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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

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

 ,5הגן הטכנולוגי, בניין מס' 
 .9595111מיקוד 

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

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

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

 לפקודת סימני המסחר 42הודעת התנגדות על פי סעיף 
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 85הקבועה בתקנה 
 

 הודעות
 

ן להגיש , נית1921121114המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  949כינוי מקור מס' 

 .1921821115התנגדות לרישומו עד ליום 

 
 תיקוני טעויות

 

 .בוטל הפרסום. 1121114 ביומן להתנגדויות בטעות פורסמה 153198' מס בקשה

 

 
 
 
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 
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Any person interested in opposing the registration of a Trade Mark published 
hereinafter may within three months from the date of this journal, give notice 
to the Registrar of Trade Marks in the manner prescribed in Rule 36 of the 
Trade Marks Rules. 

 

Notices 

Appellation of origin no. 949 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 1921121114, opposition to registration can be filled until 

1921821115. 

 
Corrigenda 
 

Application no. 153198 was mistakenly published for apposition in 1121114 

journal. This publication is cancelled. 
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

ANDROID

Trade Mark No. 241708 מספר סימן

Application Date 30/10/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; light bulbs, electric 
appliances, namely microwave ovens, refrigerators, 
thermostats, freezers, electric toasters, electric 
toaster ovens, cooking ranges, cooking ovens, 
electric stoves, electric lamps, ceiling lights, wall 
lights, electric coffee machines, electric kettles, 
electric hot plates, electric popcorn poppers, electric 
dehydrators, clothes dryers, washing machines, air 
conditioning apparatus, electric heaters, water 
heaters, electric fans, ceiling fans, water ionizers [for 
household purposes], air purifiers, air filters, 
furnaces, hand-held electric hair dryers, humidifiers, 
electric rice cookers, convection ovens, electric slow 
cookers, electric food steamer, electric rotisseries, 
bread making machines, electric deep fryers, electric 
griddles, electric grills, electric waffle irons, electric 
food steamers, electric ice cream makers, electric 
cookware, namely, roasters electric food warmers, 
electric heating fans, electric vaporizers, electric 
window fans,, electric space heaters, electric 
cooktops, dishwashers, answering machines, ice 
makers, beverage coolers, trash compactors, 
garbage disposals, waffle irons, popcorn makers; all 
included in class 11.

התקנים למאור, חימום, ייצור אדים, בישול, קירור, ייבוש, 
אוורור אספקת מים ולצרכים תברואתיים; נורות, מכשירים 
אלקטרוניים, דהיינו, מיקרוגלים, מקררים, טרמוסטטים, 

מקפיאים, מכשירי טוסט אובן חשמליים, מתחמי בישול, תנורים, 
כיריים חשמליים, מנורות חשמליות, מנורות תקרה, מנורות קיר, 
מכונות קפה חשמליות, קומקומים חשמליים, משטחים חמים 
חשמליים, מכונות פופקורן חשמליות, מייבשים חשמליים, 
מייבשי בגדים, מכונות כביסה, מכשירים של מיזוג אוויר, 

מחממים חשמליים, מחממי מים, מאווררים חשמליים, מאווררי 
תקרה, מכשירים מטהרי אוויר מבוססי מים (ווטר איינוזייזורז) 
[לצרכים ביתיים], מטהרי אוויר, מסנני אוויר, כבשנים, מייבשי 
שיער חשמליים המוחזקים ביד, מייבשים, סירים חשמליים 

לבישול אורז, מאדי מזון חשמליים, מכשירים חשמליים לצלייה, 
מכונות להכנת לחם, מכונות חשמליות לטיגון, מחבתות 

חשמליות, גרילים חשמליים, מכשירים חשמליים להכנת וופלים, 
מאדי מזון חשמליים, מכונות חשמליות להכנת גלידות, 

מכשירים חשמליים לבישול, דהיינו, מכשירים חשמליים לצלייה 
וחימום של אוכל, מאווררים חשמליים לחימום, מכשירי אידוי 
חשמליים, מאווררי חלון חשמליים, מחממי מקום חשמליים, 
כיסויים חשמליים לבישול, מדיחי כלים, מזכירות אלקטרוניות, 

