרטיסים, נייר 
טואלט, מגבות נייר, ספרי כתיבה או ציור ונייר כתיבה, 

תצלומים, תמונות ודיוקנים; מכשירי כתיבה וכלי וחומרי כתיבה, 
לרבות עפרונות, עטים, גירי כתיבה, קלסרים, סימניות, מחזיקי 
גירים, קלמרים, מחזיקי עפרונות, מחדדי עפרונות, סרגלים, 

חותמות, מדבקות, מחקי גומי; חומרי הוראה; מחזיקי דרכונים; 
צלוחיות צבעי מים לאומנים; שקיות למעטפות מנייר או 

פלסטיק.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

כ"ט אייר תשע"ד - 43129/05/2014



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours yellow, orange, 
green, blue and white  as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים צהוב, כתום, ירוק, כחול ולבן הנראים 
בסימן.

Ownersבעלים

Name: Izhar Shkedi שם: יזהר שקדי

Address: Kibbutz Yakum, 60972, Israel כתובת : יקום, 60972, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט אייר תשע"ד - 43229/05/2014



DODO

Trade Mark No. 252204 מספר סימן

Application Date 30/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Izhar Shkedi שם: יזהר שקדי

Address: Kibbutz Yakum, 60972, Israel כתובת : יקום, 60972, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials and printed matter, including coloring 
books, albums, books, cards, comic books, 
envelopes, handbooks, labels made of paper, 
greeting cards, table napkins made of paper, 
newsletters, newspapers, note books, packing paper, 
writing pads, paper sheets, placards, place mats, 
printed publications, paper ribbons, scrapbooks, song 
books, tickets, toilet paper, towels of paper, writing or 
drawing books and writing paper, photographs, 
pictures and portraits; stationery and writing 
instruments and materials, including pencils, pens, 
writing chalks, loose-leaf binders, bookmarkers, chalk 
holders, pen cases, pencil holders, pencil 
sharpeners, rulers, stamps, stickers, rubber erasers; 
teaching materials; passport holders; artists' 
watercolor saucers; bags for envelopes of paper or 
plastics.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלה וחומר מודפס, לרבות 
חוברות צביעה, אלבומים, ספרים, קלפים, ספרי קומיקס, 

מעטפות, ספרי הדרכה, תוויות העשויות נייר, כרטיסי ברכה, 
מפיות שולחן מנייר, עלונים, עיתונים, מחברות, נייר אריזה, 

בלוקי כתיבה, גיליונות נייר, כרזות, מצעיות, פרסומים מודפסים, 
סרטי נייר, אלבומי הדבקות, ספרי שירים, כרטיסים, נייר 
טואלט, מגבות נייר, ספרי כתיבה או ציור ונייר כתיבה, 

תצלומים, תמונות ודיוקנים; מכשירי כתיבה וכלי וחומרי כתיבה, 
לרבות עפרונות, עטים, גירי כתיבה, קלסרים, סימניות, מחזיקי 
גירים, קלמרים, מחזיקי עפרונות, מחדדי עפרונות, סרגלים, 

חותמות, מדבקות, מחקי גומי; חומרי הוראה; מחזיקי דרכונים; 
צלוחיות צבעי מים לאומנים; שקיות למעטפות מנייר או 

פלסטיק.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

כ"ט אייר תשע"ד - 43329/05/2014



Trade Mark No. 252212 מספר סימן

Application Date 31/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PENTA DIAMONDS LTD שם: פנטה דיאמונדס בע"מ

Address: 1 Jabotinski St.,, Ramat Gan, 52520, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 1, רמת גן, 52520, ישראל

511246209

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות' 

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב-יפו, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Diamonds; precious stones. יהלומים; אבנים יקרות.           

כ"ט אייר תשע"ד - 43429/05/2014



Trade Mark No. 252222 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Kfar Hachachouim Toys Chain Stores שם: כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ

Address: 26 Harav Shalom Shabazi St., Rosh Haayin, 
4802126, Israel

כתובת : שבזי 26, ראש העין, 4802126, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

stationery .   .מכשירי כתיבה

כ"ט אייר תשע"ד - 43529/05/2014



Trade Mark No. 252225 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Arthur Lalaev שם: ארתור ללייב

Address: jerusalem, Israel כתובת : ירושלים, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gideon Koren & co.

Address: 36 Keren HaYesod St., P.O.B. 7668, Jrusalem, 
9107601, Israel

שם: גדעון קורן ושות' משרד עו"ד

כתובת : קרן היסוד 36, קומה 7, ת.ד. 7668, ירושלים, 
9107601, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

On-line games services; games services provided via 
communication networks; electronic games services 
provided by means of the internet or other 
communication network; games services provided via 
computer networks and global comunication 
networks; games services provided on-line from a 
computer network or mobile phone network; games 
services provided by means of communications by 
computer terminals or mobile telephone.

שירותי משחקים מקוונים; שירותי משחקים המסופקים דרך 
רשתות תקשורת; שירותי משחקים אלקטרוניים הניתנים 
באמצעות האינטרנט או מערכת תקשורת אחרת; שירותי 

משחקים המסופקים דרך רשתות מחשבים ורשתות תקשורת 
גלובליות; שירותי משחקים המסופקים בצורה מקוונת מרשת 

מחשבים או מרשת טלפונים ניידים; שירותי משחקים 
המסופקים ע"י אמצעי תקשורת ממסופי מחשבים או מטלפונים 
ניידים.                                                                           
                                                                                

כ"ט אייר תשע"ד - 43629/05/2014



Trade Mark No. 252237 מספר סימן

Application Date 30/12/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words "כל" "נעל" ו- "סנטר"  
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים "כל" "נעל" 
ו- "סנטר" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: COLNAAL CENTER LTD שם: כל נעל סנטר בע"מ

Address: 4 Hahagana Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, 75706, Israel

כתובת : רחוב ההגנה 4 א. התעשייה החדש, ראשון לציון, 
75706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; included in class 25 דברי  הנעלה ; הנכללים בסוג 25   

כ"ט אייר תשע"ד - 43729/05/2014



קלילקונטרול
Trade Mark No. 252242 מספר סימן

Application Date 03/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KLIL INDUSTRIES LTD. שם: קליל תעשיות בע"מ

Address: P.O.B. 659, Carmiel, 20100, Israel כתובת : ת.ד. 659, כרמיאל, 20100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric and electronic motors for use in operating 
doors, rolling doors, gates, awnings, shades, 
windows, blinds and curtains; all included in class 07.

מנועים חשמליים ואלקטרוניים לשימוש בתפעול דלתות, דלתות 
גלילה, שערים, סוככים, צלונים, חלונות, תריסים ווילונות; 
הנכללים כולם בסוג 07.                                               

Class: 9 סוג: 9

Electric and electronic apparatus, namely, 
controllers, automatic control panels, remote-control 
and switches that control and operate doors, rolling 
doors, gates, awnings, shades, windows, blinds and 
curtains; Home and office automation systems 
comprising wireless and wired controllers, controlled 
devices and software for controlling and operating 
doors, rolling doors, gates, awnings, shades, 
windows, blinds, curtains and other home and office 
monitoring and control applications; all included in 
class 09.

מערכת חשמלית ואלקטרונית, דהיינו, שלטים, לוחות בקרה 
אוטומטיים, שלט רחוק ומתגים השולטים ומתפעלים דלתות, 
דלתות גלילה, שערים, סוככים, צלונים, חלונות, תריסים 
ווילונות; מערכות מיכון לבית ולמשרד המורכבות משלטים 

חוטיים ואלחוטיים, התקני שליטה ותוכנה עבור שליטה ותפעול 
דלתות, דלתות גלילה, שערים, סוככים, צלונים, חלונות, 
תריסים, וילונות ויישומים אחרים לשליטה ולבקרה בבית 

ובמשרד; הנכללים כולם בסוג 09.                                       
                                                                                    
                                                                                    

                                      

כ"ט אייר תשע"ד - 43829/05/2014



Trade Mark No. 252247 מספר סימן

Application Date 03/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: PAINI S.P.A. RUBINETTERIE

Address: VIA CREMOSINA, 43, 28076 POGNO (NO), 
Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus in the nature of lighting 
installations for bathrooms and washrooms, lighting 
apparatus for mirrors; water supply equipment and 
sanitary installations; taps, faucets for sanitary 
installations, hot water/cold water mixers; namely 
thermostatic valves for mixing hot and cold water to 
provide tempered water for heating and sanitary 
installations; bath drainage and overflow fittings, self-
closing water faucets; apparatus for water purification 
and treatment, namely water purification installations 
and waste water treatment tanks; water filtering 
apparatus; drinking water fountains; hand showers 
and overhead showers, shower fittings, namely 
shower trays, shower spray nozzles and shower 
spray heads, shower columns, parts and accessories 
for the aforesaid goods, namely faucet filters, faucet 
handles, faucet sprayers.

מכשירי תאורה בצורה של התקני תאורה לחדרי אמבטיה וחדרי 
רחצה, מכשירי תאורה למראות; ציוד והתקנים סניטריים 

לאספקת מים; ברזים, זרבוביות להתקנים סניטריים, מערבלי 
מים חמים/מים קרים; דהיינו שסתומים תרמוסטטים לערבול 
מים חמים וקרים כדי לספק מים חמימים לחימום והתקנים 
סניטריים; מתאמים לניקוז והצפת אמבטיה, זרבוביות מים 

הנסגרות עצמאית; מכשירים לטיהור וטיפול מים, דהיינו התקני 
טיהור מים ומיכלי טיפול במי שפכים; מכשירי סינון מים; 
מזרקות מי שתייה; מקלחות ידניות ומקלחות מעל הראש, 
מתאמי מקלחת, דהיינו מגשי מקלחת, פיות ריסוס למקלחת 
וראשי ריסוס למקלחת, עמודי מקלחת, חלקים ואביזרים 
לסחורות המוזכרות לעיל, דהיינו מסנני זרבובית, ידיות 

זרבובית, מרססי זרבובית.
 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ט אייר תשע"ד - 43929/05/2014



Trade Mark No. 252248 מספר סימן

Application Date 03/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: PAINI S.P.A. RUBINETTERIE

Address: VIA CREMOSINA, 43, 28076 POGNO (NO), 
Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus in the nature of lighting 
installations for bathrooms and washrooms, lighting 
apparatus for mirrors; water supply equipment and 
sanitary installations; taps, faucets for sanitary 
installations, hot water/cold water mixers; namely 
thermostatic valves for mixing hot and cold water to 
provide tempered water for heating and sanitary 
installations; bath drainage and overflow fittings, self-
closing water faucets; apparatus for water purification 
and treatment, namely water purification installations 
and waste water treatment tanks; water filtering 
apparatus; drinking water fountains; hand showers 
and overhead showers, shower fittings, namely 
shower trays, shower spray nozzles and shower 
spray heads, shower columns, parts and accessories 
for the aforesaid goods, namely faucet filters, faucet 
handles, faucet sprayers.

מכשירי תאורה בצורה של התקני תאורה לחדרי אמבטיה וחדרי 
רחצה, מכשירי תאורה למראות; ציוד והתקנים סניטריים 

לאספקת מים; ברזים, זרבוביות להתקנים סניטריים, מערבלי 
מים חמים/מים קרים; דהיינו שסתומים תרמוסטטים לערבול 
מים חמים וקרים כדי לספק מים חמימים לחימום והתקנים 
סניטריים; מתאמים לניקוז והצפת אמבטיה, זרבוביות מים 

הנסגרות עצמאית; מכשירים לטיהור וטיפול מים, דהיינו התקני 
טיהור מים ומיכלי טיפול במי שפכים; מכשירי סינון מים; 
מזרקות מי שתייה; מקלחות ידניות ומקלחות מעל הראש, 
מתאמי מקלחת, דהיינו מגשי מקלחת, פיות ריסוס למקלחת 
וראשי ריסוס למקלחת, עמודי מקלחת, חלקים ואביזרים 
לסחורות המוזכרות לעיל, דהיינו מסנני זרבובית, ידיות 

זרבובית, מרססי זרבובית.
 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

כ"ט אייר תשע"ד - 44029/05/2014



בזקסטור
Trade Mark No. 252267 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: 35 סוג: 35

Retail store services for the sale of goods and 
services in the field of communication and internet, 
photography, electricity and electronics, computers 
and cellular and accessories for the same; 
Computerized on-line retail store services for the sale 
of goods and services in the field of communication 
and internet, photography, electricity and electronics, 
computers and cellular and accessories for the same, 
accessible via global computer network; all included 
in class 35

שירותי חנויות קמעונאיות למכירת מוצרים ושירותים בתחום 
התקשורת והאינטרנט, הצילום, החשמל והאלקטרוניקה, 

המחשוב והסלולאר ואביזרים עבורם; שירותי חנות קמעונאית 
ממוחשבת אונליין למכירת מוצרים ושירותים בתחום התקשורת 

והאינטרנט, הצילום, החשמל והאלקטרוניקה, המחשוב 
והסלולאר ואביזרים עבורם, הנגישה באמצעות רשת מחשב 
גלובלית; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
including in the field of telephone services, 
computerized databases and/or computer 
communication network and/or global computer 
network, provision of communication connections to 
computerized databases and/or computer 
communication network and/or global computer 
network; all included in class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה לרבות בתחום הטלפוניה, 
מאגרי נתונים ממוחשבים ו/או רשת תקשורת מחשבים ו/או 
רשת מחשבים עולמית; הספקת חיבורי תקשורת למאגרי 

נתונים ממוחשבים ו/או לרשת תקשורת מחשבים ו/או לרשת 
מחשבים עולמית, הנכללים כולם בסוג 38                              
                                                                                    
                                                                                    

                              

כ"ט אייר תשע"ד - 44129/05/2014



Trade Mark No. 252323 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142357 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UCB PHARMA S.A.

Address: Allée de la Recherche 60, B-1070 
BRUXELLES, Belgium

(Belgique Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical  preparations and substances for the 
treatment of immunology disorders, pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of 
central nervous system diseases.

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

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

Benelux, 15/05/2012, No. 1247690 בנלוקס, 15/05/2012, מספר 1247690

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 44229/05/2014



Trade Mark No. 252324 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142359 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: UCB PHARMA S.A.

Address: Allée de la Recherche 60, B-1070 
BRUXELLES, Belgium

(Belgique Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of immunology disorders, pharmaceutical 
preperations and substances for the treatment of 
central nervous system diseases.

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

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

Benelux, 15/05/2012, No. 1247692 בנלוקס, 15/05/2012, מספר 1247692

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 44329/05/2014



Trade Mark No. 252375 מספר סימן

Application Date 06/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Reckitt Benckiser LLC

Address: Morris Corporate Center IV, 399 Interpace 
Parkway, Parsippany, New Jersey, 07054-0225, U.S.A.

(Delaware 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of coughs and the symptoms of colds and 
influenza; preparations for the treatment of 
respiratory and pulmonary conditions; expectorants; 
decongestants; all included in Class 5.

תכשירי רוקחות וחומרים לטיפול בשיעול וסימפטומים של צינון 
ושפעת; תכשירים לטיפול במצבים של מערכת הנשימה ושל 
הריאות; סירופ מכייח; תרופות לטיפול בגודש; הנכללים כולם 
בסוג 5.                                                                           
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Trade Mark No. 252377 מספר סימן

Application Date 01/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ilanot Real Estate Investments Ltd שם: חברת אילנות נדל"ן השקעות בע"מ

Address: 34 A Baofour St., Tel-Aviv, Israel כתובת : בלפור 34 א', תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shani Levi - Simantov, Adv

Address: 21 Rambam St., Petah-Tikva, Israel

שם: עו"ד שני לוי - סימנטוב

כתובת : רמב"ם 21, פתח תקוה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Real estate affairs namely; sale, lease and rent of 
real estate; real estate administration; initiative in the 
field of real estate; real estate acquisition; real estate 
investments; real estate management; all included in 
class 36.

עסקי נדל"ן דהיינו; מכירה, חכירה והשכרה של נדל"ן; 
אדמיניסטרציה של נדל"ן; יזמות בתחום הנדל"ן; רכישת נדל"ן; 
השקעות נדל"ן; ניהול נדל"ן; הנכללים כולם בסוג 36.               
                                                                                    

                                                            

Class: 37 סוג: 37

Building, construction, repair, renovation and 
installation of buildings, houses, residential 
properties, commercial properties, business 
properties; real estate development; housing 
development; consulting in the above fields; all 
included in class 37.

בניה, הקמה, תיקון, שיפוץ והתקנה של מבנים, בתים, נכסי 
מגורים, נכסים מסחריים ונכסים עסקיים; פיתוח נדל"ן; פיתוח 
סביבות מגורים; ייעוץ בתחומים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 37.  
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Trade Mark No. 252384 מספר סימן

Application Date 06/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: ADP, Inc.

Address: One ADP Boulevard,Roseland, NJ 07068, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing business services to employers, namely, 
payroll processing, human resources management, 
professional employer organization services in the 
nature of employee leasing services, namely, human 
resources business process outsourcing, and travel 
and expense management services; providing 
services in the nature of employee time and 
attendance record keeping and sales and use tax 
reporting.

אספקת שירותים עסקיים לעובדים, דהיינו, עיבוד גיליונות שכר, 
ניהול משאבי אנוש, שירותי ארגון העסקה מקצועית מסוג של 
שירותי השכרת עובדים, דהיינו, מיקור חוץ של הליך עסקי של 
משאבי אנוש, ושירותי ניהול נסיעות והוצאות; אספקת שירותים 
מסוג של שמירת רישומי זמן ונוכחות עובדים ודיווחי מס מכירות 

ושימוש.
 

                                                                                     
                                                                                    

                                        

Class: 36 סוג: 36

Providing financial services to employers, namely, 
payroll tax debiting and compliance, benefits 
administration, workers compensation claims 
administration, insurance agency, employee pension 
and retirement funds administration.

אספקת שירותים פיננסיים למעבידים, דהיינו,  חיוב ותיאום מס 
של גיליונות שכר, ניהול הטבות, ניהול של תביעות פיצוי 

עובדים, סוכנות ביטוח, ניהול של קרנות פנסיה ופרישה של 
עובדים.                                                                         
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MAC MINERALIZE

Trade Mark No. 252385 מספר סימן

Application Date 06/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Make-Up Art Cosmetics Inc.

Address: New York, New York, 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: 3 סוג: 3

Cosmetics; non-medicated skincare preparations. תמרוקים; תכשירים לטיפוח העור שאינם תרופתיים.       
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DESOLATION OF SMAUG

Trade Mark No. 252388 מספר סימן

Application Date 06/01/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After shave lotions; Bath gel; Bath oil; Bath powder; 
Body lotion; Body oil; Body sprays; Bubble bath; 
Cosmetics; Essential oils; Hair lotion; Hair spray; 
Incense sticks; Massage oil; Mouthwash; Non-
medicated bath salts; Non-medicated lip balm that 
does not contain beeswax; Perfumes; Pre-moistened 
cosmetic wipes; Shampoos; Soaps for personal use; 
Sunscreen cream; Toilet waters; Tooth gel; Tooth 
paste; all included in class 03.

תחליבי אפטרשייב; ג'ל לאמבטיה; שמן לאמבט; אבקה 
לאמבטיה; תחליב גוף; שמן גוף; ספריי גוף; קצף אמבט; 
קוסמטיקה; שמנים אתריים; תחליב לשיער; ספריי לשיער; 
מקלות קטורת; שמן עיסוי; מי-פה; מלחי אמבט שאינם 

תרופתיים; משחה לשפתיים שאינה תרופתית שאינה מכילה 
שעוות-דבורים; בשמים; מגבונים קוסמטיים מלוחלחים מראש; 
שמפו; סבונים לשימוש אישי; קרם הגנה מהשמש; מי טואלט; 
ג'ל לשיניים; משחת שיניים; הנכללים כולם בסוג 03.               

                                                          

Class: 6 סוג: 6

Figurines of common metal; Metal bottle stoppers; 
Metal key chains; Sculptures made of non-precious 
metal; all included in class 06.

פסלונים ממתכת פשוטה; פקקים ממתכת לבקבוקים; מחזיקי 
מפתחות ממתכת; פסלים ממתכת לא יקרה; הנכללים כולם 

בסוג 06.                                                     

Class: 8 סוג: 8

Axes; Fixed blade knives; Swords; all included in 
class 08.

גרזנים; סכינים בעלי להב קבוע; חרבות; הנכללים כולם בסוג 
   .08

Class: 9 סוג: 9

Cases for mobile phones; CD trading cards; 
Decorative magnets; Downloadable electronic games 
via the internet and wireless devices; Electronic 
game software; Interactive multimedia computer 
game programs; Pre-recorded CDs featuring 
featuring fantasy films, fantasy games or cartoons; 
Pre-recorded DVDs featuring featuring fantasy films, 
fantasy games or cartoons; Video game cartridges; 
all included in class 09.

נרתיקים לטלפונים ניידים; קלפי החלפה CD; מגנטים 
דקורטיביים; משחקים אלקטרוניים להורדה באמצעות אינטרנט 

ומכשירים אלחוטיים; תוכנת משחק אלקטרונית; תוכניות 
משחקי מולטימדיה אינטראקטיביים אלקטרוניים; דיסקים 

מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה באורך מלא, משחקי פנטזיה 
או סרטים מצוירים; די.וי.די מוקלטים מראש של סרטי פנטזיה 
באורך מלא, משחקי פנטזיה או סרטים מצוירים; מחסניות 

משחקי וידאו; הנכללים כולם בסוג 09.                                 
              

Class: 14 סוג: 14

Clocks; Figurines of precious metal; Jewelry; Key 
chains of precious metal; Watches; all included in 
class 14.

שעונים; פסלונים ממתכת יקרה; תכשיטים; מחזיקי מפתחות 
ממתכת יקרה; שעוני יד; הנכללים כולם בסוג 14.                   

              

Class: 16 סוג: 16

Albums for trading cards, stickers, stamps and coins; 
Animation cels; Arts and craft clay kits; Arts and craft 
paint kits; Book marks; Books in the field of film; 
Calendars; Children’s arts and crafts paper kits; 
Coffee table books featuring photographic prints; 
Figures made of paper; Lithographic prints; 
Postcards; Posters; Printed holograms; Role playing 
game equipment in the nature of game book 
manuals; Stickers; Trading cards; all included in 
class 16.

אלבומים לקלפי החלפה, מדבקות, בולים ומטבעות; צלולואיד 
אנימציות; ערכות אמנות ועבודות יד בחמר; ערכות אמנות 

ועבודות יד בצבע; סימניות; ספרים בנושא סרטים; לוחות שנה; 
ערכות אמנות ועבודות יד בנייר לילדים; ספרי שולחן קפה 
המציגים הדפסי תמונות; דמויות עשויות מנייר; הדפסים 
ליתוגרפיים; גלויות; פוסטרים; הולוגרמות מודפסות; ציוד 

למשחקי תפקידים בצורת מדריכי ספרי משחק; מדבקות; קלפי 
החלפה; הנכללים כולם בסוג 16.                                         
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Class: 18 סוג: 18

Backpacks; Briefcases; Credit card cases; Duffle 
bags; Fanny packs; Garment bags for travel; Gym 
bags; Handbags; Leather and imitation leather; 
Luggage; Luggage tags; Messenger bags; Purses; 
Schoolbags; Sport bags; Tote bags; Traveling bags; 
Trunks; Umbrellas; Wallets; all included in class 18.

תיקי גב; תיקי מסמכים; מארזים לכרטיסי אשראי; תרמילים; 
פאוצ'ים; תיקי בגדים לנסיעות; תיקים לחדר-כושר; תיקי יד; עור 
וחיקויי עור; מזוודות; תגיות למזוודות; תיקי שליחים; נרתיקים; 
תיקי בית-ספר; תיקי ספורט; תיקים; תיקי נסיעות; מזוודות; 

מטריות; ארנקים; הנכללים כולם בסוג 18.                             
                                  

Class: 20 סוג: 20

Figurines of polymers, polymer clays, or cold cast 
resins; Sculptures of polymers, polymer clays or cold 
cast resins; all included in class 20.

פסלונים עשויים מפולימרים, חמר פולימרי, או שרף ביציקה 
קרה; פסלים עשויים מפולימרים, חמר פולימרי, או שרף ביציקה 

קרה; הנכללים כולם בסוג 20.                 

Class: 21 סוג: 21

Coasters not of paper and not being table linen; 
Commemorative plates; Drinking glasses; Drinking 
steins; Figurines of earthenware, glass or ceramic; 
Goblets; Lunchboxes; Mugs; all included in class 21.

תחתיות שלא מנייר ושאינן מפות שולחן; צלחות הנצחה; כוסות 
שתייה; ספלי בירה; פסלונים מחרס, זכוכית או קרמיקה; 

גביעים; קופסאות אוכל; ספלים; הנכללים כולם בסוג 21.         
                                                                                    

  

Class: 24 סוג: 24

Bath linen; Bed linen; Fabric flags; Table linen; 
Textile wall hangings; all included in class 24.

בדים למקלחת; כלי מיטה; דגלי בד; בדים לשולחן; טקסטיל 
לתלייה על הקיר; הנכללים כולם בסוג 24.                   

Class: 25 סוג: 25

Costumes for use in role-playing games; Dresses; 
Footwear; Halloween costumes; Head wear; 
Infantwear; Jackets; Pajamas; Pants; Shirts; Skirts; 
Socks; Sweat shirts; Sweatshirts; T-shirts; Ties; all 
included in class 25.

תחפושות לשימוש במשחקי תפקידים; שמלות; הנעלה; 
תחפושות ליל-כל-הקדושים; כיסויי ראש; בגדי תינוקות; ג'קטים; 
פיג'מות; מכנסיים; חולצות; חצאיות; גרביים; חולצות מיזעים; 
מיזעים; חולצות טי; עניבות; הנכללים כולם בסוג 25.               

      

Class: 28 סוג: 28

Action figures; Board games; Building games; Chess 
sets; Dolls; Hobby craft kit comprising materials for 
making model figures; Jigsaw puzzles; Playset 
buildings; Puzzles; Toy building blocks; Toy 
construction sets; Toy weapons; Trading card 
games; all included in class 28.

דמויות אקשן; משחקי לוח; משחקי בנייה; ערכות שחמט; 
בובות; ערכות עבודות-יד כתחביב המכילות חומרים ליצירת 
דמויות מודלים; משחקי הרכבה; בנייני משחק; פאזלים; אבני 
משחק לבנייה; ערכות משחק לבנייה; נשקי צעצוע; משחקי 

החלפת קלפים; הנכללים כולם בסוג 28.                               
                                      

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring video games, 
films, and pre-recorded DVDs, swords, jewelry, 
books, calendars posters and other printed materials, 
mugs and cups, flags and banners, costumes and 
other types of clothing, bows and arrows, toys and 
games, smoking pipes and other smoking products; 
all included in class 35.

שירותי חנות קמעונאית מקוונים המציגים משחקי וידאו, סרטים, 
ודי.וי.די מוקלטים מראש, חרבות, תכשיטים, ספרים, לוחות 

שנה פוסטרים וחומרים מודפסים אחרים, ספלים וכוסות, דגלים 
וסרטים, תחפושות וסוגי לבוש אחרים, קשתות וחצים, צעצועים 
ומשחקים, מקטרות עישון ומוצרי עישון אחרים; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         

              

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing an on-line 
computer game; Entertainment services, namely, 
providing online electronic games; Entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-
downloadable interactive games; Providing a web-
based system and on-line portal for customers to 
participate in on-line gaming, operation and 
coordination of game tournaments, leagues and 
tours; Providing information on-line relating to 
computer games and computer enhancements for 
games; all included in class 41.

שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחק מחשב מקוון; שירותי 
בידור, דהיינו, אספקת משחקים אלקטרוניים מקוונים; שירותי 
בידור, דהיינו, אספקת שימוש זמני במשחקים אינטראקטיביים 
שאינם להורדה; אספקת מערכת מבוססת אינטרנט ופורטל 
מקוון ללקוחות המאפשרים השתתפות במשחקים מקוונים, 
הפעלה ותיאום של טורניר משחקים, ליגות וסיורים; אספקה 
מקוונת של מידע המתייחס למשחקי מחשב ולשיפור מחשבים 
עבור משחקים; הנכללים כולם בסוג 41.                               
                                                                                    
                                                                                    

                                        

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

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

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721096 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721096

Class: 3 סוג: 3

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721136 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721136

Class: 6 סוג: 6

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721157 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721157

Class: 8 סוג: 8

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721193 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721193

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721213 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721213

Class: 14 סוג: 14

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721247 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721247

Class: 16 סוג: 16

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721267 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721267

Class: 18 סוג: 18

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721280 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721280

Class: 41 סוג: 41

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721290 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721290

Class: 35 סוג: 35

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721309 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721309

Class: 28 סוג: 28

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721323 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721323

Class: 25 סוג: 25

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721335 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721335

Class: 24 סוג: 24

U.S.A., 05/09/2012, No. 85721352 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85721352

Class: 20 סוג: 20

U.S.A., 06/09/2012, No. 85721674 ארה"ב, 06/09/2012, מספר 85721674

Class: 21 סוג: 21
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 Owners

Name: The Saul Zaentz Company

Address: 2600 Tenth Street, Berkeley, 94710, CA, 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
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Trade Mark No. 252392 מספר סימן

Application Date 30/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl

Address: 75 Parc d'Activities, Mamer/Capellen, L-8308, 
Luxembourg

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

Vodka, all goods included in class 33. וודקה; כל הסחורות נכללות בסוג 33.           

כ"ט אייר תשע"ד - 45229/05/2014



Trade Mark No. 252397 מספר סימן

Application Date 07/01/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1165333 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Q-CORE Medical Ltd. שם: קיו קור מדיקל בע"מ

Address: 14 Hamefalsim St., Petach-Tikva, 49130, Israel כתובת : המפלסים 14, פתח תקוה, 49514, ישראל

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: 10 סוג: 10

Infusion pumps for delivery of medication and 
nutritional infusions into patients, in hospital or 
ambulatory setting; infusion pumps' tube sets and 
related accessories for delivery of medication and 
nutrition to patients, namely, infusion bolus handle, 
infusion pumps cradles, infusion lock boxes.

משאבות אינפוזיה להולכת תרופות, אינפוזיה תזונה לפציינטים, 
בבתי חולים ובסביבה אמבולטורית; ערכות שפופרות למשאבות 
אינפוזיה ואביזרים נלווים להולכת תרופות ותזונה לפציינטים, 
דהיינו, ידית אינפוזיה גלולה, עריסה למשאבות אינפוזיה, 

קופסאות/תאי נעילת אינפוזיה.                                            
                                                          

כ"ט אייר תשע"ד - 45329/05/2014



Trade Mark No. 252398 מספר סימן

Application Date 07/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sirka Stationery Ltd. שם: סירקה מכשירי כתיבה בע"מ

Address: P.O.B. 2116, Ramle, Israel כתובת : ת.ד. 2116, רמלה, 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: 2 סוג: 2

Paints for art including painting on fabrics; all 
included in class 2.

צבעים לצרכי אומנות הכוללים צביעה על גבי בדים; הנכללים 
כולם בסוג 2.         

כ"ט אייר תשע"ד - 45429/05/2014



Trade Mark No. 252400 מספר סימן

Application Date 30/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oren Daloya שם: אורן דלויה

Address: 99/1 Haperach St., Rishon Lezion, 75505, Israel כתובת : הפרח 99/1, ראשון לציון, 75505, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Jonah Gavrieli

Address: 34 Golomb Street, Kiryat Tivon, 36022, Israel

שם: ד"ר יונה גבריאלי

כתובת : רח' גולומב 34, קרית טבעון, 36022, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Life saving device - baby in car alert system.               
        

התקן המשמש להצלת נפשות - מערכת התראה להימצאות 
תינוק ברכב.

כ"ט אייר תשע"ד - 45529/05/2014



Trade Mark No. 252401 מספר סימן

Application Date 08/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Mark Anthony International SRL

Address: Wildey Business House, Wildey Road, Parker 
House, St. Michael, Barbados

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: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages containing lemonade and 
lemon flavoring; all included in Class 32.

משקאות לא כהליים המכילים לימונדה או חומרי טעם בטעם 
לימון; הכל כלול בסוג 32.                               

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages containing lemonade or lemon 
flavoring; all included in class 33.

משקאות כהליים המכילים לימונדה או חומרי טעם בטעם לימון; 
הכל כלול בסוג 33.                           

כ"ט אייר תשע"ד - 45629/05/2014



AP-LTS

Trade Mark No. 252403 מספר סימן

Application Date 08/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Air Products and Chemicals, Inc.

Address: 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA 18195
-1501, U.S.A.

(Delaware, USA Corporate Entity)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the manufacture of 
semiconductor devices which become silicon-
containing films after application.

כימיקאלים המשמשים בייצור של התקנים מוליכים למחצה אשר 
הופכים לרצועות המכילות סיליקון לאחר החלתם.

                                       

כ"ט אייר תשע"ד - 45729/05/2014



AP-LTX

Trade Mark No. 252404 מספר סימן

Application Date 08/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Air Products and Chemicals, Inc.

Address: 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA 18195
-1501, U.S.A.

(Delaware, USA Corporate Entity)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals for use in the manufacture of 
semiconductor devices which become non-silicon 
containing films after application.

כימיקאלים המשמשים בייצור של התקנים מוליכים למחצה אשר 
הופכים לרצועות שאינן מכילות סיליקון לאחר החלתם.

                                     

כ"ט אייר תשע"ד - 45829/05/2014



VERTUO

Trade Mark No. 252406 מספר סימן

Application Date 08/01/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heating and cooking apparatus; apparatus for 
heating milk and for making foam while heating milk; 
electric apparatus for preparing beverages; electric 
coffee machines, electric coffee makers and 
percolators; parts and components for all the 
aforementioned goods.

מכשירים לחימום ובישול; מכשירים לחימום חלב ולעשיית קצף 
בזמן חימום חלב; מכשירים חשמליים להכנת משקאות; מכונות 
קפה חשמליות, מכיני קפה ופרקולאטורים חשמליים; חלקים 
ורכיבים עבור הסחורות המוזכרות לעיל.                               
                                                                                    

                        

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith); coffee making 
machines (non-electric), non-electrical coffee makers 
and percolators; parts and components for all the 
aforementioned goods; tableware; glassware, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes.

כלים ומיכלים למשק בית או למטבח (לא ממתכת יקרה או 
מצופים בה); מכונות להכנת קפה (לא חשמליות), מכיני קפה 
ופרקולאטורים לא חשמליים; חלקים ורכיבים לכל הסחורות 

המוזכרות לעיל; כלי שולחן; כלי זכוכית, פורצלן וכלי חרס שלא 
נכללים בסוגים אחרים.                                                       
                                                                                    

                

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; coffee substitutes, 
extracts of coffee substitutes, preparations and 
beverages based on coffee substitutes; chicory 
(coffee substitutes); tea, tea extracts, tea-based 
preparations and beverages; iced tea; cocoa and 
cocoa-based preparations and beverages; chocolate, 
chocolate products, chocolate-based preparations 
and beverages; sugar; biscuits.

קפה, תמציות קפה, חומרי הכנה ומשקאות על בסיס קפה; קפה 
קר; תחליפי קפה, תמציות של תחליפי קפה, חומרי הכנה 

ומשקאות על בסיס תחליפי קפה; עולש (תחליפי קפה); תה, 
תמציות תה, חומרי הכנה ומשקאות על בסיס תה; תה קר; 
קקאו וחומרי הכנה ומשקאות על בסיס קקאו; שוקולד, מוצרי 
שוקולד, משקאות וחומרי הכנה על בסיס שוקולד; סוכר; 

ביסקוויטים.                                                                     
                                                                                    

                                                                    

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/09/2012, No. 61164/2012 שוויץ, 18/09/2012, מספר 61164/2012

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

Class: 30 סוג: 30

כ"ט אייר תשע"ד - 45929/05/2014



 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט אייר תשע"ד - 46029/05/2014



Trade Mark No. 252410 מספר סימן

Application Date 31/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Venture capital advisory, financing, funding and 
management services; providing venture capital, 
working capital, development capital, private equity 
and investment funding; incubation services, namely, 
providing financing to freelancers, start-ups, existing 
businesses and non-profits; financial services, 
namely, investment advice, investment management, 
investment consultation and investment of funds for 
others, including private and public equity and debt 
investment services; financial and investment 
services, namely, asset and investment acquisition, 
consultation, advisory and development; providing 
loan financing; formation, offering and management 
of limited partnerships; financial portfolio 
management; merchant banking and investment 
banking services; mutual funds investment; providing 
financial services with respect to securities and other 
financial instruments and products, namely, trading of 
and investments in securities and financial 
instruments and products for others, money 
management services; financial management; 
intellectual property venture fund development, 
formation and management services.

שירותי יעוץ עבור הון סיכון, מימון, השקעה וניהול; מתן מימון 
עבור קרנות הון סיכון, הון חוזר, הון לפיתוח, קרנות השקעות 

פרטיות והשקעות; שירותי חממה, דהיינו, מתן מימון 
לפרילנסרים, חברות הזנק, עסקים קיימים וחברות ללא מטרת 
רווח; שירותים פיננסיים, דהיינו, יעוץ השקעות, ניהול השקעות, 

private ) יעוץ השקעות והשקעות הון לאחרים, כולל הון עצמי
equity), הון ציבורי public equity) ושירותי השקעות באגרות 
חוב; שירותים פיננסיים ושירותי השקעות, דהיינו רכישת נכסים 

והשקעות, התייעצות, יעוץ ופיתוח; מתן מימון להלוואות; 
הקמה, השקה וניהול שותפויות מוגבלות; ניהול תיקים 

פיננסיים; שירותי בנקאות מסחרית ובנקאות השקעות; השקעות 
בקרנות נאמנות; מתן שירותים פיננסיים בנוגע לניירות ערך 
ומכשירים פיננסיים ומוצרים נוספים דהיינו, סחר והשקעה 

בניירות ערך ומכשירים פיננסיים ומוצרים נוספים עבור אחרים, 
שירותים בניהול כספים; ניהול פיננסי; פיתוח שירותים בקרנות 
הון סיכון לפיתוח קניין רוחני, יצירתו וניהולו.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

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

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

U.S.A., 04/09/2012, No. 85720047 ארה"ב, 04/09/2012, מספר 85720047

Class: 36 סוג: 36

U.S.A., 04/09/2012, No. 85720053 ארה"ב, 04/09/2012, מספר 85720053

Class: 36 סוג: 36

כ"ט אייר תשע"ד - 46129/05/2014



 Owners

Name: Felicis Ventures Management Company, LLC

Address: 530 Lytton Ave., Suite 305, Palo Alto, 94301, 
California, U.S.A.

Limited liability company of Delaware

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

כ"ט אייר תשע"ד - 46229/05/2014



Trade Mark No. 252415 מספר סימן

Application Date 31/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nor-Med Ltd. שם: נור-מד בע"מ

Address: 40 Einstein, Tel Aviv, 691101, Israel כתובת : איינשטיין 40, תל אביב, 69101, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eytan Rubin, Adv.

Address: 16A Hashaked St., P.O.B. 1197, Givat Ada, 
37808, Israel

שם: איתן רובין, עו"ד

כתובת : השקד 16 א', ת.ד. 1197, גבעת עדה, 37808, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical services. שירותים רפואיים.   

כ"ט אייר תשע"ד - 46329/05/2014



FS SINK

Trade Mark No. 252416 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Fabsolution, LLC.

Address: 419 East Crossville Road, Suite 208, Roswell, 
GA, 30075, U.S.A.

Georgia 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: 11 סוג: 11

Heat sinks for use in heating, cooling and ventilating 
apparatus; kitchen sinks; sinks; sinks integrated into 
counters or countertops.

כיורי חום לשימוש במכשירי חימום, קירור ואוורור; כיורי מטבח; 
כיורים; כיורים המשולבים אל תוך דלפקים או משטחי דלפק.

                                       

כ"ט אייר תשע"ד - 46429/05/2014



Trade Mark No. 252418 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific instruments and apparatus, namely, layer 
analysis instruments, calculators, vacuum meters, 
electric conductance meters, frequency meters, 
photometers, light detectors, material testing 
machines for testing the composition of gems and 
pearls; diamond testers; pearl comparison sets, 
dichroscopes, polariscopes, proportion scopes, 
spectrometers, gold testers; calipers; digital calipers; 
loupes, imaging machines for use in testing the 
composition of gems and pearls; microscopes; 
scales; refractometers, and spectroscopes; 
measuring instruments for measuring light, weight, 
volume, mass, diameters, density, clarity, color, cuts, 
chemical structures of gems and pearls; measuring 
instruments for measuring the proportions and 
composition of gems, pearls and jewelry; microscope 
lamps; ultraviolet viewing apparatus for viewing gems 
and jewelry; light beam projection instruments for use 
in grading diamonds and gems; optical filters, color 
filters and polarizing filters; color testing equipment, 
namely, color comparators and apparatus for testing 
the color of gems, pearls and jewelry; ultraviolet and 
fluorescent testing apparatus for use in testing, 
examining, grading and evaluating gems, pearls and 
jewelry; photo-optical instruments for viewing and 
imaging gems, pearls and jewelry; grading 
instruments for grading, examining, and testing 
gems, for grading, examining and testing pearls, and 
for analyzing jewelry; portable laboratory apparatus 
for use in measuring, analyzing, grading, examining, 
testing and evaluating materials, namely, diamonds 
and other gemstones; portable laboratory apparatus 
for use in measuring, analyzing, grading, examining, 
testing and evaluating the characteristics of gems, 
pearls and jewelry; scientific instruments and 
apparatus for examining, testing, evaluating and 
appraising gems, pearls and jewelry; pre-recorded 
CDs, DVDs, videotapes, audiotapes featuring 
educational materials in the field of gemology.

התקנים ומכשירים מדעיים, דהיינו, מכשירים לניתוח שכבות, 
מחשבונים, מוני ואקום, מוני הולכה חשמלית, מוני תדר, מוני 
אור, גלאי אור, מכונות לבחינת חומרים לבחינת הרכבם של 
אבני חן ופנינים; בוחני יהלומים; ערכות להשוואת פנינים, 

דיכרוסקופים, פולריסקופים, טווחי פרופורציה, ספקטרומטרים, 
בוחני זהב; מחוגות; מחוגות דיגיטליות; לופות, מכונות הדמיה 
לשימוש בבחינת הרכבם של אבני חן ופנינים; מיקרוסקופים; 
מאזניים; רפרקטומטרים, וספקטרוסקופים; מכשירי מדידה 
למדידת אור, משקל, נפח, מסה, קטרים, צפיפות, בהירות, 
צבע, חיתוכים, הרכבים כימיים של אבני חן ופנינים; מכשירי 
מדידה למדידת פרופורציות והרכבם של אבני חן, פנינים 

ותכשיטים; מנורות למיקרוסקופים; התקנים לתצוגה בקרינת 
אולטרה-סגול לתצוגת אבני חן ותכשיטים; מכשירים להקרנת 
אלומות אור לדירוג יהלומים ואבחני חן; פילטרים אופטיים, 
פילטרי צבע ופילרטים פולאריים; ציוד לבחינת צבע, דהיינו, 
קומפרטורים של צבע והתקנים לבחינת צבעם של אבני חן, 
פנינים ותכשיטים; התקנים לבחינה באור אולטרה-סגול ובאור 
פלורוסנטי לשימוש בבחינה, בדיקה, דירוג והערכת אבחני חן, 
פנינים ותכשיטים; מכשירים פוטו-אופטיים להצגת והדמיית 
אבני חן, פנינים ותכשיטים; מכשירי דירוג לדירוג, בדיקה 
ובחינת אבני חן, לדירוג, בדיקה, ובחינת פנינים, ולניתוח 

תכשיטים; התקני מעבדה ניידת לשימוש במדידה, ניתוח, דירוג, 
בדיקה, בחינה והערכת חומרים, דהיינו, יהלומים ואבני חן 

אחרות; התקני מעבדה ניידת למדידה, ניתוח, דירוג, בדיקה, 
בחינה והערכת המאפיינים של אבני חן, פנינים ותכשיטים; כלים 
מדעיים והתקנים לבדיקה, בחינה, הערכה והערכת שווי של 
אבני חן, פנינים ותכשיטים; תקליטורים מוקלטים מראש, 

תקליטורי די.וי.די, קלטות וידיאו, קלטות אודיו הכוללים חומרי 
הדרכה בתחום הגמולוגיה.                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, namely, magazines, journals and 
newsletters in the field of gemology, books in the field 
of gemology, instructional and teaching materials in 
the field of gemology, reference materials, namely, 
manuals, handbooks, printed charts and printed 
tables, all in the field of gemology, testing materials, 
namely, test booklets, score sheets and answer 
sheets, printed diplomas, posters, gemological 
grading reports.

דברי דפוס, דהיינו מגזינים, ז'ורנלים ועלוני חדשות בתחום 
הגמולוגיה, ספרים בתחום הגמולוגיה, חומרי הדרכה והוראה 
בתחום הגמולוגיה, קובצי מקורות, דהיינו, מדריכים למשתמש, 
ספרי שימוש, תרשימים מודפסים וטבלאות מודפסות, כולם 
בתחום הגמולוגיה, חומרי בחינה, דהיינו חוברות מבחנים, 
גליונות ציונים וגליונות תשובות, תעודות גמר מודפסות, 

פוסטרים, דוחות דירוג גמולוגיים.                                         
                                                                                    

                            

כ"ט אייר תשע"ד - 46529/05/2014



 Owners

Name: Gemological Institute of America, Inc.

Address: 5345 Armada Drive, Carlsbad, California 92008, 
U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing classes, 
seminars, workshops and labs in the field of 
gemology, including gem identification, diamonds, 
diamond grading, colored stones, colored stone 
grading, jewelry design, jewelry sales and appraisal 
and distribution of course materials in connection 
therewith.

שרותי חינוך, דהיינו, מתן שיעורים, סמינרים, סדנאות ומעבדות 
בתחום הגמולוגיה, לרבות זיהוי אבני חן, יהלומים, דירוג 
יהלומים, אבנים צבעוניים, דירוג אבנים צבעוניים, עיצוב 

תכשיטים, שיווק והערכת תכשיטים והפצה של חומרי לימוד 
בקשר לנ"ל.                                                                     
                                                                                    

        

Class: 42 סוג: 42

Gemological services, namely grading precious gems 
and registering precious gems.

שירותים גמולוגיים, דהיינו דירוג אבנים יקרות ורישום אבנים 
יקרות                                       

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

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

U.S.A., 15/08/2012, No. 85704809 ארה"ב, 15/08/2012, מספר 85704809

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 46629/05/2014



HP MYROOM

Trade Mark No. 252419 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer communications software for audio calling; 
video calling; instant messaging chat and desktop 
screen sharing; all included in class 9.

תוכנות תקשורת מחשבים לביצוע שיחות אודיו; שיחות וידאו; 
צ'אט למסרים מיידיים ושיתוף מסך שולחן עבודה; 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., 15/08/2012, No. 85704213 ארה"ב, 15/08/2012, מספר 85704213

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 46729/05/2014



HP VANTAGEPOINT

Trade Mark No. 252420 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic displays; namely, digital signage 
consisting of multiple touch-enabled L.C.D flat panel 
screens; all included in class 9.

צגים אלקטרוניים; כלומר, שילוט דיגיטלי המורכבים ממסכי 
פאנל, אל.סי.די שטוחים המאפשרים מגע; 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., 06/08/2012, No. 85696159 ארה"ב, 06/08/2012, מספר 85696159

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 46829/05/2014



HP PROTECTSMART

Trade Mark No. 252421 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for protection of hard drive 
content; all included in class 9.

תוכנת מחשב להגנה על תוכן כונן קשיח; 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., 15/08/2012, No. 85704337 ארה"ב, 15/08/2012, מספר 85704337

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 46929/05/2014



Trade Mark No. 252424 מספר סימן

Application Date 10/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Red Bull GmbH

Address: Fuschl am See, 5330, Austria

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower, 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 
66180, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

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, מיצי פירות או ירקות לא 

אלכוהוליים ותמציות פירות לא אלכוהוליות; סירופים ותכשירים 
אחרים להכנת משקאות וסירופים ללימונדה; פסטילים ואבקות 
למשקאות תוססים; אפרטיפים וקוקטיילים לא אלכוהוליים; 

שרבט; שייק פירות; הנכללים כולם בסוג 32                          
                                                                                    
                                                                                    

          

כ"ט אייר תשע"ד - 47029/05/2014



HP LIFE

Trade Mark No. 252428 מספר סימן

Application Date 10/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Hewlett-Packard Development Company, L.P

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Teaching and training in business, industry and 
information technology; business training services; IT 
training services; interactive on-line and cloud-based 
training services in the field of business, industry and 
information technology; all included in class 41.

הוראה והדרכה בעסקים, תעשייה וטכנולוגיית מידע; שירותי 
הדרכה עסקית; שירותי הדרכת איי.טי; שירותי הדרכה 

אינטראקטיביים מקוונים ומבוססי ענן בתחום העסקים, תעשייה 
וטכנולוגיית מידע; הנכללים כולם בסוג 41.                             
                                                                                    

                            

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

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

U.S.A., 28/08/2012, No. 85714477 ארה"ב, 28/08/2012, מספר 85714477

Class: 41 סוג: 41

כ"ט אייר תשע"ד - 47129/05/2014



Trade Mark No. 252429 מספר סימן

Application Date 13/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Hershey Company

Address: Hershey, Pennsylvania, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: D. Mirkin & Co., Advs.

Address: Sonol Tower, 52 Menachem Begin Road, Tel 
Aviv, 67137, Israel

שם: ד. מירקין ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

 candy, chocolates, caramels, taffy; all included in 
class 30

ממתקים; שוקולדות; קרמל; טופי ; הנכללים כולם בסוג 30       
              

כ"ט אייר תשע"ד - 47229/05/2014



The Junction

Trade Mark No. 252432 מספר סימן

Application Date 13/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Genesis Partners IV Management Ltd. שם: ג'נסיס פרטנרס 4 מנג'מנט בע"מ

Address: 11 HaMenofim Street, Ackerstein Towers, 
Herzliya Pituach, Israel

כתובת : רח' המנופים 11, מגדלי אקרשטיין, הרצליה פיתוח, 
ישראל

(Cayman Islands Corporation)חברת חוץ

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: 35 סוג: 35

Business management, business administration and 
office functions in relation to the operation of start-up 
companies, partnerships and entrepreneurs; all 
included in class 35

שירותי ניהול עסקים, טיפול בעסקים ופעולות משרדיות בקשר 
להקמת חברות סטארט-אפ, שותפויות ומיזמים; הנכללים כולם 
בסוג 35                                                                         

                                                

Class: 36 סוג: 36

Real estate and office leasing for start-up companies 
and entrepreneurs; all included in class 36.

השכרת נדל"ן ומשרדים לחברות סטארט-אפ ויזמים; הנכללים 
בסוג 36.                                                                        

      

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely conducting 
conferences, networking and educational events in 
the fields of technology, innovation and 
entrepreneurship; all included in class 41

שירותי חינוך, דהיינו עריכת כנסים, אירועי נטוורקינג ואירועים  
חינוכיים בתחומי טכנולוגיה, חדשנות ויזמות; הנכללים כולם 

בסוג 41.                                                                         
                          

כ"ט אייר תשע"ד - 47329/05/2014



SPACEBACK

Trade Mark No. 252436 מספר סימן

Application Date 13/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SKODA AUTO a.s.

Address: Tr. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav, CZ-
293 60, Czech Republic

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

Automobiles and their parts; all included in Class 12. כלי רכב וחלקיהם; הכל כלול בסוג 12.                                 
        

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

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

Czech Republic, 28/11/2012, No. 0-500117 הרפובליקה הצ'כית, 28/11/2012, מספר 0-500117

Class: 12 סוג: 12

כ"ט אייר תשע"ד - 47429/05/2014



CalPay

כאל פיי
Trade Mark No. 252437 מספר סימן

Application Date 31/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL CREDIT CARDS LTD. שם: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

Address: 13 Tfutzot Yisrael Street, P.O.B. 25102, 
Givatayim, 53583, Israel

כתובת : רחוב תפוצות ישראל 13, ת.ד. 25102, גבעתיים, 
53583, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amar, Reiter, Jeanne Shochatovitch and Co.

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

שם: עמר, רייטר, ז'אן שוכוטוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic credit cards, included in class 9. כרטיסי אשראי אלקטרוניים; הנכללים בסוג 9.           

Class: 36 סוג: 36

Financial services given by means of electronic 
credit, included in class 36.

שירותים פיננסיים המתבצעים באמצעות כרטיסי אשראי 
אלקטרוניים הנכללים בסוג 36.       

כ"ט אייר תשע"ד - 47529/05/2014



PayCal

פיי כאל
Trade Mark No. 252438 מספר סימן

Application Date 31/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL CREDIT CARDS LTD. שם: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

Address: 13 Tfutzot Yisrael Street, P.O.B. 25102, 
Givatayim, 53583, Israel

כתובת : רחוב תפוצות ישראל 13, ת.ד. 25102, גבעתיים, 
53583, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amar, Reiter, Jeanne Shochatovitch and Co.

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

שם: עמר, רייטר, ז'אן שוכוטוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic credit cards, included in class 9. כרטיסי אשראי אלקטרוניים; הנכללים בסוג 9.           

Class: 36 סוג: 36

Financial services given by means of electronic 
credit, included in class 36.

שירותים פיננסיים המתבצעים באמצעות כרטיסי אשראי 
אלקטרוניים הנכללים בסוג 36.       

כ"ט אייר תשע"ד - 47629/05/2014



Pay2Cal

פיי טו כאל
Trade Mark No. 252439 מספר סימן

Application Date 31/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL CREDIT CARDS LTD. שם: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

Address: 13 Tfutzot Yisrael Street, P.O.B. 25102, 
Givatayim, 53583, Israel

כתובת : רחוב תפוצות ישראל 13, ת.ד. 25102, גבעתיים, 
53583, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amar, Reiter, Jeanne Shochatovitch and Co.

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

שם: עמר, רייטר, ז'אן שוכוטוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic credit cards, included in class 9. כרטיסי אשראי אלקטרוניים; הנכללים בסוג 9.           

Class: 36 סוג: 36

Financial services given by means of electronic 
credit, included in class 36.

שירותים פיננסיים המתבצעים באמצעות כרטיסי אשראי 
אלקטרוניים הנכללים בסוג 36.       

כ"ט אייר תשע"ד - 47729/05/2014



Cal2Pay

כאל טו פיי
Trade Mark No. 252440 מספר סימן

Application Date 31/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL CREDIT CARDS LTD. שם: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

Address: 13 Tfutzot Yisrael Street, P.O.B. 25102, 
Givatayim, 53583, Israel

כתובת : רחוב תפוצות ישראל 13, ת.ד. 25102, גבעתיים, 
53583, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amar, Reiter, Jeanne Shochatovitch and Co.

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

שם: עמר, רייטר, ז'אן שוכוטוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic credit cards, included in class 9. כרטיסי אשראי אלקטרוניים; הנכללים בסוג 9.           

Class: 36 סוג: 36

Financial services given by means of electronic 
credit, included in class 36.

שירותים פיננסיים המתבצעים באמצעות כרטיסי אשראי 
אלקטרוניים הנכללים בסוג 36.       

כ"ט אייר תשע"ד - 47829/05/2014



Cal & Pay

כאל & פיי
Trade Mark No. 252441 מספר סימן

Application Date 31/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ISRAEL CREDIT CARDS LTD. שם: כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

Address: 13 Tfutzot Yisrael Street, P.O.B. 25102, 
Givatayim, 53583, Israel

כתובת : רחוב תפוצות ישראל 13, ת.ד. 25102, גבעתיים, 
53583, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amar, Reiter, Jeanne Shochatovitch and Co.

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

שם: עמר, רייטר, ז'אן שוכוטוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic credit cards, included in class 9. כרטיסי אשראי אלקטרוניים; הנכללים בסוג 9.           

Class: 36 סוג: 36

Financial services given by means of electronic 
credit, included in class 36.

שירותים פיננסיים המתבצעים באמצעות כרטיסי אשראי 
אלקטרוניים הנכללים בסוג 36.       

כ"ט אייר תשע"ד - 47929/05/2014



Trade Mark No. 252445 מספר סימן

Application Date 19/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142671 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Black and melon 
yellow: ("RAL 1028"). as shown in the mark.

The trademark consists of two word components: 
"HARTL" and "CRUSHER", which are arranged next 
to each other, the word "HARTL" is in black and has 
been specially created, it is not written in a standard 
font, arranged next to the name "HARTL" are 
characteristic transverse lines in melon yellow, below 
the transverse lines is the word component 
"CRUSHER" - likewise in melon yellow.

 Owners

Name: HARTL Engineering & Marketing GmbH

Address: Pem-Straße 2, A-4310 Mauthausen, Austria

(Austria Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines namely, bucket crushers and  bucket 
screeners, for crushing, disintegrating, sorting and 
recycling rocks, ores, bricks, asphalt, concrete and 
debris; machine tools, namely, excavator 
attachments; rammers (machines); stone crushers 
(machines); mobile machines for quarrying.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 
010972602

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/06/2012, מספר 
010972602

Class: 7 סוג: 7

כ"ט אייר תשע"ד - 48029/05/2014



Trade Mark No. 252457 מספר סימן

Application Date 22/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142813 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Conveying and lifting installations and machines for 
the transport of goods; parts and components of 
conveying and lifting installations and machines, 
namely, drives, motor modules, movers, magnetic 
systems, guide rails; semi-automatic and/or fully-
automatic modular systems comprising the aforesaid 
components, especially in ring-phased systems 
and/or longitudinal transfer systems; the aforesaid 
modular systems especially for assembly 
installations, manufacturing equipment, packing 
systems, handling systems and material transport 
systems; assembly machines; robotic palletizers.

Class: 9 סוג: 9

Control devices; position measuring systems; data 
processing equipment and software for controlling 
conveyor and transport installations and systems, 
semi-automatic and fully-automatic modular systems 
comprising drives, motor modules, movers, magnetic 
systems, guide rails, especially in ring-phased 
systems and/or longitudinal transfer systems, for 
controlling assembly machines and robotic 
palletizers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/05/2012, No. 
010902955

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/05/2012, מספר 
010902955

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 48129/05/2014



 Owners

Name: Beckhoff Automation GmbH

Address: Eiserstrasse 5, 33415 Verl, Germany

(Germany Limited Liability Company)

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

כ"ט אייר תשע"ד - 48229/05/2014



Trade Mark No. 252503 מספר סימן

Application Date 13/01/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours red, dark red, navy 
blue, white, tan and beige as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום, אדום כהה, כחול נייבי, לבן, בז' 
כהה ובז' הנראים בסימן.

 Owners

Name: THE QUAKER OATS COMPANY

Address: Chicago, Illinois, 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: 30 סוג: 30

Ready-to-eat cereal; grain-based snack bars; snack 
food consisting of clusters of granola and flavored 
chips; breakfast cereals; biscuits and cookies; snack 
bars; cereal-based snack foods; rice cakes and rice 
cake products; grain cakes and grain-based bars; 
cereal bars and preparations made from cereal.

דגנים מוכנים לאכילה; חטיפי נשנוש על בסיס גרגירי דגן; חטיפי 
נשנוש המכילים אשכולות גרנולה ושבבים בטעמים; דגני בוקר; 
ביסקוויטים ועוגיות; חטיפי נשנוש; חטיפי מזון על בסיס דגנים; 
פריכיות אורז ומוצרי פריכיות אורז; פריכיות גרגירי דגן וחטיפים 

על בסיס גרגירי דגן; חטיפי דגנים וחומרי הכנה העשויים 
מדגנים.                       

כ"ט אייר תשע"ד - 48329/05/2014



Trade Mark No. 252550 מספר סימן

Application Date 13/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE QUAKER OATS COMPANY

Address: Chicago, Illinois, 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: 30 סוג: 30

Ready-to-eat cereal; grain-based snack bars; snack 
food consisting of clusters of granola and flavored 
chips; breakfast cereals; biscuits and cookies; snack 
bars; cereal-based snack foods; rice cakes and rice 
cake products; grain cakes and grain-based bars; 
cereal bars and preparations made from cereal.

דגנים מוכנים לאכילה; חטיפי נשנוש על בסיס גרגירי דגן; חטיפי 
נשנוש המכילים אשכולות גרנולה ושבבים בטעמים; דגני בוקר; 
ביסקוויטים ועוגיות; חטיפי נשנוש; חטיפי מזון על בסיס דגנים; 
פריכיות אורז ומוצרי פריכיות אורז; פריכיות גרגירי דגן וחטיפים 

על בסיס גרגירי דגן; חטיפי דגנים וחומרי הכנה העשויים 
מדגנים.                       

כ"ט אייר תשע"ד - 48429/05/2014



אילברו
Trade Mark No. 252561 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ophthalmic preparations. תכשירים אופתלמיים.             

כ"ט אייר תשע"ד - 48529/05/2014



ILEVRO

Trade Mark No. 252562 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ophthalmic preparations. תכשירים אופתלמיים.             

כ"ט אייר תשע"ד - 48629/05/2014



JOHNNIE WALKER XR

Trade Mark No. 252566 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Diageo Brands B.V.

Address: Molenwerf 10-12, Amsterdam, Netherlands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: P.O.B. 11490, Tel Aviv, 61114, Israel

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

כתובת : ת.ד. 11490, תל אביב, 61114, 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.         
                

כ"ט אייר תשע"ד - 48729/05/2014



YOEL GEVA

יואל גבע
Trade Mark No. 252571 מספר סימן

Application Date 02/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yoel Geva שם: יואל גבע

Address: 106 Jabotinski St., Tel Aviv, 62191, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 106, תל אביב, 62191, ישראל

Name: Matriculation School Of Yoel Geva Ltd. שם: בית הספר לבגרות של יואל גבע בע"מ

Address: 106 Jabotinski St., Tel Aviv, 62191, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 106, תל אביב, 62191, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomit Livovitz, Adv.

Address: 58 Mazeh St., Tel Aviv, 65789, Israel

שם: שלומית לבוביץ, עו"ד

כתובת : מזא"ה 58, תל אביב, 65789, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Learning and teaching materials, including study 
books and workbooks, typed files, and any other 
written or typed study material device; all included in 
class 16.

חומרי לימוד והוראה, לרבות ספרי לימוד, חוברות לימוד 
ועבודה, קבצים מודפסים, וכל אמצעי לימוד אחר בכתב או 

מודפס; הנכללים כולם בסוג 16.                                         
                        

Class: 41 סוג: 41

Education and teaching services, studies for the 
bagrut and psychometric tests, including 
computerized study material for on-line use and/or 
virtual studies services and/or given on computers 
and/or electronic and/or optical devices, via internet, 
television and/or any other technological device 
and/or any other media and any other written study 
material whether typed or virtual or meant to be read 
on screen and/or on an electronic devices; all 
included in class 41.

שירותי חינוך והוראה, לימודים לבגרות ולמבחנים פסיכומטריים 
ויעוץ אקדמי, לרבות לומדות קורסים לשימוש ממוחשב און-ליין 

ו/או שירותי לימוד וירטואליים ו/או הניתנים באמצעים 
ממוחשבים ו/או אלקטרוניים ו/או אופטיים, לרבות באמצעות 
האינטרנט, הטלויזיה ו/או בכל אמצעי טכנולוגי אחר ו/או בכל 
מדיה אחרת וכל אמצעי לימוד אחר וירטואלי או מיועד לקריאה 
ממסך ו/או באמצעי אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 41.           
                                                                                    
                                                                                    

            

כ"ט אייר תשע"ד - 48829/05/2014



THERMO COMPLETE

Trade Mark No. 252581 מספר סימן

Application Date 15/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Herbalife International, Inc.

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

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements; all included in Class 5. תוספי מזון; הכל כלול בסוג 5.                             

כ"ט אייר תשע"ד - 48929/05/2014



Trade Mark No. 252587 מספר סימן

Application Date 15/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: L H B LTD שם: להב בע"מ

Address: 28 Menachem Begin Rd., Tel-Aviv, Israel כתובת : דרך מנחם בגין 28, תל אביב, ישראל

תאגיד ישראלי

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: 13 סוג: 13

System for launching non-lethal weapons, tear gas, 
smoke bombs, gas bombs, pepper aerosols, 
ammunition.

מערכת לשיגור נשק שאינו קטלני, גז מדמיע, פגזי עשן, פצצות 
גז, תרסיסי פלפל, תחמושת.                                              

כ"ט אייר תשע"ד - 49029/05/2014



Trade Mark No. 252588 מספר סימן

Application Date 15/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: DC Shoes, Inc.

Address: 15202 Graham Street, Huntington Beach, 
California 92649, U.S.A.

California corporation

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: 18 סוג: 18

Backpacks, duffel bags, athletic-style bags, all 
purpose sport bags, gym bags, knapsacks and fanny 
packs.     

תרמילים, קיטבגים, תיקים בסגנון אתלטי, תיקי ספורט לכל 
המטרות, תיקים למכוני כושר, תרמילי גב ותרמילי מותן.

כ"ט אייר תשע"ד - 49129/05/2014



FALCO

Trade Mark No. 252589 מספר סימן

Application Date 15/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: L H B LTD שם: להב בע"מ

Address: 28 Menachem Begin Rd., Tel-Aviv, Israel כתובת : דרך מנחם בגין 28, תל אביב, ישראל

תאגיד ישראלי

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: 13 סוג: 13

System for launching non-lethal weapons, tear gas, 
smoke bombs, gas bombs, pepper aerosols, 
ammunition.

מערכת לשיגור נשק שאינו קטלני, גז מדמיע, פגזי עשן, פצצות 
גז, תרסיסי פלפל, תחמושת.                                              

כ"ט אייר תשע"ד - 49229/05/2014



Trade Mark No. 252596 מספר סימן

Application Date 10/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OMALL Ltd. שם: או מול בע"מ

Address: Center of Nazareth, P.O.B. 4044, Nazareth, 
16000, Israel

כתובת : מרכז נצרת, ת.ד. 4044, נצרת, 16000, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesale and retail trading in the field of clothing 
and footwear ; all included in class 35.

מסחר סיטונאי וקמעונאי בתחום הלבשה והנעלה; הכל כלול 
בסוג 35.                                                                       

כ"ט אייר תשע"ד - 49329/05/2014



EDEN MATTRESS

Trade Mark No. 252612 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Herbawi Industrial & Trading Co. שם: חברת חרבאוי לתעשיה ומסחר בע"מ

Address: P.O.Box 66813, Jerusalem, 95908, Israel כתובת : ת.ד. 66813, ירושלים, 95908, ישראל

.Herbawi Industrial & Trading Co

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: 20 סוג: 20

mattresses and beds. מזרונים ומיטות.           

כ"ט אייר תשע"ד - 49429/05/2014



Trade Mark No. 252613 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Herbawi Industrial & Trading Co. שם: חברת חרבאוי לתעשיה ומסחר בע"מ

Address: P.O.Box 66813, Jerusalem, 95908, Israel כתובת : ת.ד. 66813, ירושלים, 95908, ישראל

.Herbawi Industrial & Trading Co

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: 20 סוג: 20

mattresses and beds. מזרונים ומיטות.           

כ"ט אייר תשע"ד - 49529/05/2014



MICROLITHIC

Trade Mark No. 252620 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Marki Microwave, Inc.

Address: 215 Vinyard Court, Morgan Hill, California 
95037, U.S.A.

California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mixers, multipliers, filters, couplers, power dividers, 
baluns and transformers; all included in Class 9.

משלבים, מכפילים, מסננים, מחברים, מחלקי כח, בלונים 
ושנאיים; הכל כלול 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., 13/07/2012, No. 85/676,532 ארה"ב, 13/07/2012, מספר 85/676,532

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 49629/05/2014



MARKI MICROWAVE

Trade Mark No. 252623 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Marki Microwave, Inc.

Address: 215 Vinyard Court, Morgan Hill, California 
95037, U.S.A.

California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

RF and microwave components, namely adapters, 
amplifiers, baluns, inverters, bias tees, couplers, 
coaxial DC blocks, filters, diplexers, mixers, 
multipliers, pick-off tees, power dividers and 
monitors, all included in Class 9.