מכונות להכנת גלידה, מצנני משקאות, מכבשים לזבל, 
מכשירים לפינוי אשפה, מכשירים להכנת וופלים, מכשירים 

להכנת פופקורן; הכלולים כולם בסיווג 11.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 16 סוג: 16

Books, magazines, newsletters, manuals; notebooks, 
notepads, pens, greeting cards, stickers, decals, 
sticky notes, stationery, organizers; pencils, 
mechanical pencils, pencil-sharpeners, correction 
fluid; postcards; adhesives; pencil cases; paper clips; 
staplers; paper staples, clipboards, desk sets, 
posters, memo pads, paperweights, calendars, book 
covers; all included in class 16.

ספרים, כתבי את, עלוני חדשות, מדריכים; מחברות, פנקסים, 
עטים, כרטיסי ברכה, מדבקות, דקלוקמניה, פתקים נדבקים, 
מכשירי כתיבה ונייר מכתבים, מארגנים; עפרונות, עפרונות 
מכאניים, מחדדי עפרונות, טיפקס נוזלי; גלויות; דבקים; 
קלמרים; אטבי נייר; מהדקים; סיכות מהדק לנייר, לוחות 
כתיבה, ערכות שולחן, פוסטרים, פנקסי תזכורת, משקולות 

נייר, לוחות שנה, כריכות לספרים; הנכללים כולם בסיווג 16.     
                                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing; clothing, namely, shirts, t-shirts, hats, caps, 
children's clothing; footgear; headgear ; all included 
in class 25.

ביגוד; ביגוד, דהיינו, חולצות, חולצות טי, כובעים, כיסויי ראש, 
בגדי ילדים; הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם בסיווג 25.
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Class: 28 סוג: 28

Collectable toy figures; gymnastic and sporting 
articles: arcade games; tabletop games; board 
games; card games; playing cards; balls for games; 
coin-operated video games; hand-held units for 
playing electronic games; action figures; educational 
toys; toy vehicles; plush toys; toy robots; kites and 
kite accessories; water toys; wind-up toys; dolls and 
doll accessories; flying discs; talking toys; toy musical 
instruments; toy tools; building blocks; toy masks; 
puppets; all included in class 28.

דמויות משחק שניתנים לאיסוף; פרטי ספורט והתעמלות; 
משחקי ארקייד; משחקי שולחן; משחקי לוח; משחקי קלפים; 
קלפי משחק; כדורי משחק; משחקי וידיאו המופעלים על ידי 
מטבעות; יחידות המוחזקות ביד על מנת לשחק משחקים 

אלקטרונים; בובות צעצוע; משחקים חינוכיים; מכוניות משחק; 
צעצועים רכים; צעצועי רובוטים; עפיפונים ועזרים לעפיפונים; 
צעצועי מים; משחקי קפיץ; בובות ועזרים לבובות; פריזבי; 

צעצועים מדברים; צעצועים בצורת כלי נגינה; צעצועים בצורת 
כלי עבודה; קוביות; מסכות משחק; בובות; הנכללים כולם 

בסיווג 28.                                     

Class: 35 סוג: 35

Advertising services, namely, dissemination of 
advertising for others via global computer networks; 
promoting, advertising and marketing the goods and 
services of others; market research and information 
services;  advertising and marketing consultancy 
services; online retail services, namely, online retail 
services for digital content, computer software, 
computer games, audio works, video works, 
audiovisual works, electronic publications, books, 
magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
journals, manuals, movies, music, tv shows, 
electronic devices, mobile devices, computer 
hardware, and mobile peripherals; all included in 
class 35.