רכיבי תדר רדיו ומיקרוגל, בעיקר, מתאמים, מגברים, שנאיים, 
הופכים, טיי הטייה, מצמדים, חוסמי זרם ישיר משותפי ציר, 

מסננים, מרבבים, משלבים, מכפילים, טיים מצמדים 
התנגדותיים, מחלקי כח ומפקחי כח; הכל כלול בסוג 9.           

                                    

Class: 42 סוג: 42

Research, design and development of technology in 
the RF and microwave industry, and consultation 
related thereto; Research and development of new 
products for others; Product research and 
development, all included in Class 42.

מחקר, עיצוב ופיתוח של טכנולוגיה בתחום תעשיית תדר הרדיו 
והמיקרוגל, וייעוץ הקשור אליהם; מחקר ופיתוח של מוצרים 

חדשים לאחרים; מחקר ופיתוח מוצרים; הכל כלול בסוג 42.     
                                                                                    

                                                

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

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

U.S.A., 13/07/2012, No. 85/676,526 ארה"ב, 13/07/2012, מספר 85/676,526

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 49729/05/2014



T3 MIXER

Trade Mark No. 252624 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Marki Microwave, Inc.

Address: 215 Vinyard Court, Morgan Hill, California 
95037, U.S.A.

California Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

RF and microwave components, namely mixers, all 
included in Class 9.

רכיבי תדר רדיו ומיקרוגל, בעיקר, משלבים; הכל כול 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., 13/07/2012, No. 85/676,752 ארה"ב, 13/07/2012, מספר 85/676,752

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 49829/05/2014



Trade Mark No. 252625 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DES 
GRANDES CAVES RICHON LE ZION AND ZICHRON 
JACOB LTD.

שם: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון 
וזכרון יעקב בע"מ

Address: P.O.B. 2, Richon Le Zion, Israel כתובת : ת.ד. 2, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Grape juice; included in class 32 מיץ ענבים; נכלל בסוג 32                     

כ"ט אייר תשע"ד - 49929/05/2014



Trade Mark No. 252635 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CAFE CAFE ISRAEL LTD. שם: רשת קפה קפה ישראל בע"מ

Address: 10 Hei Beiyar Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ה' באייר 10, תל אביב, 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: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers. כלים ומכלים לבית ולמטבח.                                           

Class: 43 סוג: 43

Food and Drink Service.       .שירותים להספקת מזון ומשקה

כ"ט אייר תשע"ד - 50029/05/2014



Trade Mark No. 252657 מספר סימן

Application Date 02/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1143940 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Solidified gases for industrial purposes; liquid sulfur 
dioxide; carbon; industrial silicon; nitric acid; 
ammonia for industrial purposes; sodium hydroxide; 
silicates; carbonic hydrates; industrial 
trichloromethane; dichloromethane; radioactive 
element for scientific purposes; antifreeze agents; 
filtering materials; ion exchangers; biochemical 
catalysts; photographic sensitizers; non-processed 
synthetic resins; soil-conditioning chemicals; fire 
extinguishing compositions; metal tempering 
preparations; soldering chemicals; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tan; adhesives 
for industrial purposes; paper pulp.

Class: 9 סוג: 9

Hand held computers; computer keyboards; scanners 
(data processing equipment); electronic dictionaries; 
printers for use with computers; facsimile machines; 
walkie-talkies; television sets; video recorders; DVD 
players; integrated circuits; electronic chips; 
semiconductor device; batteries; battery chargers.

Class: 11 סוג: 11

Bulbs; luminous tubes for lighting; fluorescent lights; 
fruit roasters; barbecue grills; electric waffle irons; 
gas water heaters; electric water heaters; freezers; 
milk cooling installations; ice cream making 
machines; hydrants; pressure water tanks; mixer taps 
for water pipes; toilet bowls; hand drying apparatus 
for washrooms; showers; bath tubs for sitz baths; 
electric foot-warmers; electrically heated carpets; 
electrically heated curtains.

Class: 21 סוג: 21

Tableware other than knives, forks and spoons; 
cooking pot sets; food steamers with several trays; 
chinaware; glassware; pottery; china ornaments; 
drinking vessels; towel bars; combs; electric tooth 
brushes; toothpicks; cosmetic cleaning instruments; 
heat-insulated containers for foods; sweepers; 
toughened glass; indoor aquaria; mouse traps.

כ"ט אייר תשע"ד - 50129/05/2014



Class: 37 סוג: 37

Building construction supervision; commodity houses 
construction; construction; underwater construction; 
mining extraction; motor vehicle maintenance and 
repair; airplane maintenance and repair; shipbuilding; 
photographic apparatus repair; clock and watch 
repair; safe maintenance and repair; rust proofing; 
vulcanization of tires; furniture maintenance; 
renovation of clothing; disinfecting; elevator 
installation and repair; telephone installation and 
repair; fire alarm installation and repair.

Class: 38 סוג: 38

Radio broadcasting; television broadcasting; 
broadcasting of television; cable television 
broadcasting; communications by computer 
terminals; computer aided transmission of messages 
and images; electronic mail services; information 
about telecommunication; telecommunication 
connections to a global computer network; 
teleconferencing services; providing user access to a 
global computer network; voice mail services.

Class: 39 סוג: 39

Freight forwarding; packaging of goods; shipping; car 
transport; air transport; automotive leasing services; 
warehousing; container rental; rental of diving bells; 
distribution of energy; water supplying; operating 
canal locks; courier services; arranging of tour; 
transport by pipeline.

Class: 40 סוג: 40

Custom assembling of material for others; metal 
plating; laser scribing; dyeing services; woodworking; 
paper treating; optical glass grinding; firing pottery; 
food freezing; stripping finishes; dressmaking; pattern 
printing; recycling of waste and trash; waste 
treatment; incineration of waste and trash; 
decontamination of hazardous materials; sorting of 
waste and recyclable material; air purification; air 
deodorizing; air freshening; rental of air conditioning 
apparatus; rental of space heating apparatus; water 
treating; production of energy.

Class: 41 סוג: 41

Academies of education; teaching services; 
arranging and conducting of colloquiums; mobile 
library services; publication of texts; digital imaging 
services; production of radio and television programs; 
providing computer games on line; animal training.

כ"ט אייר תשע"ד - 50229/05/2014



Class: 42 סוג: 42

Technical project studies; research and development 
for others; consultancy on economizing on energy; 
research in the field of environmental protection; 
quality system certification; geological research; 
chemical analysis and research; biological research; 
meteorological information; material testing; 
mechanical research; industrial design; construction 
drafting; development of construction project; dress 
designing; computer programming; computer 
software design; consultancy in the field of computer 
hardware; computer systems design; conversion of 
data or documents from physical to electronic media; 
provide Internet search engines; authenticating works 
of art; assessment of intellectual property rights.

Class: 43 סוג: 43

Accommodation of hotels and boarding houses; 
hotels; rental of buildings for temporary occupancy; 
tourist homes; retirement homes; day-nurseries; 
boarding for animals; rental of chairs, tables and 
other appliances for offices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/01/2012, No. 
10431684

סין, 17/01/2012, מספר 10431684

Class: 42 סוג: 42

People's Republic of China, 17/01/2012, No. 
10431685

סין, 17/01/2012, מספר 10431685

Class: 41 סוג: 41

People's Republic of China, 17/01/2012, No. 
10431686

סין, 17/01/2012, מספר 10431686

Class: 40 סוג: 40

People's Republic of China, 17/01/2012, No. 
10431687

סין, 17/01/2012, מספר 10431687

Class: 39 סוג: 39

People's Republic of China, 17/01/2012, No. 
10431688

סין, 17/01/2012, מספר 10431688

Class: 38 סוג: 38

People's Republic of China, 17/01/2012, No. 
10431689

סין, 17/01/2012, מספר 10431689

Class: 37 סוג: 37

People's Republic of China, 17/01/2012, No. 
10431690

סין, 17/01/2012, מספר 10431690

Class: 21 סוג: 21

People's Republic of China, 17/01/2012, No. 
10431691

סין, 17/01/2012, מספר 10431691

Class: 11 סוג: 11

כ"ט אייר תשע"ד - 50329/05/2014



 Owners

Name: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI

Address: Jinji West Road,,Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
People's Republic of China

(P.R. China 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

People's Republic of China, 17/01/2012, No. 
10431692

סין, 17/01/2012, מספר 10431692

Class: 9 סוג: 9

People's Republic of China, 17/01/2012, No. 
10431710

סין, 17/01/2012, מספר 10431710

Class: 1 סוג: 1

People's Republic of China, 17/01/2012, No. 
10431711

סין, 17/01/2012, מספר 10431711

Class: 43 סוג: 43

כ"ט אייר תשע"ד - 50429/05/2014



Trade Mark No. 252665 מספר סימן

Application Date 24/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1144040 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical preparations for use in industry, adhesives 
for use in industry; chemical preparations for use in 
industry, namely masking additives; chemical 
preparations, namely binding agents for binding 
oxygen in molten metal (deoxidants).

Class: 2 סוג: 2

Surface coating preparations for the protection of 
metal, namely lacquers, paints and metal protection 
agents; anti-corrosives, paints, varnishes, lacquers, 
mordants.

Class: 3 סוג: 3

Chemical paint stripping preparations; industrial 
cleaning, scouring, polishing and degreasing 
preparations, metal brighteners (cleaning agents).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/07/2012, No. 302012039139.7/01 גרמניה, 11/07/2012, מספר 302012039139.7/01

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 50529/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red, black and 
white. as shown in the mark.

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(Germany AG & Co. KGaA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

כ"ט אייר תשע"ד - 50629/05/2014



Trade Mark No. 252671 מספר סימן

Application Date 27/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1144104 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LOC ENTERPRISES, LLC

Address: 6515 Claw Foot Court, Maineville OH 45039-
7290, U.S.A.

(Ohio, United States LTD 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: 35 סוג: 35

Administration of a customer loyalty program which 
provides for consumer access, use and tracking of a 
plurality of individual loyalty programs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 06/08/2012, No. 85695959 ארה"ב, 06/08/2012, מספר 85695959

Class: 35 סוג: 35

כ"ט אייר תשע"ד - 50729/05/2014



Trade Mark No. 252680 מספר סימן

Application Date 09/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1144217 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Monika König

Address: Burggrabenstrasse 18b, CH-8280 Kreuzlingen, 
Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guggenheim, Law Office

Address: 11 Ramban St., Jerusalem, 92422, Israel

שם: גוגנהיים, משרד עו"ד

כתובת : רח' רמב"ן 11, ירושלים, 92422, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education, learning support in kindergartens, schools 
and other learning and educational facilities and 
institutions for children, youth, adults and seniors, 
including training of partial performances (i.e. 
coordination ), Instruction (instruction of  attendants, 
advanced training of advisors, occupational 
therapists, teachers ), entertainment (recreational 
activities), sport and cultural activities.

Class: 44 סוג: 44

Medical Services and healthcare for people as 
follows: support in rehabilitation for patients after 
strokes, craniocerebral injury, Altzheimer (in early 
stages) and other brain diseases, support in 
psychological diseases, such as burnout, depression, 
nervousness and anxiety state.

כ"ט אייר תשע"ד - 50829/05/2014



SOFCAM

Trade Mark No. 252758 מספר סימן

Application Date 20/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: DePuy Synthes, Inc.

Address: 700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana 46581, 
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

Orthopaedic joint implants and component parts 
therefor; orthopaedic joint implants that incorporate a 
proprietary curve design.

שתלי מפרק אורתופדיים וחלקי רכיבים שלהם; שתלי מפרק 
אורתופדיים שמשלבים עיצוב של עיקול מותאם לבעלים.           

                                                    

כ"ט אייר תשע"ד - 50929/05/2014



RaCafe

רקקפה
Trade Mark No. 252784 מספר סימן

Application Date 13/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Matok V'kal Ltd. שם: מתוק וקל בע"מ

Address: Industrial Park, P.O.B. 3029, Casearia, 38900, 
Israel

כתובת : פארק התעשייה, ת.ד. 3029, קיסריה, 38900, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Kaplan & Co., Advs.

Address: 2 Weizmann St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: עדי קפלן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 2, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, included in class 30. קפה, הנכלל בסוג 30.                     

כ"ט אייר תשע"ד - 51029/05/2014



Trade Mark No. 252856 מספר סימן

Application Date 31/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145031 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, based on 
antineoplastic and immunomodulating agents and 
veterinary preparations for the treatment and 
diagnosis of oncological, immune and autoimmune 
diseases in mammals; sanitary preparations for 
medical purposes; anti-diabetic preparations for 
medical use; plasters and materials for dressings for 
medical purposes; material for stopping teeth, dental 
wax.  

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
scientific research and design of antineoplastic and 
immunomodulating agents relating thereto; industrial 
scientific analysis and scientific research services, in 
the field of pharmaceuticals and biotechnology; 
design and development of computer hardware and 
software. 

Class: 44 סוג: 44

Medical services, namely, blood bank services, 
medical clinic services, health care, health 
counseling, hospitals, medical assistance; veterinary 
services; health care consulting in the field of 
immunotherapy; medical, physical rehabilitation and 
physical therapy services; physical therapy 
evaluation, identification, and management of 
movement dysfunction to restore, maintain, and 
promote optimal physical function preventing the 
onset, symptoms and progression of impairments, 
functional limitations, and disabilities resulting from 
disease, disorders, conditions, or injuries.  

כ"ט אייר תשע"ד - 51129/05/2014



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SOTIO a.s.

Address: Jankovcova 1518/2, CZ-170 00 Prague 7, 
Czech Republic

(Czech Republic joint-stock company)

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

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

European Community Trade Mark, 23/05/2012, No. 
010906394

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/05/2012, מספר 
010906394

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

כ"ט אייר תשע"ד - 51229/05/2014



Trade Mark No. 253041 מספר סימן

Application Date 26/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145657 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Stardust Capital

Address: 8 rue Le Chatelier, F-75017 Paris, France

(France Société à responsabilité limitée)

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: 8 סוג: 8

Hand-operated hand tools and implements, namely, 
drills, clamps, picks; cutlery, forks and spoons; side 
arms, other than firearms, namely, swords, hunting 
knives; razors; hand-operated hand tools for use in 
gardening, namely, trowels, spades, pickaxes, rakes.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products, precious stones; 
timepieces and chronometric instruments; precious 
metals and alloys thereof; coins; works of art of 
precious metal; jewelry cases [caskets]; boxes of 
precious metal; watch cases, straps, chains, springs 
or glasses; key rings [trinkets or fobs]; statues or 
figurines (statuettes) of precious metal; cases or 
presentation cases for timepieces; medals.

Class: 21 סוג: 21

Non-electric utensils and containers for household or 
kitchen use, namely, pans; combs; brushes, except 
paintbrushes, namely, cake brushes, hair brushes; 
brush-making materials, namely, filaments for making 
brushes; unworked or semi-worked glass except for 
building glass; bottles sold empty; works of art made 
of porcelain, terracotta or glass; statues or figurines, 
namely, statuettes, made of porcelain, terra cotta or 
glass; toilet utensils or cases, namely, toilet tissue 
holders, soap dishes, trash cans; receptacles, 
namely, drinking glasses; tableware, other than 
knives, forks and spoons, namely, coffee services, 
bowls, plates; indoor aquariums.

כ"ט אייר תשע"ד - 51329/05/2014



סהרה
Trade Mark No. 253301 מספר סימן

Application Date 07/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAMBOUR LIMITED שם: טמבור בע"מ

Address: P.O.B. 2238, Akko, 24517, Israel כתובת : ת.ד. 2238, עכו, 24517, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

All goods included in class 2. כל הסחורות הנכללות בסוג 2.         

כ"ט אייר תשע"ד - 51429/05/2014



Trade Mark No. 253643 מספר סימן

Application Date 15/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147985 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 class 34; 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, 18/07/2012, No. 632350 שוויץ, 18/07/2012, מספר 632350

Class: 34 סוג: 34

כ"ט אייר תשע"ד - 51529/05/2014



Trade Mark No. 253644 מספר סימן

Application Date 24/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147988 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VISCOFAN, S.A.

Address: C/ Berroa, 15, 4ª pl.,,Polígono Industrial Berroa, 
E-31192 TAJONAR (Navarra), Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Meat and sausage casings whether of gut, cellulose 
or artificial materials; artificial gut; collagen gut; 
artificial casings made of raw material of animal 
origin or of fibrous material of animal origin; collagen 
fiber gut extracted from animal skins for food 
products; pleated collagen films reinforced with an 
external tubular mesh for making sausages.

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

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

Spain, 22/06/2012, No. 3036169 ספרד, 22/06/2012, מספר 3036169

Class: 18 סוג: 18

כ"ט אייר תשע"ד - 51629/05/2014



Trade Mark No. 253645 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1147999 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue La Boétie, F-75008 Paris, France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Injectable anti-diabetic products.

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

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

France, 13/07/2012, No. 12/3 934 118 צרפת, 13/07/2012, מספר 118 934 12/3

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 51729/05/2014



Trade Mark No. 253648 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148019 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jiangde Xu

Address: Annex 1, No. 31, Supoqiao Street, Qingyang 
District, Chengdu, 610000 Sichuan, People's Republic of 
China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Doors of metal; door cases of metal; door frames of 
metal; windows of metal; keys; locks of metal, other 
than electric; household metal pulley rail; latch bars 
of metal; chains of metal; sash pulleys; window 
pulleys; furniture casters of metal; door handles of 
metal; hinges of metal; runners of metal for sliding 
doors; door stops of metal.

כ"ט אייר תשע"ד - 51829/05/2014



Trade Mark No. 253655 מספר סימן

Application Date 10/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148103 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Room 536,,No.5 Building,,22# Henghe 
Road,,Beilun, 315800 NINGBO, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Hand-held tools, other than hand-operated; electric 
hand drills; glue guns, electric; hand-held electric 
drills (except electric coal drills); electromotion 
screwdrivers; electromotion spanners; electrical 
grinding wheel engines; air-operated power tools; 
pneumatic nail guns; spray guns for paint.

כ"ט אייר תשע"ד - 51929/05/2014



Trade Mark No. 253660 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148161 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Home Box Office, Inc.

Address: 1100 Avenue of the Americas, New York NY 
10036, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, t-shirts, hats.

כ"ט אייר תשע"ד - 52029/05/2014



Trade Mark No. 253662 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148170 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; ski boots; hats; mountain climbing shoes; 
leather belts for clothing; gloves (clothing); football 
shoes.

כ"ט אייר תשע"ד - 52129/05/2014



Trade Mark No. 253663 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148174 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers; adhesive fabric for 
application by heat; banners; bath linen, except 
clothing; bed blankets; bed clothes; bed covers; bed 
covers of paper; bed linen; billiard cloth; bolting cloth; 
brocades; buckram; bunting; calico; calico cloth 
(printed); canvas for tapestry or embroidery; cheese 
cloth; chenille fabric; cheviots (cloth); cloth; coasters 
(table linen); cotton fabrics; coverings of plastic for 
furniture; covers for cushions; crepe (fabric); crepon; 
curtain holders of textile material; curtains of textile or 
plastic; damask; diapered linen; door curtains; 
drugget; eiderdowns (down coverlets); elastic woven 
material; esparto fabric; fabric; fabric for footwear; 
fabric, impervious to gases, for aeronautical balloons; 
fabric of imitation animal skins; fabrics for textile use; 
face towels of textile; felt; fiberglass fabrics, for textile 
use; filtering materials of textile; fitted toilet lid covers 
of fabric; flags, not of paper; flannel (fabric); frieze 
(cloth); furniture coverings of textile; loose covers for 
furniture; fustian; gauze (cloth); glass cloths (towels); 
gummed cloth, other than for stationery; haircloth 
(sackcloth); handkerchiefs of textile; hat linings, of 
textile, in the piece; hemp cloth; hemp fabric; 
household linen; jersey (fabric); jute fabric; knitted 
fabric; labels of cloth; linen cloth; lingerie fabric; lining 
fabric for shoes; linings (textile); marabouts (cloth); 
material (textile); mattress covers; moleskin (fabric); 
mosquito nets; napkins, of cloth, for removing make-
up; net curtains; non-woven textile fabrics; oilcloth for 
use as tablecloths; pillow shams; pillowcases; place 
mats, not of paper; plastic material (substitute for 
fabrics); printers' blankets of textile; ramie fabric; 
rayon fabric; rugs (travelling) (lap robes); sanitary 
flannel; sheets (textile); shower curtains of textile or 
plastic; shrouds; silk (cloth); silk fabrics for printing 
patterns; sleeping bags (sheeting); table linen, not of 
paper; table napkins of textile; table runners; 
tablecloths, not of paper; tablemats, not of paper; 
taffeta (cloth); tick (linen); ticks (mattress covers); 
towels of textile; traced cloths for embroidery; trellis 
(cloth); tulle; upholstery fabrics; velvet; wall hangings 
of textile; washing mitts; woollen fabric; zephyr 
(cloth).

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

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

Germany, 15/11/2012, No. 30 2012 058 924.3/24 גרמניה, 15/11/2012, מספר 924.3/24 058 2012 30

Class: 24 סוג: 24

כ"ט אייר תשע"ד - 52229/05/2014



 Owners

Name: Schiesser Marken GmbH

Address: Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited 
Liability Company))

כ"ט אייר תשע"ד - 52329/05/2014



Trade Mark No. 253666 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148212 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Reverse Medical Corporation

Address: 13700 Alton Parkway,Suite 167, Irvine CA 
92618, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheters; microcatheters for intracranial and 
intravascular use; guide catheters.

כ"ט אייר תשע"ד - 52429/05/2014



Trade Mark No. 253668 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148222 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Culinary Concepts Hospitality Group, LLC

Address: 270 Lafayette Street, Suite 1406, New York NY 
10012, U.S.A.

(New York, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Bar services; restaurant services.

כ"ט אייר תשע"ד - 52529/05/2014



Trade Mark No. 253670 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148234 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Arena Pharmaceuticals GmbH

Address: Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Publications in the field of weight management, 
weight loss and weight loss maintenance.

Class: 41 סוג: 41

Teaching; provision of information relating to weight 
management, weight loss and weight loss 
maintenance.

Class: 44 סוג: 44

Weight management services, namely provision of 
programs relating to weight loss and/or to weight loss 
maintenance.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 25/06/2012, No. 85/660,483 ארה"ב, 25/06/2012, מספר 85/660,483

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44

כ"ט אייר תשע"ד - 52629/05/2014



Trade Mark No. 253671 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148235 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Publications in the field of weight management, 
weight loss and weight loss maintenance.

Class: 41 סוג: 41

Teaching; provision of information relating to weight 
management, weight loss and weight loss 
maintenance.

Class: 44 סוג: 44

Weight management services, namely provision of 
programs relating to weight loss and/or to weight loss 
maintenance.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 25/06/2012, No. 85/660,560 ארה"ב, 25/06/2012, מספר 85/660,560

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44

כ"ט אייר תשע"ד - 52729/05/2014



 Owners

Name: Arena Pharmaceuticals GmbH

Address: Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, 
Switzerland

כ"ט אייר תשע"ד - 52829/05/2014



Trade Mark No. 253674 מספר סימן

Application Date 28/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148284 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE

Address: 17 boulevard Haussmann, F-75009 PARIS, 
France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milks, powdered milks, flavored jellied milks and 
whipped milks; dairy products, namely yogurts, 
drinking yogurts, soft white cheeses, unflavored or 
flavored beverages mainly consisting of milk or dairy 
products, milk beverages (milk predominating), milk 
beverages containing fruits; unflavored or flavored 
fermented dairy products.

Class: 30 סוג: 30

Edible ices, edible ices mainly made from yogurts, 
ice creams, water ices (edible ices), frozen yogurts, 
flavored ices.

כ"ט אייר תשע"ד - 52929/05/2014



Trade Mark No. 253675 מספר סימן

Application Date 16/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148288 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROICHEN CO., LTD

Address: 4th Floor, Myoung Moon Bldg., 167-5 Karak 2 
Dong, Songpa-Gu, Seoul, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Name: MOON, Jae Gu

Address: 102-3204, Lotte Castle Gold, Sincheon-dong, 
Songpa-gu, Republic of Korea

(Republic of Korea Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Pots [non-electric]; hot pots [not electrically heated]; 
frying pans [non-electric]; cooking pots [non-electric]; 
cooking pot sets [non-electric]; casserole pans [non-
electric]; cauldrons [non-electric]; containers for 
household or kitchen use; thermally insulated 
containers for food; heatproof earthenware (glass) 
pots.

כ"ט אייר תשע"ד - 53029/05/2014



Trade Mark No. 253681 מספר סימן

Application Date 04/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148348 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DIMITRIOS XANTHOPOULOS son of PETER

Address: 9 Isminis Street, GR-145 78 Ekali Attikis, 
Greece

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Gymnastic and sporting articles 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)

Greece, 19/10/2012, No. 218408 יון, 19/10/2012, מספר 218408

Class: 28 סוג: 28

כ"ט אייר תשע"ד - 53129/05/2014



Trade Mark No. 253685 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148420 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; make-up preparations; 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. 
011104254

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/08/2012, מספר 
011104254

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 53229/05/2014



Trade Mark No. 253686 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148421 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; make-up preparations; 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. 
011104271

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/08/2012, מספר 
011104271

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 53329/05/2014



Trade Mark No. 253723 מספר סימן

Application Date 07/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148840 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DEXIN MING ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., 
LTD

Address: 3/6/F Block 1, Sanwei Industrial Zone, Baoan 
Road, Xi Xiang, 518102 Baoan District, Shenzhen, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; telephone set sheath; 
portable media player; cameras (photography); 
measuring instruments; connections for electric lines; 
electric theft prevention installations; eyeglasses; 
chargers for electric batteries; remote control 
devices.

Class: 11 סוג: 11

Lamps; lights for automobiles; electric cooking 
utensils; cooling appliances and installations; air 
conditioning installations; faucets for pipes; bath 
fittings; disinfectant apparatus; electrically heated 
carpets; lighters.

כ"ט אייר תשע"ד - 53429/05/2014



Trade Mark No. 253724 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0761492 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.

Address: Burgemeester Crezeelaan 40, NL-2678 KX De 
Lier, Netherlands

(Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural and horticultural products and grains not 
included in other classes; fresh fruits and vegetables; 
seeds, natural plants and flowers.

כ"ט אייר תשע"ד - 53529/05/2014



Trade Mark No. 253726 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0929602 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bruichladdich Distillery Company Limited

Address: The Bruichladdich Distillery, Islay, Argyll PA49 
7UN, United Kingdom

(United Kingdom (Scotland) limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines, spirits (beverages) and liqueurs.

כ"ט אייר תשע"ד - 53629/05/2014



Trade Mark No. 253727 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0971637 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bruichladdich Distillery Company Limited

Address: The Bruichladdich Distillery, Islay, Argyll PA49 
7UN, United Kingdom

(United Kingdom (Scotland) limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages.

כ"ט אייר תשע"ד - 53729/05/2014



Trade Mark No. 253731 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1045966 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kapman AB 

Address: SE-811 81 SANDVIKEN, Sweden

(Sweden Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machine tools, including, band saws, saw blades, 
hole saws, reciprocating saw blades, rotary burrs, 
pneumatic/electric secateurs and electrical cordless 
gardening tools.

Class: 8 סוג: 8

Hand tools, hand-operated, including, handsaws, 
bow saws, wrenches, adjustable wrenches, 
spanners, nut drivers, sockets and parts and fittings, 
torque tools, impact tools and bits, screwdrivers, 
cutters, pliers, nippers, tweezers, scrapers, pullers, 
extractors, chisels, punches, hammers, drills, files, 
knives, hacksaw blades, vices, secateurs, pruners, 
shears, snips, loppers, hedge shears, grass shears, 
edge shears, lawn shears, scissors, grafting knifes, 
pruning knifes, top pruners, sharpeners, pruning 
saws, axes, wedges, balcony tools, long shafted 
tools and bow saws and poles for the before 
mentioned wares.

כ"ט אייר תשע"ד - 53829/05/2014



Trade Mark No. 253735 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1081902 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Address: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, not included in other classes; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers.

כ"ט אייר תשע"ד - 53929/05/2014



Trade Mark No. 253736 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1102578 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mexpo International Inc.

Address: 2695B McCone Avenue, Hayward CA 94545, 
U.S.A.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Gloves, caps, gowns, masks, scrub suits and shoe 
covers for medical, surgical and dental use.

כ"ט אייר תשע"ד - 54029/05/2014



Trade Mark No. 253737 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142567 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lupus Foder AB

Address: Signalistgatan 7, SE-721 31 Västerås, Sweden

(Sweden Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Algarovilla for animal consumption; peanut meal for 
animals; peanut cake for animals; by-products of the 
processing of cereals, for animal consumption; 
residual products of cereals for animal consumption; 
pet food; edible chewing bones for animals; pet 
beverages; fishmeal for animal feeds; sanded paper 
for domestic animals (litter); aromatic sand for pets 
(litter); animal treats; cat litter; edible oxhide chews 
for dogs; edible oxhide chews toys for dogs; additives 
to fodder, not for medical purposes; foodstuffs for 
animals; lime for animal forage; bran mash for animal 
consumption; distillery waste for animal consumption; 
animal fattening preparations; rice meal for fodder; 
hay; strengthening animal forage; fodder; grains for 
animal consumption; yeast for animals; litter for 
animals; meal for animals; straw (cereal stems); 
straw (forage).

כ"ט אייר תשע"ד - 54129/05/2014



Trade Mark No. 253839 מספר סימן

Application Date 12/05/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1079659 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising agencies; Advertising and marketing; 
Business administration and management; Business 
administration and office work; Business 
administration consultancy; Business management 
and consultation; Business organization and 
management consulting; Business records 
management; Business risk management; Business 
risk management consultation.

Class: 36 סוג: 36

Bill payment services; Estate trust management; 
Financial advisory and consultancy services; 
Financial consultancy; Financial consultancy and 
insurance consultancy; Financial consulting in the 
field of real estate note brokerage; Financial 
consulting services, namely, expert analysis in 
finance; Financial services, namely, investment 
advice, investment management, investment 
consultation and investment of funds for others, 
including private and public equity and debt 
investment services; Insurance actuarial services; 
Monetary strategy consultation and research.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications gateway services, namely, for 
the financial, monetary and insurance industry; 
Telecommunications reseller services for businesses, 
namely, providing long distance telecommunication 
services, voice telecommunication services, local 
telephone service, and Internet access services.

כ"ט אייר תשע"ד - 54229/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red (Pantone red 
032) and white. as shown in the mark.

 Owners

Name: BANCO SANTANDER, S.A.

Address: Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 Santander 
(Cantabria), Spain

(España Sociedad Anónima)

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: 41 סוג: 41

Arranging of contests; Business training; Business 
training consultancy services; Educating at university 
or colleges; Education services in the nature of 
courses at the university level; Education services, 
namely, providing ,developing and facilitating 
customized leadership and executive development 
programs, providing executive coaching services, 
and providing business education programs to 
employees and executives in the field of business, 
banking, insurance; Education services, namely, 
training educators to teach through service learning 
and civic engagement and providing curricula in 
connection therewith; Educational services, namely, 
providing a learning and innovation center featuring 
fully customized leadership, motivational, 
educational, and brainstorming training; Educational 
services, namely, providing internships and 
apprenticeships in the field of business, science, 
research, and humanities; Organizing community 
sporting and cultural events; Providing a web site that 
features information about online higher education 
resources; Providing continuing legal education 
courses; Providing educational demonstrations; 
Providing facilities for educational conventions; 
Providing information on-line relating to educational 
opportunities; Providing information relating to 
educational services; Publication and editing of 
printed matter.

כ"ט אייר תשע"ד - 54329/05/2014



Trade Mark No. 254234 מספר סימן

Application Date 01/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150987 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANDONG HENGYU TECHNOLOGY GROUP

Address: Economic Development Zone, Guangrao Town, 
Dongying City, 257335 Shandong Province, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicle wheels; hubs for vehicle wheels; balance 
weights for vehicle wheels; rims for vehicle wheels; 
motorcycle wheels; vehicle wheel tires; tires for 
vehicle wheels; pneumatic tires; inner tubes for 
pneumatic tires.

כ"ט אייר תשע"ד - 54429/05/2014



Trade Mark No. 254247 מספר סימן

Application Date 15/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151136 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Yellow as shown 
in the mark.

 Owners

Name: Astellas Pharma Inc.

Address: 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8411, Japan

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shilon Zuckerstein & Co.

Address: 1 Azrieli center, Round Tower, Tel Aviv, 67012, 
Israel

שם: שילון צוקרשטיין ושות'

כתובת : מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, 67012, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of cancer.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/09/2012, No. 2012-74532 יפן, 14/09/2012, מספר 2012-74532

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 54529/05/2014



Trade Mark No. 254425 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152196 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LOXEAL S.R.L.

Address: G. Marconato, 2, I-20031 CESANO MADERNO 
(MB), Italy

(Italie Société à responsabilité limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; chemical products for scientific 
use; chemical products for photographs; chemical 
products for agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial and synthetic resins; 
dispersions of plastics; unprocessed plastics, in 
powder, liquid or paste form; fertilizers for soils, 
animals and artificial fertilizers; fire extinguishing 
products; tempering substances; chemical 
preparations for soldering; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive 
substances for industrial use; antifreeze; anti-
incrustants; brake fluids; chemical additives for motor 
fuel.

כ"ט אייר תשע"ד - 54629/05/2014



Trade Mark No. 254426 מספר סימן

Application Date 22/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152220 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZeniMax Media Inc.

Address: 1370 Piccard Drive, Rockville, MD 20850, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game programs; computer game programs 
downloadable from a global computer network; 
computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game 
software offered via the internet and wireless 
devices; computer game software for use with on-line 
interactive games.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing news, 
information, art, video clips, trailers, and other 
multimedia materials in the fields of video and 
computer games from a website; Multimedia 
entertainment software publishing services; 
publishing interactive computer and video game 
software.

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

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

U.S.A., 24/04/2012, No. 85606275 ארה"ב, 24/04/2012, מספר 85606275

Class: 9 סוג: 9

U.S.A., 24/04/2012, No. 85607258 ארה"ב, 24/04/2012, מספר 85607258

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing websites 
featuring news, information, art, video clips, trailers, 
and other multimedia materials in the fields of video 
and computer games; multimedia publishing of 
interactive computer and video game software.

כ"ט אייר תשע"ד - 54729/05/2014



Trade Mark No. 254428 מספר סימן

Application Date 29/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152261 מספר סימן בינלאומי

 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.

כ"ט אייר תשע"ד - 54829/05/2014



Trade Mark No. 254429 מספר סימן

Application Date 15/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152284 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Melissa & Doug, LLC

Address: 141 Danbury Road, Wilton, CT 06897, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Building games; construction toys; manipulative 
games; parlor games.

כ"ט אייר תשע"ד - 54929/05/2014



Trade Mark No. 254430 מספר סימן

Application Date 05/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0548541 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MECALAC FRANCE - Société par Actions 
Simplifiée

Address: Parc des Glaisins,,2 avenue du Pré de Challes, 
F-74940 ANNECY-LE-VIEUX, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Hydraulic shovels.

כ"ט אייר תשע"ד - 55029/05/2014



Trade Mark No. 254431 מספר סימן

Application Date 28/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0786528 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the representation of an 
apple, filled with irregular inclined lines, with a 
stylized leaf stalk and leaf, attached to a stylized 
inclined line, at the left side is the word KIKU in 
stylized uppercase type, the design located within the 
perimeter of a circle.

 Owners

Name: KIKU Srl-GmbH

Address: Via Lamm 23c, I-39050 APPIANO-
CORNAIANO (Bolzano), Italy

(Italie Société à Responsabilité Limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked apples, jellies made 
with apples, jams made with apples.

Class: 31 סוג: 31

Fresh apples, apple trees, grafts, rootstocks, plant 
parts.

Class: 32 סוג: 32

Apple drinks and juices, syrups and other 
preparations for making beverages made with 
apples.

Class: 33 סוג: 33

Apple distillates, liqueurs made with apples.

כ"ט אייר תשע"ד - 55129/05/2014



Trade Mark No. 254433 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0813873 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass 
cases, eyeglass chains.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry of precious and non-precious metal, namely 
bracelets, necklaces, neck chains and rings, 
brooches, earrings, pendants, tie-pins, cuff-links, 
precious stones, jewelry cases.

Class: 18 סוג: 18

Bags, namely shoulder bags, travelling bags, 
handbags, Boston bags, waist packs, sling bags for 
carrying infants, leather and canvas shopping bags, 
duffle bags, tote bags, clutch bags, trunks, wallets, 
purses, briefcases, attaché cases, pouches of leather 
or textile, school bags, suitcases, garment bags for 
travel, key cases made of feather, backpacks, 
rucksacks, vanity cases sold empty, carry-on bags, 
beach bags, umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Pullovers, cardigans, sweaters, jerseys, jumpers, 
jackets, sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses, 
shirts, trousers, jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-
shirts, dresses, men's suits, coats, half coats, down 
jackets, anoraks, raincoats, overcoats, fur coats and 
jackets, overalls, underwear, vests, hosiery and panty 
hose, bathrobes, neckerchiefs, bandanas, shawls, 
scarves, neckties, gloves for clothing, belts for 
clothing, shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats 
and caps.

כ"ט אייר תשע"ד - 55229/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is a three-dimensional mark

The three-dimensional mark consists of a ring-
shaped element with a gap delimited by two tips from 
which two small symmetrical legs arranged in a 
specular manner extend outwards, with an element 
between them which is aligned with and bridges the 
gap.

 Owners

Name: Salvatore Ferragamo S.p.A.

Address: Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze, Italy

(Italy Joint Stock Company)

כ"ט אייר תשע"ד - 55329/05/2014



Trade Mark No. 254435 מספר סימן

Application Date 19/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0836027 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Divelit Holding S.A.

Address: CH-1618 Châtel-St-Denis, Switzerland

(SA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric domestic ironing appliances comprising a 
steam generating device; electric and steam irons.

Class: 11 סוג: 11

Steam generating apparatus particularly steam 
generators.

Class: 21 סוג: 21

Ironing boards.

כ"ט אייר תשע"ד - 55429/05/2014



Trade Mark No. 254436 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0844135 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIETE DU MAINE DRILHON

Address: Le Maine Drilhon, F-16300 BARRET, France

(France Société en nom collectif)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages.

כ"ט אייר תשע"ד - 55529/05/2014



Trade Mark No. 254437 מספר סימן

Application Date 08/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0855466 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists in the fancy word "AMPLIFON".

 Owners

Name: AMPLIFON S.p.A.

Address: Via Ripamonti, 131/133, MILANO, Italy

(ITALY Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Medical and paramedical services rendered to 
persons with deafness problems, professional 
services rendered for the treatment of the deafness.

כ"ט אייר תשע"ד - 55629/05/2014



Trade Mark No. 254438 מספר סימן

Application Date 17/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0892079 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ETS ZILLI

Address: 24 avenue Joannès Masset, F-69009 LYON, 
France

(FRANCE Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
or coated with these materials not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leathers and imitation leathers, products thereof and 
more specifically baggage, leatherware articles and 
saddlery.

כ"ט אייר תשע"ד - 55729/05/2014



Trade Mark No. 254440 מספר סימן

Application Date 17/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0981973 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gold and 
black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: ETS ZILLI

Address: 24 avenue Joannès Masset, F-69009 LYON, 
France

(FRANCE Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and alloys thereof; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric 
instruments.

כ"ט אייר תשע"ד - 55829/05/2014



Trade Mark No. 254442 מספר סימן

Application Date 30/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1001784 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Hitachi Plant Technologies, Ltd.

Address: 5-2, Higashi-Ikebukuro 4-chome,,Toshima-ku, 
Tokyo 170-8466, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laboratory apparatus and instruments; optical 
apparatus and instruments; measuring machines and 
instruments; electric or magnetic meters and testers; 
telecommunication devices and apparatus; electronic 
machines, apparatus and their parts.

כ"ט אייר תשע"ד - 55929/05/2014



Trade Mark No. 254443 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1013692 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LemonAid Beverages GmbH

Address: Bernstorffstrasse 71, 22767 Hamburg, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Beverages on the basis of tea.

Class: 32 סוג: 32

Beers, mineral water and other non-alcoholic 
beverages, fruit drinks, syrups.

כ"ט אייר תשע"ד - 56029/05/2014



Trade Mark No. 254444 מספר סימן

Application Date 17/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1038174 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ETS ZILLI

Address: 24 avenue Joannès Masset, F-69009 LYON, 
France

(FRANCE Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical goods, spectacles, spectacle cases, 
binoculars, binocular cases, cases for photographic 
apparatus, cameras and mobile telephones.

כ"ט אייר תשע"ד - 56129/05/2014



Trade Mark No. 254445 מספר סימן

Application Date 17/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1038673 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ETS ZILLI

Address: 24 avenue Joannès Masset, F-69009 LYON, 
France

(FRANCE Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, goods made of these 
materials not included in other classes, namely key 
cases (leather goods), attaché cases, magazine 
racks, wallets, purses not of precious metal, 
handbags, school satchels and bags, tool bags 
(empty), backpacks, shopping bags, mountaineering 
bags, camping bags, beach bags, travel bags, 
garment bags (for travel), shoe bags (for travel), bags 
for belts (for travel), bags for gloves (for travel), 
boxes of leather or leatherboard, leather straps, 
leather bands, collars for animals, clothing for 
animals, leashes, muzzles, leather trimmings for 
furniture; animal skins, pelts and hides; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

כ"ט אייר תשע"ד - 56229/05/2014



Trade Mark No. 254447 מספר סימן

Application Date 15/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1106649 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MERCAN OPTİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: M.E.S Sitesi 14.,Cadde M-4 Blok 10, 
Başakşehir İSTANBUL, Turkey

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses, spectacle frames, eyeglasses.

כ"ט אייר תשע"ד - 56329/05/2014



Trade Mark No. 254449 מספר סימן

Application Date 06/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1114625 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kolon Industries, Inc.

Address: Kolon Tower,,42, Byulyangsangga 2-ro, 
Kwacheon-City, Kyunggi-Do, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; sunglasses; swim goggles; goggles for 
sports; contact lenses; chains for spectacles; 
eyeglass cases.

כ"ט אייר תשע"ד - 56429/05/2014



Trade Mark No. 254491 מספר סימן

Application Date 01/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152372 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of stylized English letters DIVILEY 
which has no any significance to the designated 
goods, and has no any geographic indications; on the 
left of DIVILEY, is a design composed of a circle on 
the top, and a stylized bird with a feather separated 
into three beneath and surrounding the circle.

 Owners

Name: GUANGDONG WINPARD INDUSTRY CO., LTD.

Address: Silian Indusrial Area, Xiashan, Chaonan District, 
Shantou, Guangdong Province, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

School bags; pocket wallets; shopping bags; 
handbags; travelling bags; briefcases; trunks 
[luggage]; umbrellas; straps of leather [saddlery]; 
backpacks.

Class: 25 סוג: 25

Shoes; clothing; sports shoes; gloves [clothing]; 
girdles; knitwear [clothing]; sports jerseys; tee shirts; 
hosiery; children clothes.

כ"ט אייר תשע"ד - 56529/05/2014



Trade Mark No. 254492 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152417 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sunesis Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 400,395 Oyster Point Blvd, South San 
Francisco CA 94080, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors, cancers, hematological disorders and 
hematological malignancies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 02/08/2012, No. 85694184 ארה"ב, 02/08/2012, מספר 85694184

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 56629/05/2014



Trade Mark No. 254493 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152418 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Sheaf-binding machines; bottle filling machines; 
wrapping machines; packing machines; sealing 
machines for industrial purposes; filling machines; 
bottle stoppering machines; bottle sealing machines; 
bottle capping machines.

Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard; cardboard articles; packing paper; 
bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; boxes of cardboard or paper; sheets of 
reclaimed cellulose for wrapping; bottle wrappers of 
cardboard or paper; plastic film for wrapping; viscose 
sheets for wrapping.

Class: 20 סוג: 20

Containers, not of metal [storage, transport]; 
packaging containers of plastic; stoppers, not of 
metal; closures, not of metal, for containers; sealing 
caps not of metal; bottle caps, 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)

People's Republic of China, 10/08/2012, No. 
11334273

סין, 10/08/2012, מספר 11334273

Class: 16 סוג: 16

People's Republic of China, 10/08/2012, No. 
11334568

סין, 10/08/2012, מספר 11334568

Class: 20 סוג: 20

People's Republic of China, 10/08/2012, No. 
1134128

סין, 10/08/2012, מספר 1134128

Class: 7 סוג: 7

כ"ט אייר תשע"ד - 56729/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the artistic typefaces and a 
figure; the artistic typefaces which has nine English 
letters: G, R, E, A, T, V, I, E, W letters in order.

 Owners

Name: GREATVIEW BEIJING TRADING Co., LTD.

Address: 14 Jiuxianqiao Road,,Chaoyang District, 100015 
Beijing, People's Republic of China

(China Limited Company)

כ"ט אייר תשע"ד - 56829/05/2014



Trade Mark No. 254496 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152500 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Address: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticides for use in agriculture.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/11/2012, No. 637323 שוויץ, 29/11/2012, מספר 637323

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 56929/05/2014



Trade Mark No. 254498 מספר סימן

Application Date 31/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152526 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Van Eck Associates Corporation

Address: 335 Madison Avenue, 19th Floor, New York, NY 
10017, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Online electronic newsletters provided via email in 
the fields of financial markets and financial 
investments, namely exchange traded funds and 
exchange traded notes (terms considered too vague 
by the International Bureau - rule 13.2.b) of the 
Common Regulations).

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

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

U.S.A., 20/03/2012, No. 85574814 ארה"ב, 20/03/2012, מספר 85574814

Class: 41 סוג: 41

כ"ט אייר תשע"ד - 57029/05/2014



Trade Mark No. 254499 מספר סימן

Application Date 26/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152530 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Opel Special Vehicles GmbH

Address: Mainzer Str. (Adam Opel AG - M55), 65428 
Rüsselsheim, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Passenger motor vehicles, their parts and spare 
parts, included in this class.

Class: 27 סוג: 27

Foot mats for vehicles.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings, sporting articles, toy cars, 
model cars, plush toys, teddy bears, electronic 
games (including video games), except as accessory 
apparatus for television sets; playing cards; flying 
discs (frisbees), footballs, basketballs, softballs; all 
aforesaid goods included in this class.

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

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

Germany, 18/04/2012, No. 302012025717.8/12 גרמניה, 18/04/2012, מספר 302012025717.8/12

Class: 12 סוג: 12

Class: 27 סוג: 27

Class: 28 סוג: 28

כ"ט אייר תשע"ד - 57129/05/2014



Trade Mark No. 254500 מספר סימן

Application Date 02/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152555 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ID&Q Licenties B.V.

Address: Rhôneweg 54, NL-1043 AH Amsterdam, 
Netherlands

(The Netherlands Besloten vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; producing, arranging and conducting 
of music and dance events; publishing of books, 
newspapers, periodicals and electronic publications; 
entertainment, including by electronic means; 
production of audio and/or video recordings 
(audiovisual production); providing of information in 
the field of concerts via computer and communication 
networks, whether or not by electronic means; 
instruction services; providing of training; sporting 
and cultural activities; providing information in the 
fields of entertainment, movies, music, sports and 
education over computer networks and global 
communication networks; entertainment services; 
entertainment services provided by film, theatre and 
performing artists; performing music; concerts; 
composing, producing, editing and presenting radio 
and television programmes; arranging parties; 
conducting award ceremonies; performances of 
singers and celebrities.

כ"ט אייר תשע"ד - 57229/05/2014



Trade Mark No. 254501 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152559 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Semiconductor manufacturing machines and their 
component parts and fittings; flat panel display 
manufacturing machines and their component parts 
and fittings; photovoltaic panel manufacturing 
machines and their component parts and fittings; 
photovoltaic cell substrate manufacturing machines 
and their component parts and fittings.

Class: 37 סוג: 37

Maintenance and repair of semiconductor 
manufacturing machines; maintenance and repair of 
semiconductor testing machines; maintenance and 
repair of flat panel display manufacturing machines; 
maintenance and repair of photovoltaic panel 
manufacturing machines; maintenance and repair of 
photovoltaic cell substrate manufacturing machines; 
providing information related to the maintenance and 
repair of semiconductor manufacturing machines; 
providing information related to the maintenance and 
repair of semiconductor testing machines; providing 
information related to the maintenance and repair of 
flat panel display manufacturing machines; providing 
information related to the maintenance and repair of 
photovoltaic panel manufacturing machines; 
providing information related to the maintenance and 
repair of photovoltaic cell substrate manufacturing 
machines.

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

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

Japan, 11/12/2012, No. 2012-100315 יפן, 11/12/2012, מספר 2012-100315

Class: 7 סוג: 7

Class: 37 סוג: 37

כ"ט אייר תשע"ד - 57329/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Blue and green. as 
shown in the mark.

Blue and green.

 Owners

Name: Tokyo Electron Limited

Address: 3-1 Akasaka 5-chome,,Minato-ku, Tokyo 107-
6325, Japan

(Japan Corporation)

כ"ט אייר תשע"ד - 57429/05/2014



Trade Mark No. 254502 מספר סימן

Application Date 25/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152574 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Edgecraft Corporation

Address: 825 Southwood Road, Avondale PA 19311, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric food slicers; electric knife sharpeners.

Class: 8 סוג: 8

Manual sharpeners for knives and other cutting tools.

כ"ט אייר תשע"ד - 57529/05/2014



Trade Mark No. 254503 מספר סימן

Application Date 28/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152577 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Brokerage; capital investments; clearing, financial; 
electronic funds transfer; exchanging money; 
financial analysis; financial consultancy; financial 
information; financial management; stock exchange 
quotations.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer software 
consultancy; computer software design; computer 
system analysis; computer system design; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; 
maintenance of computer software; rental of 
computer software; updating of computer software.

כ"ט אייר תשע"ד - 57629/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red, light red and 
white. as shown in the mark.

Red, light red and white. Red, one part of the 
quadrangle; light red, other part of the quadrangle; 
white, three vertical wavy lines.

It is a figurative mark that includes a quadrangle and 
three vertical wavy lines in it; one part of the 
quadrangle is red, other part is light red; the border 
between two parts is a wavy line that connects two 
opposite angles of the quadrangle; three vertical 
wavy lines are white.

 Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu 
"Simcord"

Address: vul. Otakara Yarosha, 18, Kharkiv 61045, 
Ukraine

(Ukraine Limited company)

כ"ט אייר תשע"ד - 57729/05/2014



Trade Mark No. 254504 מספר סימן

Application Date 30/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152581 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a circle containing a plus 
symbol surrounded by a circle with an irregular 
circumference.

 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

Carrying cases for electronic equipment, namely, 
mobile phones, handheld computers, digital cameras, 
and multimedia players.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 06/08/2012, No. 85696603 ארה"ב, 06/08/2012, מספר 85696603

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 57829/05/2014



Trade Mark No. 254505 מספר סימן

Application Date 17/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152611 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours A) C:20 M:99 Y:49 
K:0, b) C:82 M:22 Y:13 K:0, c) C:56 M:1 Y:11 K:0. as 
shown in the mark.

A) C:20 M:99 Y:49 K:0, b) C:82 M:22 Y:13 K:0, c) 
C:56 M:1 Y:11 K:0.

 Owners

Name: Pat O'Donnell

Address: Lincor Solutions Ltd, Cork Business and 
Technology Park, Model Farm Rd., Cork, Ireland

(Ireland A company incorporated in Ireland)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Communication by computer terminals.

Class: 44 סוג: 44

Healthcare.

כ"ט אייר תשע"ד - 57929/05/2014



Trade Mark No. 254506 מספר סימן

Application Date 12/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152619 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Address: Drechslerstrasse 1-3, 23556 Lübeck, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, processed and unprocessed; tobacco 
products, in particular cigars, cigarettes, cigarillos, 
tobacco for smoking, snuff, tobacco for water pipes; 
cigarette papers; cigarette tubes; cigarette filters; 
matches; smokers' articles as far as included in class 
34.

כ"ט אייר תשע"ד - 58029/05/2014



Trade Mark No. 254507 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152640 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'Oreal (UK) Limited

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

(United Kingdom (England and Wales) Limited Liability 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up preparations; cosmetics.

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

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

United Kingdom, 31/12/2012, No. 2647092 ממלכה מאוחדת, 31/12/2012, מספר 2647092

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 58129/05/2014



Trade Mark No. 254510 מספר סימן

Application Date 19/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152665 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: China Tobacco Zhejiang Industrial Co.,Ltd

Address: No.288 Jianguo Nan Road,,Hangzhou City, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; cigars; tobacco; chewing tobacco; snuff; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; cut tobacco.

כ"ט אייר תשע"ד - 58229/05/2014



Trade Mark No. 254517 מספר סימן

Application Date 28/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152690 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

White, black, orange, gray, blue and maroon.

 Owners

Name: COTECNICA, S.C.C.L

Address: Cr. Nacional II, Km. 494,5, E-25250 Bellpuig 
(Lleida), Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD COOPERATIVA CATALANA 
LIMITADA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs and fodder for animals.

כ"ט אייר תשע"ד - 58329/05/2014



Trade Mark No. 254526 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152748 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Widex A/S

Address: Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark

(Denmark Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Hearing aids.

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

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

Denmark, 05/07/2012, No. VA 2012 01813 VA 2012 01813 דנמרק, 05/07/2012, מספר

Class: 10 סוג: 10

כ"ט אייר תשע"ד - 58429/05/2014



Trade Mark No. 254527 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152765 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sunesis Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 400,395 Oyster Point Blvd, South San 
Francisco CA 94080, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors, cancers, hematological disorders and 
hematological malignancies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 02/08/2012, No. 85694178 ארה"ב, 02/08/2012, מספר 85694178

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 58529/05/2014



Trade Mark No. 254528 מספר סימן

Application Date 13/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152766 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fresh Catch Limited

Address: Kirk Square, Peterhead, Aberdeenshire AB42 
1RQ, United Kingdom

(United Kingdom Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish (none being live); fresh fish; frozen fish; 
processed fish; fresh seafood; frozen seafood; 
processed seafood; mackerel; graded whole round 
mackerel; headed and gutted mackerel; machine cut 
mackerel fillets; single cut mackerel fillets; mackerel 
flaps; mackerel pieces; horse mackerel; herring; 
graded whole herring; graded herring flaps; herring 
singles; skinless herring fillets and pieces; deli 
herring; marinated herring; white fish; black halibut; j-
cut black halibut; straight cut black halibut; whole 
round black halibut; cod; skinless and boneless cod 
fillets; skinless and boneless cod portions; skinless 
and boneless haddock fillets; skinless and boneless 
haddock portions; skinless and boneless saithe 
fillets; skinless and boneless saithe portions; 
scallops; salmon portions; prawns; shrimp.

כ"ט אייר תשע"ד - 58629/05/2014



Trade Mark No. 254530 מספר סימן

Application Date 31/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152786 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: American Cancer Society, Inc.

Address: 250 Williams Street, Atlanta GA 30303, U.S.A.

(New York, United States non-profit corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Charitable fundraising services to support cancer 
research, education, advocacy, prevention, detection, 
treatment, and patient and family services.

כ"ט אייר תשע"ד - 58729/05/2014



Trade Mark No. 254531 מספר סימן

Application Date 29/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152787 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OJMAR, S.A.

Address: Polígono Industrial de Lerun, E-20870 Elgoibar 
(Guipuzcoa), Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Radio frequency identification devices 
(transponders); transponders; electric or electronic 
locks, electric apparatus for opening doors, checking 
(supervision) apparatus, equipment for data 
processing.

כ"ט אייר תשע"ד - 58829/05/2014



Trade Mark No. 254532 מספר סימן

Application Date 11/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152816 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Victor-L

Address: 10 place Vendôme, F-75001 Paris, France

(France SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or 
imitation leather clothing; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; 
hosiery; socks; slippers; beach, ski or sports 
footwear; underwear.

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

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

France, 27/08/2012, No. 12 3 922 313 צרפת, 27/08/2012, מספר 313 922 3 12

Class: 25 סוג: 25

כ"ט אייר תשע"ד - 58929/05/2014



Trade Mark No. 254533 מספר סימן

Application Date 31/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152820 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EuroWineGate S.A.S.

Address: Villevert, F-16100 MERPINS, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and carbonated waters; fruit 
beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; lemonades; fruit 
nectars; soda water; non-alcoholic aperitifs.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); ciders; digesters 
(liqueurs and spirits); wines; spirits; alcoholic extracts 
or essences.

כ"ט אייר תשע"ד - 59029/05/2014



Trade Mark No. 254534 מספר סימן

Application Date 20/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152831 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Loacker Moccaria International GmbH

Address: Panzendorf 196, A-9920 Heinfels, Austria

(GERMANY GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, Tea, Cocoa, Pastries and cookies, Ices.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/08/2012, No. 
011185147

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/08/2012, מספר 
011185147

Class: 30 סוג: 30

כ"ט אייר תשע"ד - 59129/05/2014



Trade Mark No. 254535 מספר סימן

Application Date 26/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152843 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "CHINA PARTNERS". 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Lightspeed Management Company, LLC

Address: 2200 Sand Hill Road, Menlo Park CA 94025, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consultation services.

Class: 36 סוג: 36

Venture capital investment services; venture capital 
services, namely, providing financing to emerging 
and start-up companies; private equity investment 
services; private equity services, namely, financing 
services, structuring and participating in equity and 
debt financings, sourcing investments, identification 
of investors, advising on fund raising materials, 
identifying potential acquisitions and acquisition 
targets, advising on IPO planning and execution; 
investment banking services; raising and managing 
funds, namely, raising funds from institutional and 
individual investors and providing fund management 
services; capital investment services; publicly traded 
securities investment management services; financial 
management and administration of funds in the 
nature of investment funds and funds involving 
publicly traded securities; real estate investment 
services; consulting relating to real estate investment 
services; real estate management services; raising 
and managing real estate funds.

כ"ט אייר תשע"ד - 59229/05/2014



Trade Mark No. 254538 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152876 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Thermostar Handels GmbH

Address: Auen-Süduferstraße 67, A-9220 Velden, Austria

(Austria Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning and polishing preparations.

Class: 7 סוג: 7

Cleaning apparatus utilizing steam, vacuum cleaners, 
apparatus for vacuum cleaner systems, apparatus for 
cleaning upholstery, mattress cleaning apparatus, 
apparatus for cleaning carpets, cleaning and 
polishing apparatus for hard floors.

Class: 21 סוג: 21

Ironing boards.

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services, direct sale services, 
mail order services and telesales services, all in 
relation to care and cleaning preparations, cleaning 
appliances utilizing steam, vacuum cleaners, 
apparatus for vacuum cleaner systems, apparatus for 
cleaning upholstery, mattress cleaning apparatus, 
carpet cleaning apparatus, care apparatus for hard 
floors, ironing tables.

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

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

European Community Trade Mark, 07/08/2012, No. 
011102696

איחוד האירופי לסימני מסחר, 07/08/2012, מספר 
011102696

Class: 3 סוג: 3

Class: 7 סוג: 7

Class: 21 סוג: 21

Class: 35 סוג: 35

כ"ט אייר תשע"ד - 59329/05/2014



Trade Mark No. 254539 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152877 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Donvand Limited

Address: Gullivers House,27 Goswell Road, London 
EC1M 7GT, United Kingdom

(Incorporated according to the laws of England and 
Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport, travel arrangement and reservation 
services; travel and tourist agency services; tour 
operator services; flight arrangement services; travel 
guide, escort and courier services; reservation 
services for transportation of passengers; luggage 
transportation services; passenger transportation 
services; vehicle rental services; vehicle transport 
services; tourist offices; arranging of tours, 
sightseeing and excursion arrangement services; 
services relating to obtaining passports and travel 
and entry visas; travel consultation and information 
services; consultancy services relating to travel and 
holidays; travel chaperoning services, being escorting 
travellers; provision of the foregoing services and 
information relating thereto online from a computer 
database, the Internet, telecommunications or any 
other media.

Class: 43 סוג: 43

Arranging and providing accommodation; hotel 
reservation services; holiday camp services; tourist 
houses; provision of the foregoing services and 
information relating thereto online from a computer 
database, the Internet, telecommunications or any 
other media.

כ"ט אייר תשע"ד - 59429/05/2014



Trade Mark No. 254541 מספר סימן

Application Date 19/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152904 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
edible oils and fats; palm oil for food and sunflower 
oil for food; eggs, milk and other dairy products; 
buttercream, whipped cream, margarine; cocoa 
butter; edible gelatine; fruit jellies, jellies for food; 
jams, marmalade and compotes; prepared nuts; 
preserves and brine for food.

Class: 30 סוג: 30

Pastries, confectionery and pastry products; almond 
paste, almond-based pastry and confectionery; 
hazelnut confectionery; custard, spreadable cream 
for confectionery; preparations for stiffening whipped 
cream; mix in powder for confectionery, mix in 
powder for custard cream; ice creams and binding 
agents for ice creams; powders for ice cream; 
leaven, baking powder, cake powder; cakes and cake 
paste; sugar pastry and sugar confectionery and for 
decorating Christmas trees; confectionery and pastry 
based on fruit jellies; candy for food; sugar, natural 
sweeteners, glucose for food; royal jelly for human 
consumption (not for medical purposes); malt extract 
for food, malt for human consumption, maltose; 
marzipan; cocoa, chocolate and other products 
deriving from cocoa, chocolate compound products; 
fondants for pastry and confectionery; pralines; rice 
cakes; starch for food; thickening agents for cooking 
foodstuffs; bread and bread improvers; cereal 
preparations; farinaceous food, wheat flour, corn 
flour, soya flour, potato flour for food; roasted corn; 
corn flakes, oat flakes; pizzas, pasta, spaghetti 
(noodles), vermicelli (noodles), tagliatelle (noodles).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/08/2012, No. MI2012C008068 MI2012C008068 איטליה, 09/08/2012, מספר

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

כ"ט אייר תשע"ד - 59529/05/2014



 Owners

Name: IRCA S.r.l.

Address: Via degli Orsini, 5, I-21013 GALLARATE 
(Varese), Italy

(Italy LIMITED LIABILITY COMPANY)

כ"ט אייר תשע"ד - 59629/05/2014



Trade Mark No. 254542 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152927 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Uship, Inc.

Address: 205 Brazos Street, Austin TX 78701, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Online services in the nature of freight auctions, 
namely, collecting competing bids from shipping 
companies to ship articles on behalf of shippers.

כ"ט אייר תשע"ד - 59729/05/2014



Trade Mark No. 254544 מספר סימן

Application Date 31/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152945 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours black, red and 
shades of gold. as shown in the mark.

 Owners

Name: Imperial Tobacco Limited

Address: P.O.Box 244, Upton Road, Bristol BS99 7UJ, 
United Kingdom

(United Kingdom (England and Wales) Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes, none being for 
medicinal or curative purposes; cigarettes; matches 
and 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, 23/08/2012, No. 2632512 ממלכה מאוחדת, 23/08/2012, מספר 2632512

Class: 34 סוג: 34

כ"ט אייר תשע"ד - 59829/05/2014



Trade Mark No. 254547 מספר סימן

Application Date 19/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153028 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing online electronic bulletin boards, online 
discussion forums, online chat rooms, video 
conferencing, instant messages, and voice over ip 
(VOIP) for transmission of messages among 
computer users for interactive learning; transmitting 
voice, data, graphics and video by means of wireless 
networks; electronic transmission of digital audio and 
visual files over wireless networks, computer 
networks, online electronic bulletin boards, and social 
media channels and networks; transmission of 
podcasts and webcasts.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing online 
seminars and courses for instruction at the post-
secondary and graduate levels; producing audio and 
video programs for podcasting and webcasting for 
educational purposes; producing online interactive 
exercises for educational purposes; providing 
educational services in the fields of curriculum 
development and online teaching and learning; 
providing online journals, namely, blogs in the fields 
of post-secondary and graduate level education, 
courses, seminars, curriculum, curriculum 
development, online teaching and learning, and 
interactive education; providing online reporting on 
the performance of learners in educational courses 
and seminars.

Class: 42 סוג: 42

Creating an online community for learners and 
educators to participate in discussion, solicit and 
receive feedback from their peers, and to interact 
with other learners and educators by posting and 
sharing text, information, photos, audio and video 
content, and other user-generated content.

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

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

U.S.A., 20/12/2011, No. 85500172 ארה"ב, 20/12/2011, מספר 85500172

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

כ"ט אייר תשע"ד - 59929/05/2014



 Owners

Name: Massachusetts Institute of Technology

Address: Technology Licensing Office, NE18-501, NE18-
101, One Cambridge Center, Fifth Floor, Cambridge MA 
02142, U.S.A.

(Massachusetts, United States Corporation)

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 60029/05/2014



Trade Mark No. 254548 מספר סימן

Application Date 10/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153035 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education and instruction services; arranging and 
conducting of symposia, conferences, congresses 
and seminars; sports, cultural activities and 
entertainment services; publication of books, of 
magazines, of journals, of newspapers, of 
periodicals, of catalogs, of brochures; film and 
television production services, production of radio 
programs; news correspondent services, newspaper 
photographer services; photography services; 
translation services.

Class: 43 סוג: 43

Catering, restaurants, self-services restaurants, 
cafeterias, cafes, canteens, snack bars, bar services, 
rental of temporary accommodation, hotels, motels, 
temporary accommodation reservations, rental of 
meeting rooms, accommodation bureaux, camp 
services, providing campground facilities, holiday 
camp services, retirement homes, tourist homes, 
boarding for animals, boarding houses, rental of 
transportable buildings.

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

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

Turkey, 12/03/2012, No. 2012/23331 טורקיה, 12/03/2012, מספר 2012/23331

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43

כ"ט אייר תשע"ד - 60129/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours yellow, black and 
red. as shown in the mark.

 Owners

Name: URBAN STATION KAFE VE OFIS HİZMETLERİ 
ANONİM SİRKETİ

Address: Nispetiye Cad. Belediye Sitesi,Mine Blok 
Daire:5, TR-34355 Etiler/Istanbul, Turkey

(Turkey Incorporation Company)

כ"ט אייר תשע"ד - 60229/05/2014



Trade Mark No. 254551 מספר סימן

Application Date 18/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153063 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. T1210630Z T1210630Z סינגפור, 20/07/2012, מספר

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 60329/05/2014



Trade Mark No. 254552 מספר סימן

Application Date 04/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153070 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: C3 SYSTEMS, S.L.

Address: C/ Juan de Herrera, 34 -,Elche Parque 
Industrial, E-03203 Elche, ALICANTE, Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Building materials of metal; transportable buildings of 
metal; metal panels for double glazing, metal profiles 
for windows and metal panels for enclosures.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials; transportable 
buildings, not of metal; modules for glazing (non-
metallic frames), non-metallic panels for enclosures, 
window glass and glass for building and profiles, not 
of metal, for building.

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

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

Spain, 24/09/2012, No. 3045793 ספרד, 24/09/2012, מספר 3045793

Class: 6 סוג: 6

Class: 19 סוג: 19

כ"ט אייר תשע"ד - 60429/05/2014



Trade Mark No. 254553 מספר סימן

Application Date 22/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153082 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Becton, Dickinson and Company

Address: 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, U.S.A.

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laboratory instruments, namely, flow cytometers and 
computer software therefor.

כ"ט אייר תשע"ד - 60529/05/2014



Trade Mark No. 254558 מספר סימן

Application Date 31/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0848638 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AVIAGEN LIMITED

Address: Stratford Hatchery, Alscott Industrial Estate, 
Atherstone on Stour, Stratford-Upon-Avon, Warwickshire 
CV37 8BH, United Kingdom

(a company incorporated under the laws of England and 
Wales.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Live animals; live poultry; live turkeys and chicks; live 
hatching eggs; live poultry for breeding and growing; 
animal feed.

כ"ט אייר תשע"ד - 60629/05/2014



Trade Mark No. 254560 מספר סימן

Application Date 17/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0923755 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ETS ZILLI

Address: 24 avenue Joannès Masset, F-69009 LYON, 
France

(FRANCE Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photographic and cinematographic apparatus, 
apparatus for recording, transmitting and reproducing 
sound or images, car radios, television sets, 
software, video cassettes, CD-ROMs, optical 
instruments, barometers, thermometers (not for 
medical use), eyewear, spectacles, spectacle cases, 
binoculars, binocular cases, cases for photographic 
apparatus and cameras.