שירותי שיווק, דהיינו, הפצה של פרסומות עבור אחרים 
באמצעות מערכות מחשב גלובאליות; קידום מכירות, פרסום, 
ושיווק של מוצרים ושירותים של אחרים; מחקרי שוק ושירותי 

מידע; שירותי ייעוץ בתחום הפרסום והשיווק; שירותים 
קמעונאיים מקוונים, דהיינו, שירותי קמעונות מקוונים לתוכן 

דיגיטלי, תוכנות מחשב, משחקי מחשב, יצירות קוליות, יצירות 
וידאו, יצירות אודיו-ויזואליות, פרסומים אלקטרוניים, ספרים, 
מגזינים, עיתונים, ירחונים, ניוזלטרים, יומנים, חוברות הדרכה, 
סרטים, מוסיקה, תוכניות טלוויזיה, התקנים חשמליים, התקנים 

ניידים, חומרת מחשב וציוד היקפי לניידים; הנכללים כולם 
בסיווג 35.                                                                       
                                                                                    

                                  

Class: 38 סוג: 38

Providing telecommunications services, namely, 
transmission of data, digital files and audio, video 
and audio-visual material via a global computer 
network; television broadcasting services; electronic 
mail and voice mail services; electronic bulletin board 
and chat room services; teleconferencing services; 
providing user access to a global computer network; 
rental of access time to global computer networks;  
transmission of data by global computer network; 
streaming of audio, visual and audiovisual material 
via a global computer network; all included in class 
38.

אספקת שירותי תקשורת, דהיינו, העברה של נתונים, קבצי 
אודיו ווידאו, ווידוא וחומר אודיו-ויזואלי באמצעות רשתות מחשב 
גלובאליות; שירותי שידורי טלוויזיה; שירותי דואר אלקטרוני 
ושירותי תא קולי; שירותי לוח הודעות אלקטרוני וחדרי שיחה 
צ'אט; שירותי שיחות ועידה; אספקת גישה למשתמש לרשתות 
מחשב גלובאליות; שירותי השכרה של זמן גישה לשירותי 
רשתות מחשב גלובאליות; העברה של נתונים באמצעות 
רשתות מחשב גלובאליות; הזרמה של חומר אודיו, ויזואל 
ואודיו-ויזואלי באמצעות רשתות מחשב גלובאליות; הנכללים 

כולם בסיווג 38.

                                                                                     
                                                                            

Class: 41 סוג: 41

Providing online resources and guides for software 
developers; providing online journals, namely, blogs 
in the field of software development; online game 
services; mobile game services ; all included in class 
41.

אספקת משאבים מקוונים ומדריכים למפתחי תוכנות; אספקת 
יומנים מקוונים, דהיינו, בלוגים בתחום פיתוח תוכנות; שירותי 
משחקים מקוונים; שירותי משחקים ניידים; הנכללים כולם 

בסיווג 41.                                                                       
              

Class: 42 סוג: 42

(ASP), namely, hosting computer software 
applications of others; computer services, namely, 
creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and engage in social 
networking in the field of software development; 
providing temporary use of non-downloadable 
software; all included in class 42.

(איי. אס. פי) דהיינו, אירוח אפליקציות תוכנות מחשב של 
אחרים; שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת 

למשתמשים רשומים על מנת שהם ישתתפו בדיונים, יקבלו 
משובים מקולגות, ייצרו קהילות מקוונת וישתתפו בפיתוח 

רשתות של קשרים בתחום פיתוח תוכנות; אספקת שימוש זמני 
של תוכנות שאינן ניתנות להורדה; הנכללים כולם בסיווג 42.     
                                                                                    

                                                            

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(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: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, 76706, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, 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)

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.348 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.348

Class: 11 סוג: 11

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.350 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.350

Class: 16 סוג: 16

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.352 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.352

Class: 25 סוג: 25

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.354 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.354

Class: 28 סוג: 28

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.356 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.356

Class: 35 סוג: 35

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.358 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.358

Class: 38 סוג: 38

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.360 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.360

Class: 41 סוג: 41

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.362 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.362