כ"ט אייר תשע"ד - 60729/05/2014



Trade Mark No. 254561 מספר סימן

Application Date 22/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0949642 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow, 
green and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: GALLETAS GULLON, S.A.

Address: Avda. Burgos, 2, E-34800 AGUILAR DE 
CAMPOO (PALENCIA), Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Cookies and biscuits.

כ"ט אייר תשע"ד - 60829/05/2014



Trade Mark No. 254565 מספר סימן

Application Date 13/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1003566 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Worldcom Group, Inc., The

Address: 500 Fifth Ave., Suite 1010, New York NY 
10010, U.S.A.

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, public relations and marketing agency 
services.

כ"ט אייר תשע"ד - 60929/05/2014



Trade Mark No. 254571 מספר סימן

Application Date 25/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1087422 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Buran SA

Address: Chemin du Val 2, CH-2900 Porrentruy, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces and chronometric instruments; jewelry.

כ"ט אייר תשע"ד - 61029/05/2014



Trade Mark No. 254574 מספר סימן

Application Date 23/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1112026 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DZ LICORES, S.L.U.

Address: Avda. de Colón, 146, E-30205 CARTAGENA, 
MURCIA, Spain

(Sociedad Limitada Unipersonal)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Liqueurs.

כ"ט אייר תשע"ד - 61129/05/2014



Trade Mark No. 254576 מספר סימן

Application Date 08/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135572 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PACIFIC CREATION

Address: 104 avenue des Champs Elysees, F-75008 
PARIS, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; deodorants for personal use; perfumes; 
toilet water; scented water; essential oils; oils for 
toilet purposes; cosmetics; beauty masks for the 
face, body and hair; cosmetics for skin care; talcum 
powder for toiletry use; toiletries; cosmetic 
preparations for slimming purposes, cosmetic 
preparations for toning purposes; make-up products; 
cleansing milk for toilet purposes; hair lotions; 
shampoos; hair spray; hair lotions; dentifrices; soaps; 
bath soaps in liquid or gel form; depilatory products; 
depilatory wax; bath salts for non-medical use; 
perfumery products that can be used in apparatus or 
lamps for disinfecting, cleaning and purifying air as 
well as for absorbing odors and smoke; incense.

כ"ט אייר תשע"ד - 61229/05/2014



Trade Mark No. 254577 מספר סימן

Application Date 01/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1141557 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Medtronic, Inc.

Address: 710 Medtronic Parkway,,LC 340, Minneapolis 
MN 55432-5604, U.S.A.

(Minnesota, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Cardiac pacing leads and parts and fittings therefor.

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

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

U.S.A., 10/09/2012, No. 85724832 ארה"ב, 10/09/2012, מספר 85724832

Class: 10 סוג: 10

כ"ט אייר תשע"ד - 61329/05/2014



Trade Mark No. 254633 מספר סימן

Application Date 26/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153099 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SWENCO INC

Address: PO BOX 3042, ST AUGUSTINE FL 30285, 
U.S.A.

(Missouri, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic connectors.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 30/08/2012, No. 85717117 ארה"ב, 30/08/2012, מספר 85717117

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 61429/05/2014



Trade Mark No. 254635 מספר סימן

Application Date 27/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153109 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Otter Products, LLC

Address: 209 South Meldrum Street, Fort Collins CO 
80521, U.S.A.

(Colorado, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective covers and cases for cell phones, 
handheld electronic devices, portable music players, 
portable video players, portable media players, 
computers, laptops, tablets and personal digital 
assistants (PDA); and camera cases; accessories for 
hand-held electronic devices, namely, protective 
cases, covers and holders made of plastic.

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

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

U.S.A., 08/05/2012, No. 85619928 ארה"ב, 08/05/2012, מספר 85619928

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 61529/05/2014



Trade Mark No. 254636 מספר סימן

Application Date 25/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153114 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PCKZ, LLC

Address: 2829 So. Santa Fe Avenue, Vernon CA 90058, 
U.S.A.

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry.

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

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

U.S.A., 20/12/2012, No. 85807979 ארה"ב, 20/12/2012, מספר 85807979

Class: 14 סוג: 14

כ"ט אייר תשע"ד - 61629/05/2014



Trade Mark No. 254637 מספר סימן

Application Date 27/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153130 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Otter Products, LLC

Address: 209 South Meldrum Street, Fort Collins CO 
80521, U.S.A.

(Colorado, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Containers, not of metal for storing personal 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)

U.S.A., 11/05/2012, No. 85623176 ארה"ב, 11/05/2012, מספר 85623176

Class: 20 סוג: 20

כ"ט אייר תשע"ד - 61729/05/2014



Trade Mark No. 254638 מספר סימן

Application Date 15/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153145 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: CE Trademark LLC

Address: 1710 Broadway, New York NY 10019, U.S.A.

(New York, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services; cable television broadcasting, 
satellite television broadcasting, cable radio 
broadcasting, satellite radio broadcasting, television 
broadcasting, video broadcasting, radio broadcasting, 
and broadcasting programs, series, motion picture 
films, videos, music videos, animation and 
multimedia content via internet, electronic 
communications networks, computer networks and 
wireless communications networks; audio and video 
on demand transmission; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among 
computer users concerning the topics of television, 
motion pictures, films, videos, music videos, 
animation, multimedia content and entertainment; 
providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer and 
mobile device users concerning the topics of 
television, motion pictures, films, videos, music 
videos, animation, multimedia content and 
entertainment; mobile media services in the nature of 
electronic transmission, broadcasting and delivery of 
audio, video and multimedia entertainment content 
including text, data, images, audio, video and 
audiovisual files by means of the internet, wireless 
communication networks, electronic communications 
networks and computer networks.

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

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

U.S.A., 18/05/2012, No. 85629867 ארה"ב, 18/05/2012, מספר 85629867

Class: 38 סוג: 38

כ"ט אייר תשע"ד - 61829/05/2014



Trade Mark No. 254639 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153171 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sunesis Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 400,395 Oyster Point Blvd, South San 
Francisco CA 94080, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors, cancers, hematological disorders and 
hematological malignancies.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 02/08/2012, No. 85694169 ארה"ב, 02/08/2012, מספר 85694169

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 61929/05/2014



Trade Mark No. 254642 מספר סימן

Application Date 11/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153211 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue de la Boétie, F-75008 Paris, France

(FRANCE SA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Injectable anti-diabetic pharmaceutical products.

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

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

France, 17/08/2012, No. 12/3 94 0866 צרפת, 17/08/2012, מספר 0866 94 12/3

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 62029/05/2014



Trade Mark No. 254643 מספר סימן

Application Date 25/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153225 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Verragio Ltd.

Address: 132 West 36th Street, 8th Floor, New York NY 
10018-6903, U.S.A.

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry.

כ"ט אייר תשע"ד - 62129/05/2014



Trade Mark No. 254647 מספר סימן

Application Date 11/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153271 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue de la Boétie, F-75008 Paris, France

(FRANCE SA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Injectable anti-diabetic pharmaceutical products.

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

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

France, 17/08/2012, No. 12/3 94 0867 צרפת, 17/08/2012, מספר 0867 94 12/3

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 62229/05/2014



Trade Mark No. 254649 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153295 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zino Davidoff SA

Address: Rue Faucigny 5, CH-1700 Fribourg, Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, particularly toilet soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics; toiletries; sanitary products for body 
care; sun-care products for tanning; bath products, 
foaming products and bath and shower gels, tonic 
products for body care; cosmetic skin lotions; tanning 
creams; body moisturizing concentrates (not for 
medical use); after-shave products, particularly after-
shave oils, creams, gels, powders and lotions; 
shaving creams, pre-shave creams; eaux de 
Cologne; toilet water; deodorants (spray and stick), 
antiperspirants; deodorants for intimate 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, 06/07/2012, No. 632210 שוויץ, 06/07/2012, מספר 632210

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 62329/05/2014



Trade Mark No. 254651 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153321 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Minimax GmbH & Co. KG

Address: Industriestraße 10/12, 23840 Bad Oldesloe, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fire-extinguishing and fire prevention agents of all 
kind.

Class: 9 סוג: 9

Stationary and mobile fire-extinguishing apparatus, 
systems and installations.

Class: 37 סוג: 37

Installation, commissioning, maintenance and repair 
of mobile and stationary fire-extinguishing 
installations.

Class: 42 סוג: 42

Technical planning of mobile and stationary fire-
extinguishing installations.

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

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

European Community Trade Mark, 16/07/2012, No. 
5111698515

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/07/2012, מספר 
5111698515

Class: 1 סוג: 1

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 62429/05/2014



Trade Mark No. 254655 מספר סימן

Application Date 28/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153368 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The Korean characters "Nok Sib Ja" mean "Green 
Cross

 Owners

Name: GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION

Address: 107, Ihyeolro30Beon-gil,,Giheung-gu, Yongin-si, 
GYEONGGI-DO 446-770, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesale distributorships featuring pharmaceutical 
products; retail store services featuring 
pharmaceutical products; business agency services 
relating to pharmaceutical products; commercial 
intermediary services in the field of pharmaceutical 
products; arranging the sale of pharmaceutical 
products; commercial intermediary services in the 
field of medical machines and apparatus; 
pharmaceutical products procurement services for 
others [purchasing pharmaceutical products for other 
businesses]; arranging the sale of cosmetics; 
wholesale services for tooth paste.

כ"ט אייר תשע"ד - 62529/05/2014



Trade Mark No. 254657 מספר סימן

Application Date 11/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153376 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Vacuum cleaners, vacuum cleaners for dust removal, 
vacuum cleaner accessories for spreading perfumes 
and disinfectants, vacuum cleaner hoses, dust 
suction bag, vacuum cleaner installation, vacuum 
cleaner bag, dust suction installations for cleaning, 
suction machines for industrial purposes, suction 
blower, ejectors, filtering machines, cartridges for 
filtering machines, filters (machine, motor or engine 
parts), electric brushes (machine parts); water 
separators, ironing machines, steam cleaners, steam 
machines, high pressure cleaners, steam cleaning 
apparatus, central vacuum cleaning installations, 
electric cleaning apparatus machines, electric 
machines for carpet and rug shampooing.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for steam generation, for cooking, ovens 
(except ovens for experiments), solar ovens, electric 
cooking utensils, particularly electric ovens, steam 
cookers, electric cookers; electric pressure cookers, 
steam accumulators; coffee machines.

Class: 21 סוג: 21

Non-electric pressure cookers [autoclaves]; brooms; 
brush goods; brush-making materials; brushes 
(except paintbrushes); hand-operated coffee 
grinders; non-electric coffee percolator; saucepans; 
non-electric pressure cookers; non-electrically heated 
hot pots; kitchen utensils; non-electric dusting 
apparatus; cooking pots; ironing boards; containers 
for household or kitchen use; cloths for washing 
floors; utensils for household 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)

France, 04/09/2012, No. 12 3943519 צרפת, 04/09/2012, מספר 3943519 12

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

Class: 21 סוג: 21

כ"ט אייר תשע"ד - 62629/05/2014



 Owners

Name: ECODROP

Address: 700 rue des Pins, F-88390 CHAUMOUSEY, 
France

(France Société à responsabilité limitée)

כ"ט אייר תשע"ד - 62729/05/2014



Trade Mark No. 254658 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153389 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Unilin bvba

Address: Ooigemstraat 3, B-8710 WIELSBEKE, Belgium

(Belgium BVBA, a private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; non-textile wall 
hangings; tapestry (wall hangings), not of textile; 
gymnastic mats; vinyl floor coverings; carpet 
underlay; rugs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 04/09/2012, No. 1253823 בנלוקס, 04/09/2012, מספר 1253823

Class: 27 סוג: 27

כ"ט אייר תשע"ד - 62829/05/2014



Trade Mark No. 254660 מספר סימן

Application Date 18/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153410 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: GSH Trademarks Limited

Address: Afroditis, 25 2nd floor,,office 204, Nicosia, 
Cyprus

(Cyprus Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer.

כ"ט אייר תשע"ד - 62929/05/2014



Trade Mark No. 254662 מספר סימן

Application Date 22/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153438 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nickerson Zwaan B.V.

Address: Schanseind 27, NL-4921 PM MADE, 
Netherlands

(The Netherlands Limited Liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains; plant seeds, plants, seedlings and other 
plants or seedlings for propagation; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs 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, 01/11/2012, No. 1257282 בנלוקס, 01/11/2012, מספר 1257282

Class: 31 סוג: 31

כ"ט אייר תשע"ד - 63029/05/2014



Trade Mark No. 254665 מספר סימן

Application Date 14/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153462 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vrenely Sarl

Address: 1, ch. des Anémones, CH-1219 Châtelaine, 
Switzerland

(Suisse Société à responsabilité limitée)

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; jewelry, precious stones, timepieces 
and chronometric instruments.

כ"ט אייר תשע"ד - 63129/05/2014



Trade Mark No. 254666 מספר סימן

Application Date 26/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153469 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

Nail care 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)

European Community Trade Mark, 24/01/2013, No. 
011515517

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/01/2013, מספר 
011515517

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 63229/05/2014



Trade Mark No. 254667 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153470 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Construction Research & Technology GmbH

Address: Dr. Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg, 
Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for use in industry and 
construction.

Class: 2 סוג: 2

Paints and coatings.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic).

כ"ט אייר תשע"ד - 63329/05/2014



Trade Mark No. 254671 מספר סימן

Application Date 26/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153501 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hansgrohe SE

Address: Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, Germany

(Societas Europaea)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting, water supply and sanitary installations; 
mixing valves being parts of sanitary installations, 
water supply and water outlet fittings with manual 
and automatic controls; taps for washstands, bidets 
and sinks, taps for tubs and showers; sanitary tubs 
and basins, bath tubs, shower trays, whirlpool tubs, 
urinals, bidets, shower systems and shower cubicles; 
shower combinations, shower sets with attachments, 
multi-function shower cubicles; preassembled 
multifunction showers; showers and shower fittings, 
shower mounts, shower combinations, body showers, 
overhead showers, lateral-jet showers, flexible tubes 
for showers, water conduit fittings of metal (parts of 
sanitary installations); installation components for 
sanitary installations; parts of the aforesaid goods.

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

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

European Community Trade Mark, 05/04/2012, No. 
010789592

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/04/2012, מספר 
010789592

Class: 11 סוג: 11

כ"ט אייר תשע"ד - 63429/05/2014



Trade Mark No. 254675 מספר סימן

Application Date 15/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153569 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nuplex Resins B.V.

Address: Synthesebaan 1, NL-4612 RB Bergen op Zoom, 
Netherlands

(The Netherlands Besloten Vennootschap (Registered 
Limited Liability Company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Unprocessed resins; artificial resins; raw materials in 
the form of resins; acrylic resins; plastic dispersions; 
polymer dispersions; emulsions (chemical); plastic 
dispersions; synthetic resin plastics (dispersions); 
chemical products for use in the manufacture of 
paints; coatings for the finishing of surfaces 
(chemicals, other than paints, oils or building 
materials); weather resistant coatings (chemical, 
other than paints); waterproof coatings (chemical, 
other than paints); polyurethane coatings (other than 
paints); polyurethanes; reinforced polymers; 
polymers and/or polymeric materials for industrial 
and/or manufacture use; polymetric emulsifiers; 
water-borne resins for paint and coatings; chemicals 
for use in coatings.

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

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

Australia, 11/01/2013, No. 1535329 אוסטרליה, 11/01/2013, מספר 1535329

Class: 1 סוג: 1

כ"ט אייר תשע"ד - 63529/05/2014



Trade Mark No. 254677 מספר סימן

Application Date 26/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153579 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JOEONE CO.,LTD.

Address: Qingmengyuan Zone, Quanzhou Economy & 
Technology Development Area, Fujian Province, People's 
Republic of China

(China corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shirts; suits, trousers; knitwear (clothing); 
top coats; jackets (clothing); clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; tee-shirts; underwear, 
dust coats; waistcoats; layettes (clothing); bathing 
suits; shoes; hats; hosiery; gloves; neckties; belts; 
wedding clothes.

כ"ט אייר תשע"ד - 63629/05/2014



Trade Mark No. 254679 מספר סימן

Application Date 13/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153623 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Specialized electronic publications (downloadable), 
particularly in the fields of medicine, biomedicine, 
pharmacy and microbiology; electronic seminar notes 
(downloadable).

Class: 16 סוג: 16

Specialized publications, particularly in the fields of 
medicine, biomedicine, pharmacy and microbiology; 
seminar notes and printed pamphlets.

Class: 35 סוג: 35

Administrative support in the field of training, further 
training and scientific research, also provided via 
electronic platforms, particularly in the fields of 
medicine, biomedicine, pharmacy and microbiology.

Class: 36 סוג: 36

Granting of subsidies for training and research, 
particularly in the fields of medicine, biomedicine, 
pharmacy and microbiology; financial encouragement 
for training, further training and scientific research, 
particularly in the fields of medicine, biomedicine, 
pharmacy and microbiology.

Class: 41 סוג: 41

Support, organization and conducting of seminars, 
symposiums, congresses and conferences, 
particularly in the fields of medicine, biomedicine, 
pharmacy and microbiology; awarding of prizes for 
major scientific contributions, particularly in the fields 
of medicine, biomedicine, pharmacy and 
microbiology; provision of specialized electronic 
publications (non-downloadable), particularly in the 
fields of medicine, biomedicine, pharmacy and 
microbiology; provision of electronic seminar notes 
(non-downloadable).

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

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

Switzerland, 13/03/2012, No. 632840 שוויץ, 13/03/2012, מספר 632840

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

כ"ט אייר תשע"ד - 63729/05/2014



 Owners

Name: European Society of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases

Address: Aeschenvorstadt 57, CH-4010 Basel, 
Switzerland

(Suisse Verein (Association))

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

כ"ט אייר תשע"ד - 63829/05/2014



Trade Mark No. 254681 מספר סימן

Application Date 31/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153629 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Blue, green, yellow, 
brown, dark brown, white, pink, red, black, orange, 
gray. as shown in 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].

כ"ט אייר תשע"ד - 63929/05/2014



Trade Mark No. 254687 מספר סימן

Application Date 06/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153697 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Revapost SARL

Address: Petit Chêne 12, CH-1003 Lausanne, 
Switzerland

(Suisse Société à responsabilité limitée (SARL))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for faxing, electronic mail, voice messaging 
and Internet messaging.

Class: 35 סוג: 35

Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services for reception and 
exchange of information, messages, images and 
data.

Class: 42 סוג: 42

Provision of software on computer networks 
(particularly the Internet), telecommunication 
networks and mobile data services (provision of 
hosted applications).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/01/2013, No. 639535 שוויץ, 08/01/2013, מספר 639535

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 64029/05/2014



Trade Mark No. 254688 מספר סימן

Application Date 07/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153699 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Den Braven Holding B.V.

Address: Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, 
Netherlands

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry and construction; 
unprocessed artificial resins; adhesives used in 
industry and construction; sealants, included in this 
class; chemicals for impregnating facades.

Class: 17 סוג: 17

Materials for packing, stopping and/or insulating; 
plastics in extruded form for use in manufacture; 
adhesive tapes (not for medical, household or office 
use); sealants; draught excluder profiles; flexible 
profiles of plastic.

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); roofing materials; 
cement.

כ"ט אייר תשע"ד - 64129/05/2014



Trade Mark No. 254689 מספר סימן

Application Date 25/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153707 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

Make-up for lips.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/02/2013, No. 
011571461

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/02/2013, מספר 
011571461

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 64229/05/2014



Trade Mark No. 254694 מספר סימן

Application Date 28/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153791 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION

Address: 107, Ihyeolro30Beon-gil,,Giheung-gu, Yongin-si, 
GYEONGGI-DO 446-770, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Wholesale distributorships featuring pharmaceutical 
products; retail store services featuring 
pharmaceutical products; business agency services 
relating to pharmaceutical products; commercial 
intermediary services in the field of pharmaceutical 
products; arranging the sale of pharmaceutical 
products; commercial intermediary services in the 
field of medical machines and apparatus; 
pharmaceutical products procurement services for 
others [purchasing pharmaceutical products for other 
businesses]; arranging the sale of cosmetics; 
wholesale services for tooth paste.

כ"ט אייר תשע"ד - 64329/05/2014



Trade Mark No. 254711 מספר סימן

Application Date 14/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0995928 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue. as 
shown in the  mark.

 Owners

Name: FURUKAWA ROCK DRILL CO., LTD.

Address: 3-14, 2-chome, Nihonbashi Muromachi,,Chuo-
ku, Tokyo 103-0022, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Mining machines and apparatus; construction 
machines and apparatus; loading-unloading 
machines and apparatus; waste compacting 
machines and apparatus; waste crushing machines; 
snow ploughs.

Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of construction machines and 
apparatus; repair or maintenance of mining machines 
and apparatus; repair or maintenance of waste 
compacting machines and apparatus; repair or 
maintenance of snow ploughs; rental of construction 
machines and apparatus; rental of mining machines 
and apparatus.

כ"ט אייר תשע"ד - 64429/05/2014



Trade Mark No. 254712 מספר סימן

Application Date 14/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0995929 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FURUKAWA ROCK DRILL CO., LTD.

Address: 3-14, 2-chome, Nihonbashi Muromachi,,Chuo-
ku, Tokyo 103-0022, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Mining machines and apparatus; construction 
machines and apparatus; loading-unloading 
machines and apparatus; waste compacting 
machines and apparatus; waste crushing machines; 
snow ploughs.

Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of construction machines and 
apparatus; repair or maintenance of mining machines 
and apparatus; repair or maintenance of waste 
compacting machines and apparatus; repair or 
maintenance of snow ploughs; rental of construction 
machines and apparatus; rental of mining machines 
and apparatus.

כ"ט אייר תשע"ד - 64529/05/2014



Trade Mark No. 254713 מספר סימן

Application Date 14/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1024682 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FURUKAWA ROCK DRILL CO., LTD.

Address: 3-14, 2-chome, Nihonbashi Muromachi,,Chuo-
ku, Tokyo 103-0022, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Mining machines and apparatus; construction 
machines and apparatus; loading-unloading 
machines and apparatus; waste compacting 
machines and apparatus; waste crushing machines; 
snow ploughs.

Class: 37 סוג: 37

Repair or maintenance of construction machines and 
apparatus; repair or maintenance of mining machines 
and apparatus; repair or maintenance of waste 
compacting machines and apparatus; repair or 
maintenance of snow ploughs; rental of construction 
machines and apparatus; rental of mining machines 
and apparatus.

כ"ט אייר תשע"ד - 64629/05/2014



Trade Mark No. 254714 מספר סימן

Application Date 11/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1037202 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Artemis Suisse SA

Address: Bahnhofstrasse 6, CH-9100 Herisau, 
Switzerland

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; all the aforesaid goods of Swiss origin.

כ"ט אייר תשע"ד - 64729/05/2014



Trade Mark No. 254715 מספר סימן

Application Date 24/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1037605 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Solis AG

Address: Europa-Strasse 11, CH-8152 Glattbrugg, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Hair dryers, grills, electrical pressure cookers, 
cooking apparatus, electrical yoghurt makers, plate 
warmers, electrical coffee makers, refrigerating 
cabinets, humidifiers, air dryers, bed warmers, fans 
(air-conditioning), unit heaters, air conditioning 
apparatus, ventilating equipment (air conditioning).

כ"ט אייר תשע"ד - 64829/05/2014



Trade Mark No. 254716 מספר סימן

Application Date 18/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1053879 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sowind S.A.

Address: 1, Place Girardet, CH-2301 La Chaux-de-
Fonds, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces and chronometric instruments; jewelry, 
precious stones.

כ"ט אייר תשע"ד - 64929/05/2014



Trade Mark No. 254718 מספר סימן

Application Date 14/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103867 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kettenbach GmbH & Co. KG

Address: Im Heerfeld 7, 35713 Eschenburg, Germany

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Tooth filling material and dental impression materials, 
modelling wax for dental purposes; dental materials, 
hygiene products, namely skin disinfectant, swabs 
and tampons for medical use as absorbent material, 
gold amalgam for dental purposes; dental mastics; 
adhesive for dentures, porcelain for dentures, dental 
lacquers.

Class: 10 סוג: 10

Dental and dental instruments and apparatus 
(included in this class), artificial teeth, dental implants 
(of artificial materials) and dental prostheses; 
electrical equipment for use in dentistry, artificial 
jaws, dental pins.

כ"ט אייר תשע"ד - 65029/05/2014



Trade Mark No. 254813 מספר סימן

Application Date 26/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153848 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL (Société Anonyme)

Address: 14, rue Royale, F-75008 Paris, France

(Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; Non-medicated skin care preparations; 
Make-up 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)

European Community Trade Mark, 26/10/2012, No. 
011296613

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/10/2012, מספר 
011296613

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 65129/05/2014



Trade Mark No. 254815 מספר סימן

Application Date 26/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153850 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL (Société Anonyme)

Address: 14, rue Royale, F-75008 Paris, France

(Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; Make-up 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)

European Community Trade Mark, 26/10/2012, No. 
011297397

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/10/2012, מספר 
011297397

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 65229/05/2014



Trade Mark No. 254816 מספר סימן

Application Date 05/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153875 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: KADOOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: 4. Organize Sanayi Bolgesi, 24 Nolu Cadde 
Sehikamil, Gaziantep, Turkey

(TURKEY Incorporated Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat; meat extracts; meat jellies; preserved, tinned, 
salted meats; meat extracts; fish; fish meal for human 
consumption; preserved fish; foods prepared from 
fish; salted fish; foods prepared from poultry and 
game; preparations for making soup; vegetable soup 
preparations; bouillon; bouillon concentrates; 
processed olives, olive paste; milk and milk products; 
butter; edible oils and fats; preserved, frozen, dried, 
salted and cooked fruits and vegetables; pollen 
prepared as foodstuff; processed nuts, processed 
peanuts, peanut butter; hazelnut butter; tahini 
(sesame seed paste) eggs; powdered eggs; potato 
chips.

כ"ט אייר תשע"ד - 65329/05/2014



Trade Mark No. 254817 מספר סימן

Application Date 01/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153878 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sound recording apparatus; camcorders; floppy 
disks; sound recording discs; disks, magnetic; optical 
discs; electronic notice boards; compact discs [audio-
video]; computer software, recorded; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
programs [downloadable software]; electronic 
publications, downloadable; animated cartoons.

Class: 38 סוג: 38

News agencies; wireless broadcasting; television 
broadcasting; cable television broadcasting; 
electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; providing access to 
databases; providing internet chatrooms; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; message sending; radio 
broadcasting; satellite transmission; teleconferencing 
services.

כ"ט אייר תשע"ד - 65429/05/2014



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white, 
green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Autonomous nonprofit organization "TV-
Novosti"

Address: Borovaya Street 3, korp. 1, RU-111020 
Moscow, Russian Federation

(Russian Federation Autonomous nonprofit organization)

Class: 41 סוג: 41

Videotaping; dubbing; publication of books; education 
information; recreation information; entertainment 
information; microfilming; videotape editing; layout 
services, other than for advertising purposes; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of symposiums; television 
entertainment; videotape film production; film 
production, other than advertising films; publication of 
electronic books and journals on-line; publication of 
texts, other than publicity texts; radio entertainment; 
entertainment; writing of texts, other than publicity 
texts; news reporters services; subtitling; 
photographic reporting; production of shows.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/11/2012, No. 2012738907 רוסיה, 09/11/2012, מספר 2012738907

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

כ"ט אייר תשע"ד - 65529/05/2014



Trade Mark No. 254818 מספר סימן

Application Date 30/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153887 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TILCOR ROOFING SYSTEMS LIMITED

Address: 1c Inlet Road,,Papakura, Auckland 2112, New 
Zealand

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Building materials of metal for roofs; metal roof 
panels; roof tiles of metal; metal building materials.

Class: 35 סוג: 35

Wholesaling of goods (by any means); wholesaling 
and retailing of building materials.

Class: 37 סוג: 37

Roofing services; roof installation services; roof 
repair; roof restoration.

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

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

New Zealand, 04/10/2012, No. 966613 ניו זילנד, 04/10/2012, מספר 966613

Class: 6 סוג: 6

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

כ"ט אייר תשע"ד - 65629/05/2014



Trade Mark No. 254819 מספר סימן

Application Date 15/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153893 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL a French Société anonyme

Address: 14, rue Royale, F-75008 PARIS, France

(Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; cosmetic preparations; beauty serums; anti-
aging serums; skin cleansers; skin moisturizers, skin 
polish gels; cleansing preparations for face and skin 
care.

Class: 21 סוג: 21

Cosmetic applicators for brushes; sonic oscillating 
brushes for cosmetic purposes; eletric cosmetic 
brushes.

כ"ט אייר תשע"ד - 65729/05/2014



Trade Mark No. 254822 מספר סימן

Application Date 24/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153926 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mouse (data processing equipment); downloadable 
electronic publications; rulers (measuring 
instruments); telescopes; life buoys; protective 
goggles; spectacles; cases for spectacles; 
sunglasses; cartoons.

Class: 16 סוג: 16

Napkins; envelopes (stationery); brochures; 
magazines (periodicals); posters; wrapping paper; 
pencil sharpeners; stationery; pens; drawing rulers.

Class: 18 סוג: 18

Fur; school bags; luggages; backpacks; pocket 
wallets; handbags; net bags for shopping; bags for 
sports; leather straps; umbrellas.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes; bathing suits; shoes; hats; socks; 
gloves (clothing); neckties; scarfs; waistband.

Class: 26 סוג: 26

Lace for edgings; clothing ornaments; hair 
ornaments; pins (other than jewelry); slide fasteners; 
buttons; false hair; needles; artificial flowers; 
shoulder pads for clothing.

Class: 35 סוג: 35

Advertisement; business management assistance; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; business 
management relating to franchising; organizing of 
fashion shows for advertising purpose; import-export 
agencies; sales promotion for others; procurement 
services for others [purchasing goods and services 
for other businesses]; marketing; personnel 
recruitment; administrative processing of purchase 
orders; accounting.

Class: 40 סוג: 40

Applying finishes to textiles; dressmaking; shoe 
dyeing; leather dyeing; fur conditioning; clothes 
tailoring; cloth tailoring; fashioning of furs; clothing 
cutting; alteration of clothing.

כ"ט אייר תשע"ד - 65829/05/2014



 Owners

Name: Beijing UE. Shang Garment Design Company

Address: 4-8 No. 56 Xinhua West Street,,Tongzhou 
District, Beijing, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Class: 42 סוג: 42

Product research and development for others; quality 
control services; cosmetic research; textile testing; 
package design services; designing of interior 
decoration; dress designing; hosting computer sites 
(web sites); authenticating works of art; graphic and 
stamp-carving arts designing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/05/2012, No. 
10927491

סין, 17/05/2012, מספר 10927491

Class: 42 סוג: 42

People's Republic of China, 17/05/2012, No. 
10927492

סין, 17/05/2012, מספר 10927492

Class: 40 סוג: 40

People's Republic of China, 17/05/2012, No. 
10927493

סין, 17/05/2012, מספר 10927493

Class: 35 סוג: 35

People's Republic of China, 17/05/2012, No. 
10927494

סין, 17/05/2012, מספר 10927494

Class: 26 סוג: 26

People's Republic of China, 17/05/2012, No. 
10927495

סין, 17/05/2012, מספר 10927495

Class: 25 סוג: 25

People's Republic of China, 17/05/2012, No. 
10927496

סין, 17/05/2012, מספר 10927496

Class: 18 סוג: 18

People's Republic of China, 17/05/2012, No. 
10927497

סין, 17/05/2012, מספר 10927497

Class: 16 סוג: 16

People's Republic of China, 17/05/2012, No. 
10927498

סין, 17/05/2012, מספר 10927498

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 65929/05/2014



Trade Mark No. 254823 מספר סימן

Application Date 10/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153947 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Summit Entertainment, LLC

Address: 1630 Stewart Street, Suite 120, Santa Monica 
CA 90404, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pre-recorded DVDs and other audiovisual recordings 
featuring motion pictures and documentaries; motion 
picture films in the fields of drama and romance; and 
mousepads.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; clocks; jewelry boxes; medals, lapel pins; 
watches; watch bands; and sun dials.

Class: 16 סוג: 16

Calendars; stickers; posters; greeting cards, 
magazines featuring motion pictures, trading cards, 
art pictures, art paper, and decals.

Class: 18 סוג: 18

All purpose carrying bags, back packs, beach bags, 
wallets, purses, business card cases, pet clothing, 
luggage, and messenger bags.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, t-shirts, loungewear, socks, pants, 
sweatshirts, sweatpants, bandanas, scarves, aprons, 
jackets, tank tops, vests, neckties, jerseys, shirts, 
sweaters, babydoll t-shirts, infant wear, track pants, 
and hooded shirts; headwear; belts; and wrist bands.

כ"ט אייר תשע"ד - 66029/05/2014



Trade Mark No. 254826 מספר סימן

Application Date 01/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153981 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.

Address: Laoniuwan Village North, Shayang Road, 
Shahe Town, Changping District, Beijing, 102206, 
People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Outdoor advertising; dissemination of advertising 
matter; demonstration of goods; television 
advertising; advertising; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; import-export 
agencies; auctioneering; sales promotion for others.

Class: 37 סוג: 37

Rebuilding engines that have been worn or partially 
destroyed; rebuilding machines that have been worn 
or partially destroyed; motor vehicle maintenance 
and repair; vehicle wash; vehicle lubricating services; 
vehicle polishing; anti-rust treatment for vehicles; 
vehicle service stations for refueling and 
maintenance; retreading tires; mending rubber tires.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/10/2012, No. 
11633642

סין, 22/10/2012, מספר 11633642

Class: 35 סוג: 35

People's Republic of China, 22/10/2012, No. 
11633643

סין, 22/10/2012, מספר 11633643

Class: 37 סוג: 37

כ"ט אייר תשע"ד - 66129/05/2014



Trade Mark No. 254827 מספר סימן

Application Date 01/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153982 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.

Address: Laoniuwan Village North, Shayang Road, 
Shahe Town, Changping District, Beijing, 102206, 
People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Outdoor advertising; dissemination of advertising 
matter; demonstration of goods; television 
advertising; advertising; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; import-export 
agencies; auctioneering; sales promotion for others.

Class: 37 סוג: 37

Rebuilding engines that have been worn or partially 
destroyed; rebuilding machines that have been worn 
or partially destroyed; motor vehicle maintenance 
and repair; vehicle wash; vehicle lubricating services; 
vehicle polishing; anti-rust treatment for vehicles; 
vehicle service stations for refueling and 
maintenance; retreading tires; mending rubber tires.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/10/2012, No. 
11633644

סין, 22/10/2012, מספר 11633644

Class: 35 סוג: 35

People's Republic of China, 22/10/2012, No. 
11633645

סין, 22/10/2012, מספר 11633645

Class: 37 סוג: 37

כ"ט אייר תשע"ד - 66229/05/2014



Trade Mark No. 254828 מספר סימן

Application Date 01/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153983 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Meixun LIU

Address: Room 601, Unit 3, No. 7 Zhonghe Road, Shibei 
District, Qingdao City, Shandong Province, People's 
Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; integrated 
circuit cards [smart cards]; bar code readers; cash 
registers; printers for use with computers; weighing 
machines; monitors [computer hardware]; taximeters; 
compact discs [read-only memory].

כ"ט אייר תשע"ד - 66329/05/2014



Trade Mark No. 254829 מספר סימן

Application Date 26/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154035 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL (Société Anonyme)

Address: 14, rue Royale, F-75008 Paris, France

(Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
make-up 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)

European Community Trade Mark, 26/10/2012, No. 
011296563

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/10/2012, מספר 
011296563

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 66429/05/2014



Trade Mark No. 254830 מספר סימן

Application Date 07/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154057 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; make-up 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)

European Community Trade Mark, 07/02/2013, No. 
011552981

איחוד האירופי לסימני מסחר, 07/02/2013, מספר 
011552981

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 66529/05/2014



Trade Mark No. 254979 מספר סימן

Application Date 22/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154643 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game 
software offered via the internet and wireless 
devices; computer game software for use with on-line 
interactive games.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive computer games; entertainment services, 
namely, providing information relating to electronic 
computer games via the Internet; multimedia 
entertainment software publishing 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)

U.S.A., 02/05/2012, No. 85614632 ארה"ב, 02/05/2012, מספר 85614632

Class: 9 סוג: 9

Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game 
software offered via the internet and wireless devices; 
computer game software for use with on-line 
interactive games.

כ"ט אייר תשע"ד - 66629/05/2014



Conditions/Disclaimers

A three headed creature swallowing its own tails 
creating a circle.

 Owners

Name: ZeniMax Media Inc.

Address: 1370 Piccard Drive, Rockville, MD 20850, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

U.S.A., 02/05/2012, No. 85614637 ארה"ב, 02/05/2012, מספר 85614637

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive computer games; entertainment services, 
namely, providing information relating to electronic 
computer games via the Internet; multimedia 
entertainment software publishing services; 
publishing interactive computer and video game 
software.

כ"ט אייר תשע"ד - 66729/05/2014



Trade Mark No. 254981 מספר סימן

Application Date 15/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154649 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OJMAR, S.A.

Address: Polígono Industrial de Lerun, E-20870 Elgoibar 
(Guipuzcoa), Spain

(ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric or electronic locks, electric apparatus for 
opening doors, checking (supervision) apparatus, 
equipment for data processing, security systems.

כ"ט אייר תשע"ד - 66829/05/2014



Trade Mark No. 254982 מספר סימן

Application Date 17/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154652 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOURJOIS

Address: 12/14 rue Victor Noir, F-92200 Neuilly-sur-
Seine, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery products; cosmetics, mascaras; 
essential oils; hair lotions.

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

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

France, 19/07/2012, No. 123935481 צרפת, 19/07/2012, מספר 123935481

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 66929/05/2014



Trade Mark No. 254984 מספר סימן

Application Date 03/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154701 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kitazato BioPharma Co., Ltd.

Address: 81, Nakajima,,Fuji-shi, Shizuoka 416-0907, 
Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitrification media for oocyte and embryo; vitrification 
media for biological cell; cryopreservation media for 
oocyte and embryo; cryopreservation media for 
biological cell; culture medium for biological cell; 
sperm preparation media; sperm freezing media; 
culture medium for medical purposes; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; drugs 
for medical purposes.

Class: 10 סוג: 10

Vitrification kit for oocyte and embryo; vitrification kit 
for biological cell; cryopreservation device for oocyte 
and embryo; cryopreservation device for biological 
cell; device for in vitro fertilization; catheters; oocyte 
retrieval needle; biological cell sampling needle; 
medical apparatus and instruments.

Class: 44 סוג: 44

Oocyte and embryo vitrification services for artificial 
insemination; oocyte and embryo cryopreservation 
services for artificial insemination; sperm freezing 
services for artificial insemination; in vitro fertilization 
services; artificial insemination services; medical 
clinic services; providing medical 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)

Japan, 08/06/2012, No. 2012-046294 יפן, 08/06/2012, מספר 2012-046294

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 44 סוג: 44

כ"ט אייר תשע"ד - 67029/05/2014



Trade Mark No. 254985 מספר סימן

Application Date 03/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154702 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitrification media for oocyte and embryo; vitrification 
media for biological cell; cryopreservation media for 
oocyte and embryo; cryopreservation media for 
biological cell; culture medium for biological cell; 
sperm preparation media; sperm freezing media; 
culture medium for medical purposes; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; drugs 
for medical purposes.

Class: 10 סוג: 10

Vitrification kit for oocyte and embryo; vitrification kit 
for biological cell; cryopreservation device for oocyte 
and embryo; cryopreservation device for biological 
cell; device for in vitro fertilization; catheters; oocyte 
retrieval needle; biological cell sampling needle; 
medical apparatus and instruments.

Class: 44 סוג: 44

Oocyte and embryo vitrification services for artificial 
insemination; oocyte and embryo cryopreservation 
services for artificial insemination; sperm freezing 
services for artificial insemination; in vitro fertilization 
services; artificial insemination services; medical 
clinic services; providing medical 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)

Japan, 08/06/2012, No. 2012-046296 יפן, 08/06/2012, מספר 2012-046296

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 44 סוג: 44

כ"ט אייר תשע"ד - 67129/05/2014



Conditions/Disclaimers

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

Dark blue and red.

 Owners

Name: INOUE Futoshi

Address: 1144-3, Nonaka,,Fujinomiya-shi, Shizuoka 418-
0039, Japan

כ"ט אייר תשע"ד - 67229/05/2014



Trade Mark No. 254986 מספר סימן

Application Date 28/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154723 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours The mark consists 
of the letter R in blue, capitalized, and extending 
down into a free-form x, with the remaining letters all 
in black and small case except for the first letter A 
which is capitalized. as shown in the mark.

The mark consists of the letter R in blue, capitalized, 
and extending down into a free-form x, with the 
remaining letters all in black and small case except 
for the first letter A which is capitalized. The color(s) 
blue and black is/are claimed as a feature of the 
mark.

The mark consists of the letter R in blue, capitalized, 
and extending down into a free-form x, with the 
remaining letters all in black and small case except 
for the first letter A which is capitalized. The color(s) 
blue and black is/are claimed as a feature of the 
mark.

 Owners

Name: Bio Health Solutions

Address: Suite 700,101 Convention Center Drive, Las 
Vegas NV 89109, U.S.A.

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary and nutritional supplements; nutraceuticals 
for use as a dietary supplement; nutraceuticals for 
use as a dietary supplement for promoting healthy 
kidney function; animal feed additive for use as a 
nutritional supplement for medical purposes; animal 
feed supplements.

כ"ט אייר תשע"ד - 67329/05/2014



Trade Mark No. 254990 מספר סימן

Application Date 28/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154784 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Schrack Seconet AG

Address: Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wien, Austria

(AUSTRIA STOCK CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Chip cards and chip card readers; software for the 
hospital and nursing sectors.

Class: 41 סוג: 41

Training in the field of electronic data processing.

Class: 42 סוג: 42

Installation, care, maintenance and repair of 
software.

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

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

European Community Trade Mark, 31/08/2012, No. 
011154861

איחוד האירופי לסימני מסחר, 31/08/2012, מספר 
011154861

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 67429/05/2014



Trade Mark No. 254991 מספר סימן

Application Date 19/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154789 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pi-Design AG

Address: Kantonsstrasse 100, CH-6234 Triengen, 
Switzerland

(joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; radio and television apparatus, 
mobile telephones; 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; portable 
computers; computer software.

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

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

Germany, 09/11/2012, No. 30 2012 058 095.5/09 גרמניה, 09/11/2012, מספר 095.5/09 058 2012 30

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 67529/05/2014



Trade Mark No. 254992 מספר סימן

Application Date 11/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154801 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DiscGenics, Inc.

Address: 675 Arapeen Drive,Suite 304, Salt Lake City UT 
84108, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for treating degenerative disc 
disease.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 08/10/2012, No. 85747853 ארה"ב, 08/10/2012, מספר 85747853

Class: 10 סוג: 10

כ"ט אייר תשע"ד - 67629/05/2014



Trade Mark No. 254993 מספר סימן

Application Date 15/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154836 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(Société en nom collectif)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

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

France, 07/01/2013, No. 133972810 צרפת, 07/01/2013, מספר 133972810

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 67729/05/2014



Trade Mark No. 254998 מספר סימן

Application Date 01/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154855 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JT International S.A.

Address: 1, Rue de la Gabelle, CH-1211 Genève 26, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme)

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.

כ"ט אייר תשע"ד - 67829/05/2014



Trade Mark No. 255000 מספר סימן

Application Date 12/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154872 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FIRAT PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Türkoba Köyü P.K.12 Büyükçekmece, TR-
34907 Istanbul, Turkey

(Turkey Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Building materials (non-metallic); frameworks for 
building, not of metal; non-metallic transportable 
buildings; non-metallic rigid pipes for building; 
asphalt, pitch and bitumen; monuments, not of metal, 
building components from plastics in the form of 
fillings, sheets, webs, profiles, blocks, rods and 
tubes; windows made of plastics, window panels and 
door panels made of plastics, plastic manufactured 
door systems, plastic manufactured door systems; 
building panels, not of metal; multilayer panels of 
plastic for use in building; non-metal fire-resistant 
boards and panels for construction, not metal gates 
and fencing panels; non-metal roofing panels; non-
metal shelter structures [other than tents]; not metal 
suspended ceiling systems comprising panels; 
signalling panels, non-luminous and non-mechanical, 
not of metal; water resistant boards and panels, not 
of metal, for construction; door panels, not of metal; 
baffle panels in the nature of submergible fibreglass 
walls to direct water flow at waste water treatment 
facilities; plastic tiles; tiles, not of metal, for building; 
wall tiles, not of metal, for building; plastic door and 
window profiles, plastic manufactured sheets; non-
metal door and window units; door casings, not of 
metal; door frames not of metal.

כ"ט אייר תשע"ד - 67929/05/2014



Trade Mark No. 255003 מספר סימן

Application Date 22/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154892 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

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

France, 11/01/2013, No. 133974117 צרפת, 11/01/2013, מספר 133974117

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 68029/05/2014



Trade Mark No. 255004 מספר סימן

Application Date 22/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154893 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(FRANCE SOCIETE EN NOM COLLECTIF)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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

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

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

France, 11/01/2013, No. 133974113 צרפת, 11/01/2013, מספר 133974113

Class: 3 סוג: 3

כ"ט אייר תשע"ד - 68129/05/2014



Trade Mark No. 255026 מספר סימן

Application Date 11/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155191 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic apparatus and installations constructed 
therefrom; solar modules for electricity generation; 
inverters and charge regulators for photovoltaic 
plants; electric solar cells and installations 
constructed therefrom; solar batteries operated with 
solar cells; apparatus and installations constructed 
therefrom, for generating electricity; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity.

Class: 37 סוג: 37

Installation work for photovoltaic installations and 
solar modules; repair and maintenance of 
photovoltaic installations.

Class: 42 סוג: 42

Technical planning of photovoltaic installations, in 
particular taking technical calculations into account, 
especially electricity and power calculations; 
technological services for the design of charge 
regulators and inverters; simulations of the operation 
and weather-dependent generation of electricity 
using photovoltaic installations as technological 
services; mechanical framework and fastening 
calculations as technological services, in particular 
taking into account loads at the installation site due to 
wind and snow; technical services for monitoring and 
controlling performance and output of photovoltaic 
apparatus and installations composed thereof.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/01/2013, No. 30 2012 000 141.9/09 גרמניה, 10/01/2013, מספר 141.9/09 000 2012 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 68229/05/2014



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: MAGE SOLAR AG

Address: An der Bleicherei 15, 88214 Ravensburg, 
Germany

(AG)

כ"ט אייר תשע"ד - 68329/05/2014



Trade Mark No. 255027 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155266 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Address: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insecticide for use in agriculture.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/11/2012, No. 637324 שוויץ, 29/11/2012, מספר 637324

Class: 5 סוג: 5

כ"ט אייר תשע"ד - 68429/05/2014



Trade Mark No. 255038 מספר סימן

Application Date 26/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155364 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JOEONE CO.,LTD.

Address: Qingmengyuan Zone, Quanzhou Economy & 
Technology Development Area, Fujian Province, People's 
Republic of China

(China corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; shirts; suits, trousers; knitwear [clothing]; 
top coats; jackets [clothing]; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; clothing of leather; tee-
shirts; underwear; dust coats; waistcoats; layettes 
[clothing]; bathing suits; shoes; hats; hosiery; gloves; 
neckties; straps; wedding dresses.

כ"ט אייר תשע"ד - 68529/05/2014



Trade Mark No. 255043 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0810616 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANSET GIDA TURIZM SANAYI VE TICARET 
ANONIM ŞIRKETI

Address: Istinye Mahalesi, Balabandere Caddesi No: 14, 
TR-34460 Sariyer/Istanbul, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Processed hazelnuts and hazelnut butter, dried fruits, 
prepared nuts, hazelnut butter with or without cacao, 
dried fig, apricot and raisin coated or non-coated with 
cacao, all kinds of hazelnut butter coated or non-
coated with cacao.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cacao, tea, nougats, all kinds of chocolates 
and chocolates products, all kinds of dragees, all 
kinds of pralines, chocolate bars, all kinds of 
chocolate batons coated with cacao and hazelnut, all 
kinds of biscuits, wafers, all kinds of candies, cakes, 
chocolate with raisin.

כ"ט אייר תשע"ד - 68629/05/2014



Trade Mark No. 255046 מספר סימן

Application Date 24/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0887603 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Address: 3-9-19, Shimoshinjo,,Higashiyodogawa-ku, 
Osaka 533-8651, Japan

(Japan Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely ophthalmic 
preparations; dietetic nutrients for medical use.

כ"ט אייר תשע"ד - 68729/05/2014



Trade Mark No. 255048 מספר סימן

Application Date 18/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0919192 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GINC UK Limited

Address: Courtyard House,The Square, Lightwater, 
Surrey GU1 85SS, United Kingdom

(Great Britain, England and Wales Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles; sunglasses; goggles; eye masks; 
frames, cases, chains, ribbons, nose pads, all being 
for eyewear; optical lenses and apparatus; skiing 
goggles, safety goggles, motor cycle goggles, 
swimming goggles; diving goggles; diving masks; 
float suits for swimming; floats; inflatable jackets and 
vests for use in underwater swimming; life saving 
apparatus; floatation aids for swimming, armbands 
(flotation devices).

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, swimwear, beachwear, leisure 
wear, swimwear, sports clothing, footwear, headgear, 
swimming caps.

כ"ט אייר תשע"ד - 68829/05/2014



Trade Mark No. 255049 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0936143 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YAGIR DIRAN

Address: 1208 Avenue du 7e Tirailleur,Campagne 
Madelaine, F-13190 ALLAUCH, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; clothing of 
leather or of imitation leather; belts (clothing); furs 
(clothing); gloves (clothing); scarves; ties; hosiery; 
socks; slippers; beach, ski or sports footwear; babies' 
napkins of textile; underwear.

כ"ט אייר תשע"ד - 68929/05/2014



Trade Mark No. 255050 מספר סימן

Application Date 08/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0962475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 Ludwigshafen 
am Rhein, Germany

(Germany Societas europaea (SE))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in the chemicals industry in the 
manufacture and processing of plastics.

כ"ט אייר תשע"ד - 69029/05/2014



Trade Mark No. 255054 מספר סימן

Application Date 19/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1045500 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

Address: Chollerstrasse 4, CH-6301 Zug, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate; chocolate and confectionery products.

כ"ט אייר תשע"ד - 69129/05/2014



Trade Mark No. 255056 מספר סימן

Application Date 06/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1086894 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Onconova Therapeutics, Inc.

Address: 375 Pheasant Run, Newtown PA 18940, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, namely, drugs for the treatment of 
cancer, myelodysplastic syndromes, ovarian cancer, 
pancreatic cancers, solid tumors, and hematological 
diseases.

כ"ט אייר תשע"ד - 69229/05/2014



Trade Mark No. 255058 מספר סימן

Application Date 24/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1101863 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Santen Pharmaceutical Co., Ltd

Address: 3-9-19, Shimoshinjo,,Higashiyodogawa-ku, 
Osaka 533-8651, Japan

(Japan Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Ophthalmic preparations.

כ"ט אייר תשע"ד - 69329/05/2014



Trade Mark No. 255070 מספר סימן

Application Date 07/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1097307 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xi'an Senpol International Trade Co., Ltd.

Address: No. 14, North Chang'an Road, 710061 Xi'an, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper; writing instruments; pencil sharpeners; 
stationery; writing or drawing books; pencils; pencil 
leads; paintbrushes; drawing instruments; writing 
chalk.

כ"ט אייר תשע"ד - 69429/05/2014



Trade Mark No. 255171 מספר סימן

Application Date 09/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155389 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG AOSRAN LIGHTING ELECTRICAL 
EQUIPMENT CO., LTD.

Address: Tianhe Ind. Zone Longwan District,Wenzhou 
City, Zhejiang Province 325000, People's Republic of 
China

(CHINA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; contacts, electric; electrical distribution 
boxes; meters; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; signal lanterns; telephone 
apparatus; record players; monitoring apparatus, 
electric; bells [warning devices]; cameras 
[photography]; water meters; watt-hour meters; wires, 
electric; printed circuits; cell switches [electricity]; 
current rectifiers; remote control apparatus; power 
distributing devices for high voltage explosion proof; 
galvanic cells.

כ"ט אייר תשע"ד - 69529/05/2014



Trade Mark No. 255174 מספר סימן

Application Date 22/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155418 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: QualMark Corporation

Address: 10390 E. 48th Avenue, Denver CO 80238, 
U.S.A.

(Colorado, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and scientific apparatus, namely, stress 
screening chamber and control apparatus to impart 
thermal and electrical stimuli to a product or device 
located in the stress screening chamber, and to a 
table that can be used independently or in 
conjunction with the stress screening chamber to 
impart vibrational and electrical stimuli to a device or 
product.

כ"ט אייר תשע"ד - 69629/05/2014



Trade Mark No. 255176 מספר סימן

Application Date 19/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155483 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BTICINO S.p.A.

Address: Via Messina, 38, I-20154 MILANO, Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Entry phones and video intercoms.

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

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

Italy, 14/01/2013, No. MI2013C000290 MI2013C000290 איטליה, 14/01/2013, מספר

Class: 9 סוג: 9

כ"ט אייר תשע"ד - 69729/05/2014



Trade Mark No. 255177 מספר סימן

Application Date 20/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155492 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XTEP (CHINA) CO., LTD.

Address: Lot No.9(C), Block No. 7, Qingmeng Park, 
Quanzhou Economic & Technological Development 
Zone, Fujian Province, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes [clothing]; swimsuits; football 
shoes; shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; 
neckties; leather belts (clothing); waterproof clothing; 
masquerade costumes; wedding dresses.

כ"ט אייר תשע"ד - 69829/05/2014



Trade Mark No. 255182 מספר סימן

Application Date 26/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155541 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: WONPRO CO., LTD.

Address: 3F, No. 118, Lane 235, Pao Chiao Road, Hsin 
Tien City, Taipei Hsien, Taiwan, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Switches, electric; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; connections for electric lines.

כ"ט אייר תשע"ד - 69929/05/2014



Trade Mark No. 255397 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156476 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines, equipment and devices for processing and 
printing substrates, more particularly sheets, plate 
elements, blanks, webs of plastic, and plastic film for 
the packaging manufacturing industry; machines, 
equipment and devices for converting, especially for 
cutting, creasing, embossing, stamping, punching, 
hot and cold stamping, plating with a colored film, hot 
and cold gilding, folding-gluing, embossing and 
folding-gluing inline, coating, extrusion coating and 
laminating, vacuum coating, vacuum metallizing, 
litho-laminating, laminating flexible materials, printing, 
especially rotary presses, machines for flexographic 
printing, CI flexo-printing, rotogravure printing, offset 
printing, typographical printing, digital printing, flexo-
printing and flat bed die-cutting inline, flexo-printing 
and folding-gluing inline, flexo-printing and rotary die-
cutting inline, gravure printing and converting inline; 
systems for machine loading, infeed, multiple 
inserting, feeding, unwinding, splicing, positioning, 
conveying, stacking, and delivering, systems for 
separating, collecting, rewinding, handling, packing 
and conveying out of machine, of substrates, more 
particularly sheets, plate elements, blanks, webs, of 
paper, cardboard, corrugated board, plastic, and 
plastic films, piles of the aforesaid substrates, of 
converted, printed and folded-glued substrates; 
control devices for the aforesaid machines, 
equipment and devices; printing cylinders, rollers, 
flexible relief plates and plates, machines for 
preparing and processing of printing cylinders, rollers, 
flexible relief plates and plates, devices for mounting 
of printing flexible relief plates and plates on printing 
cylinders; peripherals and accessories for the 
aforesaid machines, equipment and devices; 
constituent pieces and spare parts for the aforesaid 
machines, equipment and devices; tools for the 
aforesaid machines, equipment and devices.

כ"ט אייר תשע"ד - 70029/05/2014



Class: 9 סוג: 9

Electronic apparatuses, instruments, devices and 
software for inputting, entering, recording, 
reproduction, storing, processing, transmission, 
displaying of data for checking, controlling, 
measuring, programming, adjusting, presetting, 
quality control, for monitoring of production 
parameters, performances and stops management, 
for checking of register of printings, cuts, creases and 
embossing, for measuring and adjusting the color 
composition of printings, for measuring and adjusting 
the ink supply, especially digital cameras for 
detecting, registering and positioning, for machines, 
equipment and devices for processing and printing 
substrates more particularly sheets, plate elements, 
blanks, webs, of paper, cardboard, corrugated board, 
plastic, and plastic films for the packaging 
manufacturing industry.

Class: 35 סוג: 35

Retail sale, by mail order, Internet or other electronic 
remote ordering means, of machines, equipment and 
devices for processing and printing substrates more 
particularly sheets, plate elements, blanks, webs, of 
paper, cardboard, corrugated board, plastic, and 
plastic films for the packaging manufacturing 
industry; retail sale or wholesaling of accessories, 
spare parts, tools, apparatuses, instruments, 
electronic devices and software for the aforesaid 
machines, equipment and devices; retail sale of the 
aforesaid second-hand machines, equipment and 
devices; preparation services for maintenance 
contracts for the aforesaid machines, equipment and 
devices; purchasing of the aforesaid second-hand 
machines, equipment and devices for other 
companies.

Class: 37 סוג: 37

Customer assistance services, namely installation, 
cleaning, maintenance, settings optimization and 
repair services, mounting of spare parts for 
machines, equipment and devices for processing and 
printing substrates, more particularly sheets, plate 
elements, blanks, webs, of plastic, and plastic film for 
the packaging manufacturing industry.

Class: 41 סוג: 41

Theoretical and practical instruction in operating 
machines, editing teaching materials, publishing 
teaching materials, audiovisual supports and 
demonstration materials, for users of machines, 
equipment and devices for processing and printing 
substrates, more particularly sheets, plate elements, 
blanks, webs, of plastic, and plastic film for the 
packaging manufacturing industry.

כ"ט אייר תשע"ד - 70129/05/2014



 Owners

Name: BOBST MEX SA

Address: Route de Faraz 3, CH-1031 Mex, Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Class: 42 סוג: 42

Analysis, appraisal, counseling, assistance and 
breakdown repair of software, conducting technical 
project studies of construction and upgrade projects 
for machines, equipment and devices for processing 
and printing substrates, more particularly sheets, 
plate elements, blanks, webs, of paper, cardboard, 
corrugated board, plastic, and plastic film for the 
packaging manufacturing 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)

Switzerland, 19/07/2012, No. 635081 שוויץ, 19/07/2012, מספר 635081

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

כ"ט אייר תשע"ד - 70229/05/2014



Trade Mark No. 258420 מספר סימן

Application Date 15/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Roy gur garami שם: רועי גור גרמי

Address: P.O.B. 23255, Tel-Aviv, 61231, Israel כתובת : ת.ד. 23255, תל אביב, 61231, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Beauty salon for human                 .מכון קוסמטיקה וטיפוח לבני אדם

כ"ט אייר תשע"ד - 70329/05/2014



Trade Mark No. 258966 מספר סימן

Application Date 17/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173444 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nicopure LLC

Address: 2 Kiel Avenue, Unit 123, Kinnelon NJ 07405, 
U.S.A.

(New Jersey, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chemical flavorings in liquid form used to refill 
electronic cigarette cartridges.

Class: 34 סוג: 34

Cartridges sold filled with propylene glycol for 
electronic cigarettes.

כ"ט אייר תשע"ד - 70429/05/2014



Trade Mark No. 259462 מספר סימן

Application Date 04/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176016 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Providing access to computer databases; online 
services, namely providing and transmitting data, 
especially publications, texts, information, legal 
status, drawings and pictures concerning patents and 
utility models; transfer and transmission of data 
through the Internet by means of telecommunication 
(telecommunication); online services, namely 
providing access to an automated translation system 
and transmitting the automated translations; 
providing access to an Internet system and to 
computer network systems for machine translations; 
leasing of access time to computer databases.

Class: 42 סוג: 42

Providing search engines for computer databases 
and for the internet.

Class: 45 סוג: 45

Online services in the field of patent 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)

Germany, 05/12/2012, No. 30 2012 062 633.5/45 גרמניה, 05/12/2012, מספר 633.5/45 062 2012 30

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

כ"ט אייר תשע"ד - 70529/05/2014



 Owners

Name: Europäische Patentorganisation

Address: 80331 München, Germany

(Germany International Organisation)

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

כ"ט אייר תשע"ד - 70629/05/2014



KIMBA

קימבה
Trade Mark No. 259582 מספר סימן

Application Date 06/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Uzi Noy שם: עוזי נוי

Address: 12 Hayelet Hashachar St., Even Yehuda, Israel כתובת : אילת השחר 12, אבן יהודה, ישראל

Name: Theodor Herskovits שם: תיאודור הרשקוביץ

Address: 8 Harakefet St., Tel Mond, Israel כתובת : הרקפת 8, תל מונד, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Catering services; restaurants; celebration halls for 
conducting events and celebrations; information and 
advisory services relating to the aforesaid services; 
all the aforementioned services specifically excluding 
coffee shops and cafes; all included in class 43.

שירותי קייטרינג; מסעדות; אולמות אירועים לעריכת אירועים 
ושמחות; כל השירותים האמורים למעט חנויות קפה ובתי קפה; 
שירותי מידע ויעוץ הקשורים לשירותים הנ"ל; הנכללים כולם 

בסוג 43.                                                                         
                                                                                    

                              

כ"ט אייר תשע"ד - 70729/05/2014



Trade Mark No. 259669 מספר סימן

Application Date 19/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177231 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photographic and optical apparatus and instruments; 
automatic control devices for cars, speed control 
devices for cars; apparatus for recording, 
transmission of sound and images; magnetic data 
carriers; data processing equipment and computers; 
electrical apparatus and instruments, namely relays, 
batteries, jumper cables, switches, fuses, 
speedometer, tachometer; all the aforementioned 
goods relating to passenger cars and passenger car 
production.

Class: 12 סוג: 12

Cars and parts and accessories thereof, namely, 
engines, gearboxes, bodywork, chassis, steering 
suspension devices, rims, brakes, wheels, tires, hub 
caps, seats, alarm and security panels, seat covers, 
headrests, air bags and other safety devices, 
rearview mirrors, steering wheels, tow bars, roof 
racks, roof boxes, car seats for children and wipers.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repairs for cars.

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

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

Sweden, 19/10/2012, No. 2012/07587 שבדיה, 19/10/2012, מספר 2012/07587

Class: 9 סוג: 9

Class: 12 סוג: 12

Class: 37 סוג: 37

כ"ט אייר תשע"ד - 70829/05/2014



 Owners

Name: SAAB Aktiebolag

Address: SE-581 88 LINKÖPING, Sweden

(Sweden 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

כ"ט אייר תשע"ד - 70929/05/2014



הקוביה ההונגרית
Trade Mark No. 259931 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEVEN TOWNS SA

Address: London, United Kingdom

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: 28 סוג: 28

Toys, games, playthings and jigsaw puzzles, three 
dimensional puzzles; electronic games; hand-held 
electronic games ; all included in class 28

צעצועים, משחקים, פאזלים, פאזלים תלת מימדיים, משחקים 
אלקטרוניים ומשחקים אלקטרוניים הנאחזים ביד; הנכללים 
כולם בסוג 28                                                       

Class: 35 סוג: 35

Advertising and promoting of good and services in 
the print, billboard, television, internet and any other 
media ; all included in class 35

פרסום וקידום מכירות של מוצרים ושירותים בדפוס, שלטי 
חוצות, טלוויזיה רשת האינטרנט, וכל אמצעי מדיה אחר ; 

הנכללים כולם בסוג 35                                   

כ"ט אייר תשע"ד - 71029/05/2014



JOGGJEANS

Trade Mark No. 260878 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: DIESEL S.p.A.

Address: Via dell'Industria 4-6, 36042 Breganze (VI), 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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear, belts; all included in 
class 25

דברי הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש, חגורות; הנכללים כולם 
בסוג 25     

כ"ט אייר תשע"ד - 71129/05/2014



Trade Mark No. 261432 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185601 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (SA)

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, 17/10/2013, No. 650193 שוויץ, 17/10/2013, מספר 650193

Class: 34 סוג: 34

כ"ט אייר תשע"ד - 71229/05/2014



Trade Mark No. 261686 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187015 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (SA)

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, 17/10/2013, No. 650194 שוויץ, 17/10/2013, מספר 650194

Class: 34 סוג: 34

כ"ט אייר תשע"ד - 71329/05/2014



Trade Mark No. 261959 מספר סימן

Application Date 07/01/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours Brown, Black and 
White as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים חום, שחור ולבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Yehoshua Shani שם: יהושע שני

Address: King David St. 9, Kiryat Arba, Israel כתובת : דוד המלך 9, קרית ארבע, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing of Judiaca, ritual objects and scrolls,  
phylacteries and mezuzoth (STAM) products. 

שיווק של מוצרי סת"ם, תשמישי קדושה ויודאיקה.                   
                                                                                  

כ"ט אייר תשע"ד - 71429/05/2014



אל-סורג
Trade Mark No. 262347 מספר סימן

Application Date 23/01/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Al-Sorag Ltd. שם: אל-סורג בע"מ

Address: Meshek 72, Moshav Emunim, Israel כתובת : משק 72, מושב אמונים, 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: 19 סוג: 19

Non-metal railing,  non-metal railing for balconies; 
tempered glass for buildings, reinforced glass for 
buildings; glass tiles not for roofs; non-metal wall 
tiles; concrete walls, fireproof concrete, non-metal 
fireproof blocks; non-metal heat resistant building 
materials, non-metal fire resistant building materials; 
decorative glass for buildings, painted glass panels 
for buildings, glass panes for building; non-metal 
external products for shading windows; resin 
impregnated fiberglass fabric for use in shielding; 
non-metal grating; non-metal exterior shutters for 
buildings, non-metal internal shutters; all included in 
class 19. 

מעקה שאינו ממתכת, מעקה למרפסות שאינו ממתכת; זכוכית 
מחוסמת לבניינים, זכוכית משוריינת לבניינים; אריחי זכוכית 
שאינם לגגות; אריחי קיר שאינם ממתכת; קירות בטון, בטון 
חסין אש, בלוקים חסיני אש שאינם ממתכת; חומרי בניה 

עמידים לחום שאינם ממתכת, חומרי בנין חסינים לאש שאינם 
ממתכת; זכוכית דקורטיבית לבניינים, לוחות זכוכית צבועה 
לבניינים, שמשות זכוכית לבניה; מוצרים חיצוניים שאינם 

ממתכת להצללת חלונות; מארג פיברגלס ספוג שרף לשימוש 
במיגון; סורגים לא ממתכת; תריסים חיצוניים לבניינים שאינם 
ממתכת, תריסים פנימיים לחלונות שאינם ממתכת; הכלולים 
כולם בסוג 19.                                                                 
                                                                                    

                                                

כ"ט אייר תשע"ד - 71529/05/2014



Trade Mark No. 262458 מספר סימן

Application Date 21/01/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words
 but in the form appearing in הסמארטפון הראשון שלי 
the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים הסמארטפון 
הראשון שלי אלא בצורה המופיעה בסימן.

Ownersבעלים

Name: SCAILEX CORPORATION LTD. שם: סקיילקס קורפוריישן בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : בן ציון גליס 48, א"ת סגולה, פתח תקוה, ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Avraham & Co., Adv.

Address: 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv, 64731, Israel

שם: יוסי אברהם ושות', עו"ד

כתובת : דניאל פריש 3, תל אביב, 64731, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phone designed for children for 6-12, the 
mobile phone includes a parental control system for 
child usage of the mobile phone.

מכשיר סלולרי המיועד ומותאם במיוחד לקהל יעד בגילאי -6
12, המכשיר כולל מערכת בקרת הורים על שימוש הילדים 

במכשיר.                                                   

כ"ט אייר תשע"ד - 71629/05/2014



קצפת ימי הולדת
Trade Mark No. 263217 מספר סימן

Application Date 23/02/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avivit Tiram שם: אביבית תירם

Address: Shoshana Damary 2 St., Ramla, Israel כתובת : שושנה דמארי 2, רמלה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment for birthdays. הפעלות לימי הולדת.                     