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 241714 מספר סימן

Application Date 01/11/2011 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software, computer hardware, mobile 
phones, mobile peripherals, computers, televisions, 
tablet computers, netbook computers, laptop 
computers, integrated circuit chips, microchips, 
camera cases, camcorder cases, thermostats, 
televisions, radios, telephones, remote controls for 
radios, televisions and stereos, video game consoles, 
DVD players, video cassette recorders, digital video 
recorders, MP3 players, audio amplifiers, computer 
servers, printers, scanners, photocopying machines, 
computer monitors, fax machines, network routers, 
keyboards, computer mice, external computer hard 
drives, camcorders, cameras, calculators, gps 
navigation devices, audio components, headphones, 
audio speakers, audio receivers and video receivers, 
personal digital assistants (PDA), set-top boxes, 
home theater systems, video projectors, movie 
projectors, security alarms, fire alarms, fire and 
smoke detectors, radar detectors, audio and video 
equipment for vehicles, battery chargers, adapters 
(electricity), answering machines, headsets, electric 
light switches; all included in class 9.

תוכנת מחשב, חומרת מחשב, טלפונים ניידים, ציוד היקפי 
לנייד, מחשבים, טלוויזיות, מחשבי טבלט, מחשבים ניידים 

קומפקטים, מחשבים ניידים, שבבי מעגלים משולבים, שבבים, 
תיקים למצלמות, תיקים למצלמות וידיאו, תרמוסטטים, 

טלוויזיות, מכשירי רדיו, טלפונים, שלטי רחוק למכשירים רדיו, 
טלוויזיות ומערכות סטריאו, קונסולות למשחקי מחשב, נגני 

די.וי.די. וידיאו טייפ, וידיאו טייפ דיגיטאלי, נגני אם פי 3, מגברי 
שמע, שרתי מחשב, מדפסות, סורקים, מכונות צילום, 

מוניטורים למחשבים, מכונות פקס, נתבי רשתות, מקלדות. 
עכברי מחשב, כוננים קשיחים חיצוניים למחשבים, מצלמות 
וידיאו, מצלמות, מחשבונים, מכשירי ניווט ג'י.פי.אס., מרכיבי 
שמע, אוזניות, רמקולי שמע, מקלטים שמע ווידיאו, מחשבי כף 
יד ,(פי.די.איי.), קופסאות אינטראקטיביות, מערכות קולנוע 
ביתיות, מקרני וידיאו, מקרני סרטים, אזעקות, אזעקות אש, 

גלאי עשן ואש, גלאי רדאר, ציוד שמע ווידיאו לרכבים, מטענים 
לסוללות, מתאמים (חשמל), מזכירות אלקטרוניות, אוזניות, 

מתגי אור חשמליים; הנכללים כולם בסיווג 9                           
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Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes; light bulbs, electric 
appliances, namely microwave ovens, refrigerators, 
thermostats, freezers, electric toasters, electric 
toaster ovens, cooking ranges, cooking ovens, 
electric stoves, electric lamps, ceiling lights, wall 
lights, electric coffee machines, electric kettles, 
electric hot plates, electric popcorn poppers, electric 
dehydrators, clothes dryers, washing machines, air 
conditioning apparatus, electric heaters, water 
heaters, electric fans, ceiling fans, water ionizers [for 
household purposes], air purifiers, air filters, 
furnaces, hand-held electric hair dryers, humidifiers, 
electric rice cookers, convection ovens, electric slow 
cookers, electric food steamer, electric rotisseries, 
bread making machines, electric deep fryers, electric 
griddles, electric grills, electric waffle irons, electric 
food steamers, electric ice cream makers, electric 
cookware, namely, roasters electric food warmers, 
electric heating fans, electric vaporizers, electric 
window fans,, electric space heaters, electric 
cooktops, dishwashers, answering machines, ice 
makers, beverage coolers, trash compactors, 
garbage disposals, waffle irons, popcorn makers; all 
included in class 11.