כ"ט אייר תשע"ד - 71729/05/2014



ALMA

Trade Mark No. 264129 מספר סימן

Application Date 03/04/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, and aesthetic apparatuses and 
instruments; apparatuses for applying 
electromagnetic energy or ultrasound for aesthetic, 
medical and/or surgical purposes; lasers, intense 
pulsed light emitting apparatuses, radio-frequency 
electromagnetic energy emitting apparatuses, and 
ultrasound-emitting apparatuses for aesthetic, 
medical, and surgical use; light-based apparatuses 
for treatment of skin, namely, light-based devices for 
medical, dermatological, aesthetic, and cosmetic 
treatment of the skin; medical apparatuses for 
aesthetic and therapeutic applications for the skin 
and its subcutaneous structures, namely, devices for 
delivering energy to the skin and its underlying 
tissues; apparatuses and instruments for performing 
andrologic, dermatologic, gastroenterologic, 
gynecologic, ophthalmic, orthopedic, otolaryngologic, 
phlebologic, pulmonologic/thoracic and urologic 
treatments; apparatuses and instruments for the 
treatment of scars, cutaneous lesions, striae, 
melasma, hirsutism, alopecia, stretch marks, keloids, 
wrinkles, rhytids and nail fungus, psoriasis, atopic 
dermatitis, seborrheic dermatitis, vitiligo, 
hypopigmentation, acne, hyperhidrosis, osmidrosis, 
excessive or odoriferous sweating, and urinary 
incontinence; apparatuses for performing fractional 
ablative or non-ablative skin treatment and facial 
treatment, transdermal drug or cosmetic delivery, 
laser hair removal, photoepilation, relief of muscle 
and joint pain, physical therapy, rejuvenation and 
resurfacing of skin, whitening of skin, removal of 
tattoos, removal of vascular lesions, removal of 
pigmented lesions and port wine stains, liposuction, 
autologous fat grafting, body-fat reduction and 
removal, body contouring, body sculpting and skin 
tightening, reduction and elimination of cellulite, 
lipolysis, vaginal tightening and endovenous laser 
ablation; medical apparatuses for introducing 
pharmaceutical, therapeutic and/or cosmetic 
preparations into the human body components, 
materials and supplies for all of the above; 
associated equipment for aesthetic, medical and/or 
surgical treatment apparatuses, namely, monitors, 
handpieces, handpiece tips, sonotrodes, dispenser 
refills, laser fibers, cannulas, scanners; all included in 
class 10

מכשירים ומנגנונים כירורגיים, רפואיים ואסתטיים; מכשירים 
לשימוש באנרגיה אלקטרומגנטית או באולטראסאונד למטרות 
אסתטיות, רפואיות ו/או כירורגיות; לייזרים, מכשירים הפולטים 
פולסי-אור אינטנסיביים (מכשיר קרן אור - IPL), מכשירים 

הפולטים אנרגיה אלקטרומגנטית כגלי-רדיו ומכשירים הפולטים 
אולטראסאונד לשימושים אסתטיים, רפואיים ו/או כירורגיים; 

מכשירים מבוססי-אור לטיפול בעור, דהיינו מכשירים 
מבוססי-אור לטיפול רפואי, דרמטולוגי, אסתטי וקוסמטי בעור; 
מכשירים רפואיים לביצוע טיפולים אסתטיים ותרפויטיים בעור 
ומתחת לעור, דהיינו, מכשירים לפליטת אנרגיה לעור ולרקמות 
שמתחתיו; מכשירים ומנגנונים לביצוע טיפולים אנדרולוגיים, 
דרמטולוגיים, גסטרואנטרולוגיים, גינקולוגיים, אופטומטריים, 
אורתופדיים, אוטולרינגולוגיים (הנוגעים לרפואת אף, אוזן 

וגרון), פלבולוגיים (הקשורים לוורידים), פולמונולוגיים/תוראסיים 
(הקשורים לריאות/בית החזה) ואורולוגיים; מכשירים ומנגנונים 
לטיפול בצלקות, נגעים בעור, סימני מתיחה, מלזמה (סוג של 

כתמים על העור), שעירות, התקרחות, קלואידים 
(הצטלקות-יתר), קמטים, פטריות בציפורניים, פסוריאזיס, 

אטופיק דרמטיטיס, סבוראה, ויטיליגו, היפופיגמנטציה, אקנה 
("פצעי-בגרות"), הזעת-יתר, ריח-גוף רע, ריח-זיעה רע 
ובריחת-שתן; מכשירים לביצוע טיפולים פולשניים או 

לא-פולשניים בעור ובפנים, הכנסה תת-עורית של תרופות או 
קוסמטיקה, הסרת-שיער בלייזר, הסרת-שיער באמצעות אור, 

הקלה על כאבי שרירים ומפרקים, פיזיותרפיה, הצערה 
והתחדשות של העור, הלבנת-העור, הסרת-קעקועים, 
הסרת-ורידים, הסרת-פיגמנטציה וכתמים מהעור, 

שאיבת-שומן, השתלת-שומן עצמית, הפחתת-שומן-גוף 
והסרתו, עיצוב הגוף, פיסול הגוף והידוק העור, סילוק צלוליט 
והפחתת-כמותו, פירוק-שומן, הידוק הווגינה והסרת-פגמים 
מהוורידים באמצעות לייזר; מכשירים רפואיים להחדרת 

תרכובות פרמצבטיות, תרפויטיות ו/או קוסמטיות לגוף האדם; 
רכיבים, חומרים וחלפים לכל המכשירים והמנגנונים המפורטים 
לעיל; ציוד נילווה למכשירים לטיפול אסתטי, רפואי ו/או כירורגי, 
דהיינו, מוניטורים, מכשירים ידניים, פיות וקצוות למכשירים 
הידניים, יוצרי-רעידות על-קוליות, מלאי מוצרים חד-פעמיים 
למילוי חוזר, סיבים אופטיים, קנולות (צינורות), סורקים; כולם 
נכללים בסוג 10.                                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

כ"ט אייר תשע"ד - 71829/05/2014



Ownersבעלים

Name: Alma Lasers Ltd שם: אלמה לייזרס בע"מ

Address: 14 Halamish St., Caesarea Industrial Park, 
P.O.B. 3021, Caesarea, 3088900, Israel

כתובת : רח' חלמיש 14, פארק התעשיה קיסריה, ת.ד. 3021, 
קיסריה, 3088900, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi

Address: 29 Sokolov St., P.O.B. 5789, Herzelia, 46157, 
Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : סוקולוב 29, ת.ד. 5789, הרצליה, 46157, ישראל

Class: 44 סוג: 44

Medical, surgical and aesthetic clinic services; 
cellulite treatment, body shaping, body contouring, 
autologous fat grafting, bodyfat reduction, and 
liposuction services; plastic surgery services; 
minimally invasive surgical services; non-invasive 
cosmetic medical procedures; andrology, 
dermatology, gastroenterology, gynecology, 
ophthalmology, orthopedics, otolaryngology, 
phlebology, pulmonologics/thoracics and urology 
services; skin tightening, skin rejuvenation and skin 
resurfacing services; performing cosmetic surgical 
procedures for vaginal rejuvenation; treatment of 
hyperhidrosis and osmidrosis; treatment of veins and 
vascular lesions; permanent hair removal and 
reduction services; laser hair removal services; 
physical therapy; all included in class 44

שירותי קליניקה רפואיים, כירורגיים ואסתטיים; שירותי טיפול 
בצלוליט, עיצוב הגוף, השתלת-שומן עצמית, הפחתת-שומן 
ושאיבת-שומן; שירותי ניתוחים פלסטיים; שירותים כירורגיים 

בפולשנות מינימלית; ביצוע טיפולים רפואיים קוסמטיים 
לא-פולשניים; שירותים אנדרולוגיים, דרמטולוגיים, 

גסטרואנטרולוגיים, גינקולוגיים, אופטומטריים, אורתופדיים, 
אוטולרינגולוגיים (הנוגעים לרפואת אף, אוזן וגרון), פלבולוגיים 

(הקשורים לוורידים), פולמונולוגיים/תוראסיים (הקשורים 
לריאות/בית החזה) ואורולוגיים; שירותים להידוק העור, הצערת 
העור וחידושו; ביצוע פרוצדורות כירורגיות קוסמטיות להצרת 
הווגינה; טיפול בהזעת-יתר ובריח-גוף רע; טיפול בפגמים 
בכלי-הדם; שירותי הסרת-שיער והפחתת-שיער לצמיתות; 
שירותי הסרת-שיער בלייזר; פיזיותרפיה; כולם נכללים בסוג 
                                                                               .44

                                                              

כ"ט אייר תשע"ד - 71929/05/2014



Trade Mark No. 264283 מספר סימן

Application Date 08/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MeMed Diagnostics Inc שם: מימד דיאגנוסטיקס בע"מ

Address: 5 Nahum Heth St., Tirat Carmel, 39120, Park 
High- Tech North, Israel

כתובת : נחום חת 5, טירת כרמל, 39120, פארק הי-טק צפון, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaffa Dagan, Adv.

Address: Mazeh 58 St., Tel Aviv, 65789, Israel

שם: יפה דגן עו"ד

כתובת : מזא"ה 58, תל אביב, 65789, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Apparatus for clinical diagnosis; diagnostic apparatus 
for medical purposes; apparatus for analyzing and 
testing body fluids for diagnosing infection disease; 
apparatus for analyzing and testing blood samples 
for diagnosing infection diseases; diagnostic 
apparatus for identifying infection disease; medical 
apparatus for diagnosing infection diseases; all 
included in class 10

מכשירים לאבחון קליני; מכשירי אבחון למטרות רפואיות; 
מכשיר לאנליזה ובדיקה של נוזלי גוף לצורך אבחון של מחלות 
זיהומיות; מכשיר לאנליזה ובדיקה של דגימות דם לצורך אבחון 

של מחלות זיהומיות; מכשירי אבחון של מחלות זיהומיות; 
מכשיר רפואי לאבחון של מחלות זיהומיות; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 10
                                                                                    

                                                

Class: 44 סוג: 44

Medical laboratory services for the analysis of blood 
samples taken from patients; medical diagnostic 
services (testing and analyzing); medical diagnostic 
services (testing and analysis) of infection disease; 
medical analysis services for the diagnosis and 
treatment of persons; medical laboratory services for 
the analysis of samples taken for the patients; 
medical analysis services for the diagnosis of 
infection disease; medical laboratory services for the 
diagnosis of infection disease; all included in class 44

שירותי מעבדה רפואיים לאנליזה של דגימות דם שנלקחו 
מחולים; שרותי אבחון רפואי (בדיקות ואנליזה); שרותי אבחון 
רפואי (בדיקות ואנליזה) של מחלות זיהומיות; שירותי אנליזה 
רפואית לצורך אבחון וטיפול בבני אדם; שירותי מעבדה רפואיים 
לאנליזה של דגימות שנלקחו מחולים; שירותי אנליזה רפואית 
לצורך אבחון של מחלות זיהומיות; שירותי מעבדה רפואיים 

לצורך אבחון של מחלות זיהומיות; הנכללים כולם בסוג 44       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

כ"ט אייר תשע"ד - 72029/05/2014



זיקית
Trade Mark No. 264731 מספר סימן

Application Date 28/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHANY ORIAN שם: שני אוריאן

Address: P.O.B. 11098, Tel-Aviv, 61110, Israel כתובת : ת.ד. 11098, תל אביב, 61110, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shirley Kedem Ben Ami, Adv 

Address: 13 HAYUDALEF ST, HERZELIYA, 46417, 
Israel

שם: שירלי קדם בן עמי, עו"ד 

כתובת : הי"א 13, הרצליה, 46417, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Translation services, editing services, including 
language and graphic editing, proofreading services, 
services of wording and drafting of various 
documents and texts and desktop publishing (DTP) 
services, all included in class 41.

שירותי תרגום, שירותי עריכה, לרבות עריכה לשונית וגרפית, 
שירותי הגהה, שירותי ניסוח וכתיבת מסמכים וטקסטים שונים 
ושירותי הוצאה לאור שולחנית DTP, הנכללים כולם בסוג 41.   
                                                                                    

                                                    

Class: 42 סוג: 42

Graphic design services, included in class 42. שירותי עיצוב גרפי, הנכללים כולם בסוג 42.             

כ"ט אייר תשע"ד - 72129/05/2014



Trade Mark No. 264936 מספר סימן

Application Date 23/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The Dedcade Groupe - Young Engineers Ltd. שם: קבוצת העשור - מהנדסים צעירים בע"מ

Address: 12 Hamada Street, P.O.B. 4077, Ness Ziona, 
Israel

כתובת : רח' המדע 12, ת.ד. 4077, נס ציונה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Epstein, Chomsky, Osnat & Co., Advs.

Address: Beit Rubenstein 20 Lincoln Street, Tel Aviv, 
67134, Israel

שם: אפשטיין, חומסקי, אסנת ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין רחוב לינקולן 20, תל אביב, 67134, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games for the development of various engineering 
capabilities.

משחקים לפיתוח יכולות הנדסיות שונות.                               
                        

Class: 41 סוג: 41

Educatin; cultural and recreational activities. חינוך; פעילויות תרבות ופנאי.                                       

כ"ט אייר תשע"ד - 72229/05/2014



Trade Mark No. 265056 מספר סימן

Application Date 11/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Extra Mineral LTD. שם: אקסטרה מינראל בע"מ

Address: P.O.B. 1326, Holon, 581120, Israel כתובת : ת.ד. 1326, חולון, 581120, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, perfumery, skincare products, skin 
treatment products, products for the care of the face, 
body and hands; products for the treatment of the 
face, body and hands; creams, ointments, masks for 
the face, gels, solid and liquid soap, bath salts, 
lotions, face milk, after shave products; massage and 
body oils, mud packs; tanning products and products 
for protection against the sun; hair care and hair 
treatment products, shampoo, conditioner, hair 
masks, hair gels; deodorant, shaving cream, room 
scents; toothpaste; all included in class 3

מוצרי קוסמטיקה ובשמים, מוצרים לטיפוח העור, מוצרים 
לטיפול בעור, מוצרים לטיפוח הפנים, הגוף והידים; מוצרים 
לטיפול בפנים, בגוף ובידים; קרמים, משחות, מסכות לפנים, 
ג'ל, סבון מוצק, סבון נוזלי, מלחי אמבט, תרחיצים, חלב פנים, 
מוצרים לאחר הגילוח; שמני עיסוי, שמני גוף, שקיות בוץ; מוצרי 
שיזוף ומוצרים להגנה מפני השמש; מוצרים לטיפוח השיער 

ולטיפול בשיער, שמפו, מרכך שיער, מסכות לשיער, ג'ל לשיער; 
דיאודורנט; קצף גילוח, מפיץ ריח לחדרים; משחת שיניים 

;הנכללים כולם בסוג 3.                                                     
                                                                                    

                                                        

כ"ט אייר תשע"ד - 72329/05/2014



חול בתנועה
Trade Mark No. 265091 מספר סימן

Application Date 12/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: O.I ART TRADE GROUP LTD. שם: ע.י ארט טרייד גרופ בע"מ

Address: 73 Arlozorov St., Holon, Israel כתובת : ארלוזרוב 73, חולון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66184, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 668184, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys and games, board games, creativity games. משחקים וצעצועים, משחקי קופסא, משחקי יצירה.         

כ"ט אייר תשע"ד - 72429/05/2014



Trade Mark No. 265442 מספר סימן

Application Date 20/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Musseri Avi  שם: מוסרי אבי

Address: Abba Kovner 7 st, Rishon Ie Zion, Israel כתובת : רח' הסמדר 17/2, ראשון לציון, 7549117, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink. שירותים להספקת מזון ומשקה.                         

כ"ט אייר תשע"ד - 72529/05/2014
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244840 244860 245044 245065 245144 245191 245193 245353 
245444 245548 245582 245612 245731 245803 245804 245894 
246011 246024 246072 246086 246105 246118 246120 246121 
246283 246307 246345 246349 246386 246392 246430 246468 
246505 246518 246524 246577 246607 246635 246661 246714 
246719 246723 246743 246783 246819 246820 246822 246823 
246866 246868 246872 246891 246916 246931 246935 246941 
246942 246947 246948 246954 246968 246981 246991 247043 
247097 247105 247121 247124 247163 247209 247213 247214 
247216 247217 247220 247258 247273 247305 247338 247346 
247351 247352 247373 247375 247378 247398 247403 247416 
247423 247449 247459 247489 247517 247521 247531 247558 
247573 247583 247585 247611 247614 247615 247633 247634 
247637 247672 247682 247700 247724 247739 247740 247749 
247770 247786 247812 247834 247836 247844 247889 247912 
247923 247981 248018 248019 248023 248035 248048 248051 
248089 248114 248188 248190 248201 248210 248228 248265 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

כ"ט אייר תשע"ד - 72629/05/2014



.Journal" No")("יומן" מס' 01/2014

248273 248274 248285 248291 248329 248330 248331 248332 
248334 248340 248349 248353 248362 248364 248365 248367 
248415 248416 248417 248420 248455 248463 248466 248503 
248524 248534 248541 248560 248569 248578 248597 248608 
248609 248622 248634 248637 248645 248650 248657 248663 
248666 248676 248681 248682 248686 248730 248731 248761 
248762 248800 248801 248850 248881 248903 248922 248939 
248957 248958 249036 249066 249081 249110 249140 249159 
249188 249203 249249 249299 249323 249375 249381 249394 
249405 249424 249426 249436 249438 249447 249459 249460 
249511 249521 249529 249553 249558 249563 249572 249587 
249609 249610 249613 249614 249650 249655 249683 249697 
249718 249788 249803 249872 249936 249937 249943 249945 
249954 249956 249958 249959 249961 249967 250078 250085 
250087 250088 250090 250091 250095 250113 250115 250118 
250120 250121 250122 250123 250124 250129 250130 250131 
250132 250139 250155 250157 250158 250162 250163 250165 
250174 250175 250179 250180 250182 250253 250290 250306 
250307 250330 250332 250336 250338 250340 250342 250346 
250347 250351 250356 250357 250358 250360 250363 250364 
250365 250367 250375 250473 250488 250494 250495 250497 
250499 250500 250501 250506 250507 250508 250515 250516 
250517 250518 250528 250540 250549 250557 250605 250606 
250634 250635 250639 250640 250641 250642 250660 250663 
250665 250668 250669 250673 250675 250677 250799 250801 
250802 250807 250812 250814 250815 250816 250817 250821 
250822 250823 250824 250826 250827 250829 250830 250831 
250832 250835 250837 251199 251549 251552 251554 251677 
251679 251697 251712 251716 251717 251720 251724 251726 
251727 251728 251730 251731 251734 251736 251738 251739 
251740 251742 251745 251746 251747 251748 251749 251750 
251903 251904 251905 251907 251908 251911 251912 251914 
251915 251916 251920 251921 251922 251923 251925 251926 
251927 251930 251932 251934 251935 251936 251937 251939 
251943 251948 251949 251951 251953 251954 251956 251958 
251959 251961 251968 251969 251970 251972 251973 251977 
252080 252081 252082 252083 252084 252086 252087 252090 
252092 252093 252095 252096 252098 252100 252102 252105 
252106 252108 252110 252111 252113 252116 252122 252123 
252124 252125 252135 252136 252138 252139 252140 252142 
252144 252150 252151 252153 252154 252156 252158 252161 
252166 252167 252169 252172 252175 252176 252177 252179 
252181 252182 252249 252252 252254 252255 252258 252259 
252260 252261 252262 252268 252269 252270 252272 252273 
252274 252277 252278 252279 252283 252289 252291 252294 
252299 252300 252308 252311 252312 252313 252314 252315 
252317 252319 252321 252322 252325 252326 252329 252334 
252336 252338 252339 252346 252347 252349 252351 252352 
252355 252358 252359 252360 252361 252363 252366 252367 
252444 252447 252484 252501 252505 252507 252508 252519 
252522 252641 252643 252645 252646 252648 252649 252658 
252659 252696 252698 252699 252707 252710 252712 252714 
252718 252722 252723 252725 252727 252728 252744 252838 
252877 252879 252925 253678 256549 256988 257572 259757 
260639 260644 260880 260885 260995 261143 261146 261198 
261199 261213 261381 261591 261595 261596 261598 261758 
261767 261772 261779 261833 261917 261920 261951 262026 

262144 262146 262155 262156 262236 262237 262352

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

כ"ט אייר תשע"ד - 72729/05/2014



140365 140389 140394 198453 198454 198455 250163

גוטליב, גרא, אנגל ושות' עורכי דין

ת.ד. 12284 ,   הרצליה פיתוח

Gottlieb, Gera, Engel & Co. Adv.

ELDAN TRANSPORTATION LTD

אלדן תחבורה בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 12284 ,   Herzliya Pituach

122858 163661

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

J-C Health Care Ltd.

ג'יי-סי הלת' קר בע"מ

שפיים, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

248263 248305

 , 

LORIBLU SPA

I-63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM), Italy

 , 

242233 242921

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

MonaVie Israel, Ltd.

מונהווי ישראל בע"מ

רמת גן, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

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

כ"ט אייר תשע"ד - 72829/05/2014



81730 237702

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

NADIR FIGUEIREDO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Vila Maria, Sao Paulo, Brazil

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

246753 248855 248856

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Wrigley Israel Ltd.

ריגלי ישראל בע"מ

רעננה, ישראל

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

106493 106494 106495 106496

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SCE De La Riviere SAS

Bordeaux, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

108088 108089 108090 232996

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

Internet Brands, Inc. ; (Delaware Corporation)

El Segundo, CA 90245, U.S.A.

10 Plaut St. , Rehovot

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

כ"ט אייר תשע"ד - 72929/05/2014



117447

צלטנר, הלפרין, פיצ'ון,  עו"ד

מרכז עזריאלי, מגדל עגול, קומה 33 דרך מנחם בגין 
132 ,   תל אביב

Zeltner, Heilpern, Pitchon,  Adv.

A.H. Fashion Manufacture And Marketing (3020) Ltd.

א.ח. ייצור ושיווק (3020) בע"מ ; חברה פרטית

תל אביב-יפו, ישראל

Azrieli Center, Round Tower 132 Menachem 
Begin Rd. , Tel Aviv

118020 118021

יוסי סיוון, עו"ד

דרך אבא הילל סילבר 12 - מגדל ששון חוגי, קומה 9 , 
  רמת גן

Yossi Sivan, Adv.

priceline.com LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Norwalk, CT 06854, U.S.A.

12 Aba Hillel RD, Sason Hogi Tower, 9th fl. , 
Ramat Gan

118189

מ. פירון ושות', עו"ד

בית עורק, קומה 10 רחוב אבא הלל סילבר 16 ,   
רמת גן

M. Firon and Co., Adv.

Fine Sancella Hygiene FZCO

Jebel Ali, Dubai

Beit Orek, 10 th. floor 16 Abba Hilel Silver 
Stree , Ramat Gan

11890 19242

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

LEO Pharma A/S

Ballerup, Denmark

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

כ"ט אייר תשע"ד - 73029/05/2014



119068

שמעון לביא

רח' וושינגטון 4, קומה 2 ,   ירושלים

Simon Lavie

26 UNITED CORPO SA

L-1728 Luxembourg, Luxembourg

4 Washington Street, 2nd Floor , Jerusalem

121641

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

3CH SA ; (Swiss Company)

CH-7002 Chur, Switzerland

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

122936 122937 122938

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Lonely Planet Global Inc. ; (Delaware Corporation)

Franklin, Tennessee 37064, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

126520

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

NEC PERSONAL COMPUTERS, LTD.

Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

כ"ט אייר תשע"ד - 73129/05/2014



132583 232238 232239

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Nitto Americas, Inc. ; (New Jersey Corporation)

300 Frank W Burr Blvd., Teaneck, New Jersey 07666, 
U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

132771 153452

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Scandinavian Tobacco Group Assens A/S

Assens 5610, Denmark

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

140966 142327

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

A GREAT AMERICAN BRAND INTERNATIONAL PTE. 
LTD.

# 01-532, Singapore 150113, Singapore

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

143263 143264

ד"ר יצחק הס ושותפיו

ת.ד. 6451 ,   תל אביב

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Signum International S.à.r.l. Luxembourg, Luzern 
Branch

Luzern, Switzerland

P.O.B. 6451 ,   Tel Aviv

כ"ט אייר תשע"ד - 73229/05/2014



151655 151656 151657

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Wahl Beteiligungsholding GmbH & Co. KG

89343 Jettingen-Scheppach, Germany

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

15252 15265 44137 44138 51724 54136 54137 174525 174526

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Premark Packaging LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Glenview, IL 60026, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

169146 169416

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

Belkin International, Inc. ; (Delaware Corporation)

Playa Vista, California 90094, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

170499

גריסרו את מסורי, עו"ד

בניין נווה כרמית, קומה 1 רחוב ז'בוטינסקי 65 ,   
ראשון לציון

Grisariu & Masuri, Adv.

DSLR HAFAKOT LTD.

דסלר הפקות בע"מ

ראשון לציון, ישראל

Neve Carmit Bld., 2nd Floor 65 Jabotinsky 
Street , Rishon Le Zion

כ"ט אייר תשע"ד - 73329/05/2014



171670 171671

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

THE INDIUM CORPORATION OF AMERICA ; (New 
York Corporation)

Utica, NY 13502, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

171826

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון, רח' שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

GS Beauty Group Inc.

Woodbridge, Ontario L4L 8C2, Canada

Nolton House, 14 Shenkar Street. , Herzliya 
Pituach

177573 177574

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

ALSTOM Transport Technologies

92300 Levallois-Perret, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

178751 178752 178753 178754 178755

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

LBJ Trademarks, LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

Akron, OH 44333, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

כ"ט אייר תשע"ד - 73429/05/2014



179172

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

30855 Langenhagen, Germany

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

184605

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.

8064 Volketswil, Switzerland

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

186106 186107 186108 186109

ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

THRUPOINT LIMITED

Packet Boat Lane, Uxbridge, Middlesex UB8 2GH, 
United Kingdom

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

186228

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון, רח' שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Happenstance Ltd.

הפנסטנס בע"מ

רמת גן, ישראל

Nolton House, 14 Shenkar Street. , Herzliya 
Pituach

כ"ט אייר תשע"ד - 73529/05/2014



197028 197061

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

TIGER FOOD BRANDS INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDING COMPANY (PTY) LIMITED

Bryanston, Johannesburg, Gauteng, Republic of South 
Africa

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

200524 200526 200530 200532 200541 200544 200546 200548

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

CRESTLE LLC ; (Delaware Limited Liability 
Corporation)

Montecito, CA 93108, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

201135 201137 201138

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Conica AG

Schaffhausen 8207, Switzerland

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

20624

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Alliance Pharmaceuticals Limited

Chippenham, Wiltshire, United Kingdom

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

כ"ט אייר תשע"ד - 73629/05/2014



212677 212678

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Solvay Benvic Europe - France SAS

75009 Paris, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

214201

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Hunan Changfeng Liebao Motor Co. Ltd.

Yongzhou City, Hunan, People's Republic of China

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

218293

Miau and Hau Ltd.

מיאו והאו בע"מ

תל אביב, ישראל

 , 

218400 219187

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Green Smoke LLC ; (Virginia Limited Liability Company)

Richmond, Virginia 23230, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

כ"ט אייר תשע"ד - 73729/05/2014



220854 220857 220859

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Pfleiderer Arnsberg GmbH

92318 Neumarkt, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

221490

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

MOM

75008 Paris, France

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

225414 225415 225416 225417 227832 227833 227835 227837

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Global Blue S.A.

1262 Eysins, Switzerland

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

233315

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd.

Dongying City, Shandong Province, People's Republic 
of China

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

כ"ט אייר תשע"ד - 73829/05/2014



234541

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

Rallis India Limited

227 Nariman Point, Mumbai 400 021, India

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

235204

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

Pivovar Samson a.s.

370 01 Ceske Budejovice, Czech Republic

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

236939 241359 249384 249668 249669

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Bayer Intellectual Property GmbH ; (Germany Joint 
Stock Company)

40789 Monheim am Rhein, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

237304 246634 250451 250452

Bayer Intellectual Property GmbH ; (Germany Joint 
Stock Company)

40789 Monheim am Rhein, Germany

 , 

כ"ט אייר תשע"ד - 73929/05/2014



238098 238100 240240 240241

שילון צוקרשטיין ושות'

מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול ,   תל אביב

Shilon Zuckerstein & Co.

Chongqing Sokon Industry Group Stock Co., Ltd.

Shapingba District, Chongqing, People's Republic of 
China

1 Azrieli center, Round Tower , Tel Aviv

241429

SIGMA-TAU PHARMA LIMITED

London EC1A 2DY, United Kingdom

 , 

247273

Top Shop/Top Man Limited ; Limited Company

London W1T 3NL, United Kingdom

 , 

252139

Doctor Online Limited

161 Des Voeux Road Central, Hong Kong

 , 

כ"ט אייר תשע"ד - 74029/05/2014



32175 37071 50814 60174 64824 79663 82460 82462 82463 101334 115771 119398 
163463 194461

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

COATINGS FOREIGN IP CO. LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Corporation Trust Center, 1209 Orange St., U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

37135 37136 37137

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Husqvarna AB

561 82 Huskvarna, Sweden

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

37296 49321 79009 84306 84307 92225 92672 101814 110947 110948 115465 115868 
129936 135138 135139 137291 140816 141901 141903 157049 157539 158301 161035 

182838 191668 191669 198912 230650 231500 239870 243099 248832

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Soremartec S.A.

Rue de Treves, L-2632 Findel, Luxembourg

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

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'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

CTBAT International Co. Limited

979 King's Road, Island East, Hong Kong

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

כ"ט אייר תשע"ד - 74129/05/2014



37910

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

5521 CB Eersel, Netherlands

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

37974 91230 91231 91232 91233

הני רוזנצוויג ושות'

ת.ד. 20651 ,   תל אביב

Hanni Rosenzweig & Co.

LOUIS FERAUD SA

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

P.O.B. 20651 ,   Tel Aviv

48164 48165 51246 51247 117108 117109 192076

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Momentive Performance Materials Inc. ; (Delaware 
Corporation)

Waterford, New York 12188, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

63485 141553 143471 143472 156193 156195 188537 188540 188542 192884 201244 
201245 201246 233974

הנרי עינב, עו"פ

ת.ד. 151 ,   יבנה

Henry Einav, Patent Attorney

Merck KGaA

D-64293 Darmstadt, Germany

P.O.B. 151 ,   Yavne

כ"ט אייר תשע"ד - 74229/05/2014



66745 223255 223537 223539 223540 223544

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון, רח' שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Blatchford Products Limited

Basingstoke, Hampshire RG22 4AH, United Kingdom

Nolton House, 14 Shenkar Street. , Herzliya 
Pituach

81730 237702

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

COLOREX COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS LTDA

Vila Guilherme, Sao Paulo, Brazil

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

87414

מרק בדנר, עו"ד

מגדלי טויוטה, רחוב יגאל אלון 65 ,   תל אביב

Marc Phillip Bodner, Adv.

Danshar (1963) Ltd.

דנשר (1963) בע"מ

ראש העין, ישראל

Toyota Towers, 65 Yigal Alon Street , Tel 
Aviv

87909

עמירם קראוס, עו"ד

ת.ד. 5043 ,   באר שבע

Amiram Kraus, Adv

GLIDA ISRAELIT LTD.

גלידה ישראלית בע"מ

קרית גת, ישראל

P.O.B. 5043 ,   Beer Sheva

כ"ט אייר תשע"ד - 74329/05/2014



91599

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Studio Moderna SA

CH-6900 Lugano, Switzerland

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

92270

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

SEQUOIA

75008 Paris, France

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

98383

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

MPerium B.V.

Ankeveen, Netherlands

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

106495

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Brandt Italia S.p.A. in Liquidazione

כ"ט אייר תשע"ד - 74429/05/2014



14117 16459 17339 17340 17341 23361 23510 24233 31016 
31017 31913 31914 64100 64101 64103 72465 72466 82099 

93179 93180 104124 104125

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Henkel Corporation ; (Delaware Corporation)

149171 149172 200872 200873 200874

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HGST Netherlands B.V.

149645 149646 149647 182080

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

3M Italia S.r.l.

16095

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Mondelez Europe GmbH

170953 199090

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

NOLANGROUP S.P.A.

כ"ט אייר תשע"ד - 74529/05/2014



171485

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SAF-Holland, Inc. ; (Michigan Corporation)

171604 216882 216883 216884

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SPGPrints B.V.

172214

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

VIKO ELEKTRIK VE ELEKTRONIK ENDUSTRISI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

173147

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Reifenhauser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik

173425 189509

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

טלסאן שרות ארצי למוצרי טלסה בע"מ

TELSAN COUNTRY WIDE FOR TELSA PRODUCTS LTD.

כ"ט אייר תשע"ד - 74629/05/2014



173769 173771 173772 173773 173774 173775 173776 173777 
173778 173779 173780

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Open Joint Stock Company "Orkla Brands Russia"

188862

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

DELPOZO MODA S.A.

189042 189043 189044

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. LTD.

191750 191751 239822 239823

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

שרין טכנולוגיות צבע בע"מ

Sarine Color Technologies Ltd.

191818 191819 191820 191821

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

שרין טכנולוגיות ליטוש בע"מ

Sarine Polishing Technologies Ltd.

כ"ט אייר תשע"ד - 74729/05/2014



196281 196283 196284 196285 196286

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

KION Material Handling GmbH

209823

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Truesense Imaging, Inc. ; (Delaware Corporation)

214158

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

NOLANGROUP S.P.A.

221616

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

FKA Distributing Co., LLC d/b/a  HoMedics, LLC ; (Michigan Limited Liability Company)

224597

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Limited Liability Company "Nidan Juices"

כ"ט אייר תשע"ד - 74829/05/2014



225045

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Manfrotto UK Limited

234800 234801 235160

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

אנדוצ'וייס אינוביישן סנטר בע"מ

ENDOCHOICE INNOVATION CENTER LTD.

237332

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

CHANG, Seung-Lak ; (KR Individual)

238138 238468 238785 243187 243203

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Evonik Degussa GmbH

240445 240446

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GOPRO, INC. ; (Delaware Corporation)

כ"ט אייר תשע"ד - 74929/05/2014



241023

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Tec Alliance GmbH ; (Germany limited liability company)

241033

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TecAlliance  GmbH ; (Germany limited liability company)

24697

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT

250115

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Xenex Disinfection Services, LLC ; (Texas Limited Liability Company)

254066

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Keurig Green Mountain, Inc. ; (Delaware, United States Corporation)

כ"ט אייר תשע"ד - 75029/05/2014



27065 32440 63888 66835 121928 140108 156081 169601 173193 
198437 210717

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.

52474 52475 52476 52477 108966 108967 118931 118932 118933 
118934 118935 118936

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

KME Germany AG

65259 65260

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

אינטרקוסמא 1985 בע"מ

INTERCOSMA 1985 LTD

86458 172541 172542 205786

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HM.CLAUSE 

88614

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

OPINEL SAS

כ"ט אייר תשע"ד - 75129/05/2014



95685 95688 95690 96673 96674 96675 103089 103090 103091 
103092 144076 162347 172405 172406 172407 172408 172409 

177495 185139 193217 198272 222774 229599 234620

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

שרין טכנולוגיות בע"מ

SARINE TECHNOLOGIES LTD.

שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

120495 134093 134094 134095

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company ; (Massachusetts Corporation)

12224 90327 90328 109978 109978

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MAIDENFORM LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

169970

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Bormioli Rocco S.p.A.

170945

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

IVM CHEMICALS S.R.L

כ"ט אייר תשע"ד - 75229/05/2014



201076 217696 217698

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GE Healthcare Bio-Sciences Corp. ; (Delaware Corporation)

232488 235379

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Evonik Degussa GmbH

24626

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

AK Steel Corporation ; (Delaware Corporation)

41713 87553

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

OMNOVA SOLUTIONS INC. ; (Ohio Corporation)

48559 50162 57653 63698 86125

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Chattem Inc. ; (Tennessee Corporation)

כ"ט אייר תשע"ד - 75329/05/2014



68714 101020 133927

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HoMedics USA, LLC ; (Michigan Limited Liability Company)

75041 77654 77699 78766 78769 78772 78773 78775 78778 
78780 78781 78782 78783 78784 78786 78787 78790 79016 

79017 83127 89089 89090 89091 103682 105394 109327 109328 
110651 116762 125044 131612 149444 152193 156827 164290 

176126 187887 187917 207962 209774

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

דקסל בע"מ

DEXCEL LTD.

כ"ט אייר תשע"ד - 75429/05/2014



שינויים בפרטי לקוח בעקבות שינוי סטטוס משפטי
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE PROPRIETORS

166007

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SIA  ; (Societe par actions simplifiee unipersonnelle)

40150 58551 100430 100431

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Warner Communications LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

44676 45026 47477 53363 53365 53367 112898

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Lucasfilm Ltd. LLC ; (California Limited Liability Company)

44677 44678 44679 44681 48533 112897

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC ; (California Limited Liability Company)

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

173445

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

22 rua Tenente Valadim    2750-502 Cascais 
, Portugal

כ"ט אייר תשע"ד - 75529/05/2014



173723 181729

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Snir Street  Ramat Hasharon , Israel 26רח' שניר 26  רמת השרון , ישראל

239750

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Ejlersvej 24  DK-6000 Kolding, Denmark

241023

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Steinheilstrasse 10  85737 Ismaning, 
Germany

241033

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Steinheilstrasse 10  85737 Ismaning, 
Germany

243247

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

49 Bromley Street  London E1 0NB, United 
Kingdom

243937

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Rua da Mabor, no. 104  P-4760-813 
Lousado, Portugal

248117

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Heinrich-Hetz-Str. 2  34123 Kassel, Germany

כ"ט אייר תשע"ד - 75629/05/2014



248877 248878 251916 251927

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

660 Alabama Street, 2nd Floor  San 
Francisco CA 94110, U.S.A.

253075

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Brentmead House, Britannia Road  London 
N12 9RU, United Kingdom

27611 27970 27971 32124 32125 32126 57851 57852 57853 57854 57855 62565 78580 81394 
81668 87704 87705 87706 94037 94038 94039 94157 98407 105832 116096 141175 151854 

151855 151856 180096 180097 186342 186351 186372 195255 195256 195257 195258 
195259 195260 195448 195449 195450 195451 195452 195453 200812 201638 207686 

212331 212332 219595 219596 219598 219599

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

500 Charles Ewing Blvd.  Ewing , New Jersey 
, 08628 , U.S.A.

65259 65260

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hamelacha Street  Rosh Haayin , Israel 12רח' המלאכה 12  ראש העין , ישראל

78320

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

281 Fields Lane  Brewster, NY 10509 , 
U.S.A.

87421

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

8140 Ward Parkway  Kansas City, Missouri 
64114 , U.S.A.

כ"ט אייר תשע"ד - 75729/05/2014



88614

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

508 Boulevard Henry Bordeaux  73000 
Chambery , France

88830

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

11921 Freedom Drive, Suite 300  Reston, VA 
20190 , U.S.A.

כ"ט אייר תשע"ד - 75829/05/2014



חידושים
RENEWALS

435 11568 11585 24668 24697 24700 24701 24706 24715 24716 24717 24718 
24720 24793 24803 24806 24858 24861 24871 24873 24878 24879 24880 24881 
24882 24883 24884 24885 24886 24889 24890 24897 47518 47701 47744 47963 
47973 47974 47975 47976 47981 47982 47990 48033 48034 48035 48036 48037 
48038 48039 48040 48041 48091 48092 48121 48151 48154 48175 48213 48258 
48259 48260 48286 48287 48301 48302 48303 48345 48384 48388 48396 48397 
48412 48436 48438 48439 48440 48441 48442 48443 48444 48485 48497 72157 
85374 85456 85743 85770 86010 86572 86637 86638 86763 86764 87007 87008 
87270 87308 87309 87350 87356 87362 87366 87370 87392 87406 87414 87417 
87418 87419 87421 87485 87491 87493 87501 87520 87521 87523 87556 87557 
87592 87602 87687 87689 87705 87707 87748 87753 87766 87767 87801 87853 
87901 87952 87953 87954 87955 87956 87957 87958 87959 87960 87961 88004 
88005 88008 88009 88010 88011 88021 88039 88063 88079 88109 88195 88197 
88242 88243 88250 88286 88316 88317 88318 88355 88357 88358 88363 88369 
88377 88383 88385 88399 88401 88403 88404 88441 88446 88447 88448 88449 
88450 88451 88461 88462 88508 88518 88525 88614 88622 88630 88638 158964 
171350 171758 171759 171760 171761 171762 171767 171792 171814 171847 
171877 171878 171934 171935 171950 171970 171984 171985 172006 172017 
172018 172019 172020 172115 172138 172186 172203 172205 172208 172214 
172217 172219 172226 172227 172245 172246 172268 172269 172280 172283 
172284 172287 172295 172296 172297 172298 172321 172331 172351 172352 
172357 172358 172371 172372 172373 172374 172417 172418 172429 172445 
172479 172486 172495 172496 172497 172498 172499 172500 172501 172502 
172503 172504 172506 172507 172508 172509 172510 172511 172512 172513 
172514 172515 172516 172517 172518 172519 172520 172521 172522 172523 
172524 172525 172526 172527 172529 172546 172547 172548 172549 172550 
172552 172561 172579 172591 172610 172612 172623 172635 172656 172669 
172670 172826 172832 172833 172850 172905 172906 172914 172917 172919 
172955 172956 172967 172975 172976 172977 172978 173005 173006 173008 
173085 173156 173157 173158 173159 173160 173161 173180 173201 173211 
173212 173214 173223 173258 173260 173261 173297 173298 173299 173300 
173301 173302 173303 173304 173305 173306 173307 173308 173309 173310 
173311 173312 173313 173314 173315 173316 173317 173318 173319 173320 
173321 173322 173323 173324 173325 173326 173331 173344 173345 173356 
173391 173425 173458 173482 173488 173538 173546 173548 173550 173555 
173566 173567 173609 173610 173611 173612 173613 173614 173615 173648 
173651 173660 173676 173680 173683 173684 173723 173735 173746 173747 
173754 173806 173808 173824 173825 173826 173827 173828 173829 173830 
173832 173879 173880 173881 173882 173883 173887 173888 173906 173907 
173920 173922 173926 173927 173928 173999 174000 174013 174030 174031 
174032 174033 174064 174096 174124 174135 174148 174167 174176 174237 
174238 174354 174451 178061 234305 236010 240208 241025 245748 247143 

249396

כ"ט אייר תשע"ד - 75929/05/2014



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

5014 11538 11539 11541 11542 11543 11544 11564 11565 11569 24526 24542 
24548 24565 24583 47826 47838 47890 47891 47892 47895 47909 47923 47929 
47935 47937 47959 47969 47971 47979 47983 47985 47989 47992 48004 87263 
87267 87273 87279 87280 87281 87285 87292 87293 87294 87295 87304 87307 
87311 87315 87327 87329 87335 87336 87340 87341 87343 87344 87345 87346 
87357 87359 87364 87365 87367 87368 87371 87372 87379 87400 87401 87405 
87407 87408 87409 87410 87411 87412 87413 87415 87416 87428 87432 87434 
87436 87437 87438 87439 87440 87441 87455 87467 87473 87476 87482 87486 
87499 87500 87503 87509 87510 87512 87514 87515 87516 87517 87518 87527 

87528 87530 87533 87537 171873 171874 171875 171876 171879 171883 171891 
171892 171893 171900 171902 171906 171907 171909 171911 171912 171913 
171926 171928 171929 171930 171931 171933 171936 171937 171938 171939 
171940 171941 171942 171943 171944 171946 171947 171948 171954 171955 
171956 171957 171959 171960 171963 171964 171973 171974 171976 171977 
171978 171979 171982 171983 171991 171992 171993 171994 171995 171996 
171997 171998 171999 172001 172003 172005 172007 172009 172010 172014 
172015 172022 172023 172024 172026 172027 172031 172032 172035 172038 
172041 172042 172049 172050 172051 172052 172053 172054 172055 172056 
172057 172059 172060 172061 172062 172063 172064 172066 172067 172068 
172071 172072 172073 172074 172076 172077 172080 172081 172082 172083 
172084 172086 172087 172088 172089 172090 172091 172101 172102 172103 
172105 172110 172111 172112 172113 172117 172118 172119 172120 172121 
172122 172125 172129 172133 172134 172141 172144 172147 172150 172153 
172156 172159 172162 172163 172165 172167 172168 172169 172170 172171 
172172 172173 172174 172175 172183 172192 172193 172195 172200 172201 
172211 172212 172215 172216 172220 172228 172229 172232 172233 172234 
172237 172242 172243 172255 172258 172261 172270 172273 172274 172277 
172279 172281 172285 172286 172288 172289 172291 172300 172301 172302 
172318 172322 172326 172327 172328 172329 172330 172333 172334 172341 
172342 172346 172353 172355 172356 172360 172367 172368 172369 172370 
172376 172377 172378 172408 172410 172413 172415 172416 172421 172423 
172433 172434 172435 172437 172439 172440 172444 172448 172449 172451 

172457 172458 172459 172460 172551
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

2788 2798 2806 4757 4770 4783 4794 8812 8826 8841 9306 9322 9324 9331 9443 
11127 11175 18487 19559 19615 20118 20119 20130 20134 20140 20148 23744 
23763 23768 23773 23774 23781 23782 23783 23784 23785 23812 23813 23819 
23839 38891 39267 39478 39481 39487 39488 39493 39886 40457 40465 40469 
40474 40487 40493 40494 40495 40496 40498 40504 40505 40521 40528 40529 
40534 40535 40536 40537 41221 41236 41278 41282 41283 41284 41286 41304 
41305 41309 41315 46726 46727 46728 46741 46756 46768 46769 46803 46830 
46836 46837 46838 46839 46840 46845 46857 46858 46859 46890 46899 46921 
69473 69684 69804 69840 69841 69847 69875 69877 69933 69935 69936 71310 
71734 71735 71736 71737 71738 71739 71741 71742 71745 71746 71756 71757 
71758 71759 71766 71768 71779 71781 71782 71783 71784 71786 71791 71806 
71811 71813 71814 71824 71825 71826 71827 71831 71832 71835 71840 71842 
71843 71851 71852 71854 71858 71859 71865 71866 71867 71874 71875 71887 
71888 71900 71902 71924 71925 71926 71927 71944 71946 71947 71970 71971 
71974 71975 71979 71981 71985 71990 72025 72040 73552 73554 73555 73556 
73561 73562 73570 73573 73574 73583 73584 73586 73594 73595 73598 73599 
73600 73602 73603 73604 73606 73615 73619 73620 73621 73622 73623 73624 
73635 73642 73643 73650 73655 73659 73667 73668 73669 73677 73682 73698 
73699 73701 73712 73713 73714 73719 73721 73726 73733 73737 73740 73744 
73754 73786 73792 74447 74448 74450 85163 85167 85176 85190 85194 85200 
85201 85205 85220 85259 85260 85264 85274 85275 85282 85285 85289 85296 
85326 85335 85337 85338 85348 85349 85350 85366 85369 85371 85388 85405 
85407 85410 85411 85417 85418 85423 85427 85440 85451 85467 85468 85472 

90138 108307 108308 135925 135926 135927 141781 141851 141920 141921 
142105 142126 142127 142237 142266 154768 154769 154770 157423 158151 
158161 158174 158205 158245 158246 158270 158366 159142 167643 167644 
167648 167649 167650 167651 167652 167653 167654 167655 167656 167657 
167662 167663 167664 167666 167667 167668 167681 167682 167683 167687 
167688 167689 167690 167691 167692 167693 167694 167698 167699 167700 
167704 167711 167712 167713 167714 167715 167716 167717 167718 167722 
167723 167724 167729 167731 167733 167734 167735 167736 167737 167738 
167742 167743 167746 167747 167748 167749 167750 167751 167752 167773 
167774 167775 167776 167777 167778 167779 167780 167785 167786 167787 
167788 167789 167790 167791 167792 167796 167797 167798 167799 167800 
167801 167804 167818 167819 167831 167834 167837 167857 167858 167867 
167880 167881 167884 167887 167888 167890 167891 167896 167897 167899 
167901 167903 167904 167906 167908 167909 167910 167913 167915 167916 
167927 167928 167929 167932 167936 167937 167938 167939 167940 167945 
167946 167947 167948 167949 167950 167951 167952 167954 167957 167958 
167963 167964 167965 167966 167967 167968 167969 167971 167974 167976 
167978 167979 167980 167994 167995 167996 167997 167999 168003 168007 
168011 168012 168027 168072 168073 168074 168075 168076 168077 168078 
168079 168080 168081 168082 168083 168084 168085 168086 168087 168088 
168093 168094 168095 168096 168098 168099 168145 168168 168219 168263 
168264 168269 168333 168334 168335 168338 168339 168340 168435 168436 
168437 168482 168485 168486 168487 168491 168492 168493 168494 168496 
168497 168562 168563 168564 168565 168574 168576 168577 168578 168579 
168580 168587 168588 168592 168596 168598 168599 168600 168601 168602 
168607 168608 168609 168610 168611 168612 168686 168706 168707 168709 
168710 168711 168715 168716 168718 168719 168720 168722 168725 168727 
168728 168729 168730 168731 168733 168736 168737 168738 168739 168740 
168741 168742 168743 168744 168747 168750 168763 168766 168813 168815 

168816 168817 168820 169512 169513 174627
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

200268 200269 200270 200272 200273 200274 200290 200291 200292 200293 200294 
200295

NYSE Group, Inc.

228090 228091 228092 228093 228094 228096 228097 228099 228101 228102 228103

Disney Enterprises, Inc.

63485

Merck KGaA

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

136338 247034 257833

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

.New Lineo Cinema (2006) Ltdניו לינאו סינמה (2006) בע"מ 160257

.New Lineo Cinema (2006) Ltdניו לינאו סינמה (2006) בע"מ 160258

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS
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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; כל אלה אינם 
קשורים למראה של כלי רכב ממונעים, לשרותי שיפוץ כלי 
רכב ממונעים ולמוצרי תיקון כלי רכב ממונעים; הנכללים 
כולם בסוג 1.                                                             
                                                                                
                                                                                

                                                          
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; כל אלה 
אינם קשורים למראה של כלי רכב ממונעים, לשרותי שיפוץ 
כלי רכב ממונעים ולמוצרי תיקון כלי רכב ממונעים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                                             

        
185959

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 43

Bar services, cafeterias, coffee catering, coffee 
shops and cafes, snack bars; all included in class 
43.

סוג: 43

שירותי בר, קפיטריות, קייטרינג קפה,חנויות קפה ובתי 
קפה, ברים; הנכללים כולם בסוג 43.                               

              
188752

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Medical apparatus and instruments, including 
among others, lasers for hair removal, lasers for 
skin rejuvenation, apparatus for removal of tattoos 
and pigmented lesions, lasers for cutaneous 
lesions removal, lasers for vein removal, lasers for 
vascular lesions removal, apparatus for bodyfat 
reduction, apparatus for body contouring, lasers 
for treatment of psoriasis, lasers for treatment of 
atopic dermatitis (eczema) and of seborrheic 
dermatitis, apparatus for treatment of vitiligo, 
treatment of cellulite and treatment of acne; all 
included in class 10.

סוג: 10

התקנים ומכשירים רפואיים, הכוללים בין השאר, התקנים 
ומכשירי לייזר להסרת שער, מכשירי לייזר לחידוש העור, 
מכשירים להסרת קעקועים ופגמים פיגמנטיים, מכשירי 

לייזר להסרת צלקות, מכשירי לייזר להסרת ורידים בולטים 
בעור, מכשירי לייזר להסרת צלקות וסקולריות, מכשירים 

להסרת שומן, מכשירים לעיצוב הגוף, מכשירי לייזר לטיפול 
בפסוריאזיס, מכשירי לייזר לטיפול בדרמטיטיס ובסבוריאה, 

מכשירים לטיפול במחלות עור מסוג בהרת, טיפול 
בצלוליטיס וטיפול באקנה; כולם כלולים בסוג 10.               
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188754

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Medical apparatus and instruments, including 
among others, lasers for hair removal, lasers for 
skin rejuvenation, apparatus for removal of tattoos 
and pigmented lesions, lasers for cutaneous 
lesions removal, lasers for vein removal, lasers for 
vascular lesions removal, apparatus for bodyfat 
reduction, apparatus for body contouring, lasers 
for treatment of psoriasis, lasers for treatment of 
atopic dermatitis (eczema) and of seborrheic 
dermatitis, apparatus for treatment of vitiligo, 
treatment of cellulite and treatment of acne; all 
included in class 10.

סוג: 10

התקנים ומכשירים רפואיים, הכוללים בין השאר, התקנים 
ומכשירי לייזר להסרת שער, מכשירי לייזר לחידוש העור, 
מכשירים להסרת קעקועים ופגמים פיגמנטיים, מכשירי 

לייזר להסרת צלקות, מכשירי לייזר להסרת ורידים בולטים 
בעור, מכשירי לייזר להסרת צלקות וסקולריות, מכשירים 

להסרת שומן, מכשירים לעיצוב הגוף, מכשירי לייזר לטיפול 
בפסוריאזיס, מכשירי לייזר לטיפול בדרמטיטיס ובסבוריאה, 

מכשירים לטיפול במחלות עור מסוג בהרת, טיפול 
בצלוליטיס וטיפול באקנה; כולם כלולים בסוג 10.               
                                                                                
                                                                                

                                                        
236348

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Providing online non-downloadable software for 
use in the trading of securities, trade claims, 
financial assets, illiquid assets and financial 
interests.

סוג: 42

236590

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 37

repair, maintenance, installation of 
telecommunication apparatus; repair, 
maintenance, inspection of automobiles and their 
parts prior to maintenance and repair; repair, 
maintenance of vehicle washing installations; 
rental of vehicle washing installations; vehicle 
cleaning; vehicle polishing; all included in class 
37.

סוג: 37

תיקון, אחזקה, התקנה של מכשירי תקשורת רחק; תיקון, 
אחזקה, בדיקה של מכוניות וחלקים שלהן לפני תיקון 

ואחזקה; תיקון, אחזקה של התקנים לשטיפת רכב; השכרה 
של התקנים לשטיפת רכב; ניקוי רכב; הברקת רכב; 

הנכללים כולם בסוג 37.                                               
                                                                                
                                                                                

            
242129

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 28

Miniatures of vehicles (except aircraft).

סוג: 28

242696

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

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

סוג: 9

דוחות  אלקטרוניים המספקים תוצאות של שירותי בדיקה, 
בעיקר, דוחות אלקטרוניים המציינים אם סביר שמטופל 

ייהנה מטיפול בתרפיות או שילוב תרפיות המיודעות לטפל 
במחלה או הפרעה, כולל תרופות נגד סרטן לסרטן; הכל 

כלול בסוג 9.
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242697

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

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

סוג: 9

דוחות  אלקטרוניים המספקים תוצאות של שירותי בדיקה, 
בעיקר, דוחות אלקטרוניים המציינים אם סביר שמטופל 

ייהנה מטיפול בתרפיות או שילוב תרפיות המיודעות לטפל 
במחלה או הפרעה, כולל תרופות נגד סרטן לסרטן; הכל 

כלול בסוג 9.

                                                                               
                                                                                

            
242780

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Clothing; children's footwear bearing the image or 
name of the cartoon character "Maya the bee"; 
headgear.

סוג: 25

245549

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Earphones, headphones, loudspeakers, batteries, 
electronic pens (visual display units); stylus for 
operating on touch-sensitive, electronic screens; 
replacement parts for earphones (other than 
hearing aids for the deaf), headphones and 
loudspeakers; hands-free equipment for mobile 
phones; needles for record players; amplifiers; 
head cleaning tapes (recording); tone arms for 
record players; remote control apparatus 
exclusively for mobile phones and mobile phone 
accessories; carrying cases and protective cases 
for tablet computers, personal computers, laptop 
computers, cameras, MP3 players and mobile 
phones; casing replacement parts for the before-
mentioned goods

סוג: 9

246463

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

Administration of customer loyalty programs in the 
hotel and resort fields, which provide free or 
discounted hotel rooms, food, beverage and 
recreation credits to frequent guests at 
participating hotels or resorts through the 
issuance and processing of loyalty points to 
frequent guests.

סוג: 35
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247346

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Soaps; perfumery; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; hair care products; hair lotions, 
hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair 
lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair 
moisturizers, hair liquid, hair preservation 
treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath 
and/or shower; non-medicated toilet preparations; 
skin care preparations; cosmetics; all goods 
included in class 3.

סוג: 3

סבונים; בשמים; תמציות שמנים; דאודורנטים ומונעי זיעה; 
תכשירי טיפוח לשיער; תחליב לשיער, תכשירים לסלסול 
שיער, שמפו, מרכך, ספריי לשיער, אבקה לשיער,תכשירי 
שיער, לקות לשיער, מוס לשיער, מחליק שיער, ג'ל לשיער, 
קרם לחות לשיער, נוזל לשיער, משמני שיער, טיפולים 

לשימור השיער, טיפולים לשיער יבש, שמנים לשיער, טוניק 
לשיער, קרם לשיער, תכשירי אמבטיה ו/או למקלחת; 
תכשירי טואלט שאינם רפואיים; תכשירי טיפוח לעור; 

קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.                                 
                                                                                

                                                                  
248008

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Handheld or car-mounted global positioning 
systems; sound amplifiers as consumer electronic 
devices; stereo amplifiers as consumer electronic 
devices; DVD players; compact disc players; 
satellite receivers for consumer electronic 
devices; external computer storage devices sold 
as consumer electronic devices, namely, hard 
drives, memory sticks, WORMs, and rewritable 
and readable CD and DVD devices; radios, 
phonograph players, televisions, audio and video 
tape players and recorders, video cassette 
players and recorders, tuners, equalizers, 
compact disc and DVD players; combination 
systems comprising any of the foregoing, some 
designed for automobiles and some incorporating 
clocks; portable stereo comprising any 
combination of radio, cassette tape and compact 
disk; audio speakers for use with stereo and 
stereo television systems; telephones (including 
cellular); telephone answering machines; video 
cameras, camcorders and accessories for the 
foregoing, namely, dust covers, headphones, 
remote control units for consumer electronic 
devices, battery packs designed for use in 
connection with consumer electronic products, 
antennas for consumer electronic devices, 
microphones, video cassette tapes and carrying 
cases for radios and tape players, compact disc 
and DVD players and video cameras and 
camcorders; personal computers, printers for 
personal computers, facsimile machines, copiers, 
calculators, organizers; accessories for 
telephones (including cellular); and parts and 
accessories for all of the foregoing; audio 
speakers sold as components of consumer 
electronic devices; standard size batteries for use 
in consumer electronic products; caller 
identification units; CD Player shelf system; cell 
phone charging stations; cord couplers and visual 
ringers for telephones; corded wireless headsets 
for consumer electronic devices; hands free 
portable speaker system car kits; phone cords of 
all types; replacement batteries for cordless 

סוג: 9

מערכות מיקום גלובאלי מופעלות ידנית או מורכבות בכלי 
רכב; מגברי קול כמתקני צריכה אלקטרוניים; מגברי סטריאו 
כמתקני צריכה אלקטרוניים; מנגני DVD; מנגני תקליטורים; 
מקלטים לווייניים כמתקני צריכה אלקטרוניים; מתקני אחסון 
מחשב חיצוניים; הנמכרים כמתקני צריכה אלקטרוניים; 
דהיינו כוננים קשיחים, מקלות זיכרון, WORMs, ומתקני 
CD ו- DVD הניתנים לכתיבה מחדש ולקריאה; מכשירי 
רדיו מנגני תמונה, מכשירי טלוויזיה, מקלטי ומנגני סרטי 
אודיו ווידאו, מקלטי ומנגני קלטות וידאו, כווננים, שוויינים, 
מנגני DVD ותקליטורים; מערכות משולבות הכוללות מי 
מהפריטים הנזכרים לעיל, חלקן מתוכננות עבור כלי רכב 
וחלקן משלבות שעונים; סטריאו נייד הכולל כל שילוב של 
רדיו, קלטת סרט ותקליטור; רמקולי אודיו לשימוש עם 

מערכות סטריאו ומערכות טלוויזיה סטריאו; מכשירי טלפון 
(הכוללים סלולאריים); מכשירי מענה טלפוני; מצלמות וידאו, 
מסרטות ואביזרים עבור הפריטים לעיל, דהיינו מגיני אבק, 

אוזניות, יחידות בקרה מרחוק עבור מתקני צריכה 
אלקטרוניים, מארזי סוללה המתוכננים לשימוש עם מוצרי 

צריכה אלקטרוניים, אנטנות עבור מתקני צריכה 
אלקטרוניים, מיקרופונים, סרטי קלטת וידאו ונרתיקי נשיאה 

 DVD עבור מכשירי רדיו ומנגני סרט, תקליטור ומנגני
ומצלמות וידאו ומסרטות; מחשבים אישיים, מדפסות עבור 

מחשבים אישיים, מכונות פקסימיליה, מכונות צילום, 
מחשבונים, התקני ארגון; אביזרים עבור מכשירי טלפון 

(הכוללים סלולאריים); וחלקים ואביזרים עבור כל הפריטים 
לעיל; רמקולי אודיו הנמכרים כרכיבים של מתקני צריכה 
אלקטרוניים; סוללות בגודל סטנדרטי לשימוש במוצרי 

צריכה אלקטרוניים; יחידות זיהוי מבקר; מערכת מדף נגן 
CD; תחנות חיוב טלפון סלולארי; מצמדי מיתר והתקני 
פעמון ויזואליים עבור מכשירי טלפון; מערכות ראש 

אלחוטיות כבליות עבור מתקני צריכה אלקטרוניים; מערכות 
רכב מערכת רמקול ניידת לשימוש ללא הידיים; כבלי טלפון 
מכל הסוגים; סוללות החלפה עבור מכשירי טלפון כבליים 
מכל הסוגים; אביזרי טלפון וטלפון סלולארי מכל הסוגים; 
בתי הגנה וקישוט עבור מכשירי טלפון ומתקני צריכה 

אלקטרוניים; מצלמות דיגיטליות; מסגרות תמונה דיגיטליות; 
מנגני קריוקי המופעלים ידנית; מיקרופונים המופעלים 
ידנית; מכונות קריוקי; מערכות קריוקי הכוללות מכשיר 
קריוקי, מנגן ומקליט DVD, טלוויזיה, מיקרופון אלחוטי 
ושלט רחוק; מערכת קריוקי (דהיינו מכשירי קריוקי, 
מיקרופונים, תוכנות ותקליטורים המציגים מוזיקה עם 
ליריקות/גראפיקות); מערכת קריוקי המציגה נגן קריוקי, 
קלטות מוזיקה מוקלטות מראש, מקליטי קול, סרט וידאו 
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phones of all types; telephone and cell phone 
accessories of all types; protective and decorative 
housings for telephones and consumer electronic 
devices; digital cameras; digital photo frames; 
handheld karaoke players; handheld 
microphones; karaoke machines; karaoke 
systems comprised of karaoke machine, DVD 
player/recorder, television, wireless microphone 
and remote control; karaoke system (namely 
karaoke machines, microphones, software and 
CD’s featuring music with lyrics/graphics); 
karaoke system featuring karaoke player, pre-
recorded music cassettes, phonorecords, 
videotape and CD’s and lyric sheets sold together 
as a unit; microphone; microphone stands and 
pre-recorded DVD’s featuring music/lyrics for use 
in karaoke all sold together as a unit; music 
software and digital graphics, data and music in 
digital formats, namely CD-ROM’s, DVD’s and 
MP3’s featuring music, graphics, data with or 
without compression; pre-recorded music on CD 
and tape cassettes for use in karaoke systems; 
software recorded onto CD for karaoke machines; 
MP3 players; MP4 players; MP3/MP4 speaker 
system; portable docking stations for mounting 
and powering portable and handheld audio 
players; portable fabric steamers; electric irons; 
radio receivers; radio receiving sets; stereo 
receivers; optical disc players as consumer 
electronics, optical data carrier players as 
consumer electronics; all included in class 9.

ותקליטור ודפי ליריקה הנמכרים בצוותא כיחידה; מיקרופון; 
מעמדי מיקרופון ו- DVD's מוקלטים מראש המציגים 
מוזיקה/ ליריקה לשימוש בקריוקי כולם נמכרים בצוותא 
כיחידה; תוכנות מוזיקה וגראפיקות דיגיטליות, נתונים 

CD-ROM's, DVD's ומוזיקה בפורמטים דיגיטליים, דהיינו
 ו- MP3's המציגים מוזיקה, גראפיקות, נתונים עם או ללא 

דחיסה; מוזיקה מוקלטת מראש על CD וקלטות סרט 
לשימוש עם מערכות קריוקי; תוכנות מוקלטות על CD עבור 
MP3  מערכת קול ;MP4 מנגני ;MP3 מכונות קריוקי; מנגני
MP4 /; תחנות עגינה ניידות עבור הרכבה ומתן כח למנגני 
אודיו מופעלים ידנית וניידים; התקני קיטור אריג ניידים; 
מגהצים חשמליים; מקלטי רדיו; מערכות קליטת רדיו; 

מקלטי סטריאו; מנגני דיסק אופטי כאלקטרוניקות צריכה; 
צריכה; מנגני נושאי נתונים אופטיים כאלקטרוניקות צריכה; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                  

249366

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Non-medicated preparations for skin hygiene, 
care and maintenance; personal hygiene goods.

סוג: 3

250070

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 35

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

סוג: 35

250070

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 45

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

סוג: 45
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שינוי בפרטי רשות לשימוש בסימני מסחר
CHANGE OF AUTHORIZED USER DETAILS

175519 175520

שרין טכנולוגיות בע"מ

SARINE TECHNOLOGIES LTD.

:The name of the authorized user has been changed toשם בעל הרשות שונה ל:

85532 90878 90879 96480 99457 121056 125504 171140 189952

אינטרקוסמא 1985 בע"מ

INTERCOSMA 1985 LTD

:The name of the authorized user has been changed toשם בעל הרשות שונה ל:

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

242822 247142

הוספת הודעה
ADDED DISCLAIMER

234324

הודעה על הגבלת זכויות בסימן

Following a communication from the holder, REDAN SPÓLKA AKCYJNA, the holder's right 
of disposal of the above-mentioned international registration has been restricted in all the 
designated Contracting Parties, on the terms of Contract dated August 19, 2013.

250382

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Sterilizing and disinfecting solutions for medical 
and dental instruments, equipment and surfaces; 
antimicrobial skin care products, namely, no-rinse 
hand sanitizing preparations in the form of gels 
and sprays.

סוג: 5

251354

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 3

Perfumery, essential oils, deodorants and 
antiperspirants, excluding skin care preparations.

סוג: 3
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הוספת סיווג
ADDITION OF CLASS OF GOODS

86010

סוג 35 - שיווק סיטונאי או קמעונאי של פירות וירקות.

Class 35 - Retail or wholesale marketing of fruits and vegetables.

89149

סוג 43 - שרותי מסעדה.

Class 43 - Restaurant services.
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ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

250234

Class 16 - Paper goods and printed matter, namely, a series of books, written articles, 
handouts and worksheets in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; printed 
instructional, educational, and teaching materials in the fields of fitness, nutrition, sports and 
exercise; magazines in the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; general feature 
magazines; exercise books; posters, bumper stickers.

250234

Class 28 - Exercising equipment, namely, weight lifting bars, dumbbells, medicine balls, nets 
for sports, exercise bars; fitness machines and equipment, namely, rowing machines; 
exercise weights; gymnastic apparatus.

236348

Class 9 - Computer programs and computer software for electronically trading securities, 
trade claims, financial assets, illiquid assets and financial interests; electronic publications; 
electronic game software; downloadable software in the nature of an application for mobile 
devices that enables users to cast votes in voting competitions relating to presentations, 
business plans, business ventures and investment opportunities; downloadable software in 
the nature of an application for mobile devices the enables users to provide feedback in 
opinion polls relating to presentations, business plans, business ventures and investment 
opportunities.

86010

סוג 42 - שווק סיטונאי או קימעונאי של פירות וירקות.

Class 42 - Retail or wholesale marketing of fruits and vegetables.

89149

סוג 42 - שרותי מסעדה.

Class 42 - Restaurant services.
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בקשות שפורסמו להתנגדות בטעות
APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION BY MISTAKE

257461
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