התקנים למאור, חימום, ייצור אדים, בישול, קירור, ייבוש, 
אוורור אספקת מים ולצרכים תברואתיים; נורות, מכשירים 
אלקטרוניים, דהיינו, מיקרוגלים, מקררים, טרמוסטטים, 

מקפיאים, מכשירי טוסט אובן חשמליים, מתחמי בישול, תנורים, 
כיריים חשמליים, מנורות חשמליות, מנורות תקרה, מנורות קיר, 
מכונות קפה חשמליות, קומקומים חשמליים, משטחים חמים 
חשמליים, מכונות פופקורן חשמליות, מייבשים חשמליים, 
מייבשי בגדים, מכונות כביסה, מכשירים של מיזוג אוויר, 

מחממים חשמליים, מחממי מים, מאווררים חשמליים, מאווררי 
תקרה, מכשירים מטהרי אוויר מבוססי מים (ווטר איינוזייזורז) 
[לצרכים ביתיים], מטהרי אוויר, מסנני אוויר, כבשנים, מייבשי 
שיער חשמליים המוחזקים ביד, מייבשים, סירים חשמליים 

לבישול אורז, מאדי מזון חשמליים, מכשירים חשמליים לצלייה, 
מכונות להכנת לחם, מכונות חשמליות לטיגון, מחבתות 

חשמליות, גרילים חשמליים, מכשירים חשמליים להכנת וופלים, 
מאדי מזון חשמליים, מכונות חשמליות להכנת גלידות, 

מכשירים חשמליים לבישול, דהיינו, מכשירים חשמליים לצלייה 
וחימום של אוכל, מאווררים חשמליים לחימום, מכשירי אידוי 
חשמליים, מאווררי חלון חשמליים, מחממי מקום חשמליים, 
כיסויים חשמליים לבישול, מדיחי כלים, מזכירות אלקטרוניות, 

מכונות להכנת גלידה, מצנני משקאות, מכבשים לזבל, 
מכשירים לפינוי אשפה, מכשירים להכנת וופלים, מכשירים 

להכנת פופקורן; הכלולים כולם בסיווג 11.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 16 סוג: 16

Books, magazines, newsletters, manuals; notebooks, 
notepads, pens, greeting cards, stickers, decals, 
sticky notes, stationery, organizers; pencils, 
mechanical pencils, pencil-sharpeners, correction 
fluid; postcards; adhesives; pencil cases; paper clips; 
staplers; paper staples, clipboards, desk sets, 
posters, memo pads, paperweights, calendars, book 
covers ; all included in class 16.

ספרים, כתבי את, עלוני חדשות, מדריכים; מחברות, פנקסים, 
עטים, כרטיסי ברכה, מדבקות, דקלוקמניה, פתקים נדבקים, 
מכשירי כתיבה ונייר מכתבים, מארגנים; עפרונות, עפרונות 
מכאניים, מחדדי עפרונות, טיפקס נוזלי; גלויות; דבקים; 
קלמרים; אטבי נייר; מהדקים; סיכות מהדק לנייר, לוחות 
כתיבה, ערכות שולחן, פוסטרים, פנקסי תזכורת, משקולות 

נייר, לוחות שנה, כריכות לספרים; הנכללים כולם בסיווג 16.     
                                

Class: 25 סוג: 25

Clothing; clothing, namely, shirts, t-shirts, hats, caps, 
children's clothing; footgear; headgear ; all included 
in class 25.

ביגוד; ביגוד, דהיינו, חולצות, חולצות טי, כובעים, כיסויי ראש, 
בגדי ילדים; הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם בסיווג 25.

     

Class: 28 סוג: 28

Collectable toy figures; gymnastic and sporting 
articles: arcade games; tabletop games; board 
games; card games; playing cards; balls for games; 
coin-operated video games; hand-held units for 
playing electronic games; action figures; educational 
toys; toy vehicles; plush toys; toy robots; kites and 
kite accessories; water toys; wind-up toys; dolls and 
doll accessories; flying discs; talking toys; toy musical 
instruments; toy tools; building blocks; toy masks; 
puppets; all included in class 28.

דמויות משחק שניתנים לאיסוף; פרטי ספורט והתעמלות; 
משחקי ארקייד; משחקי שולחן; משחקי לוח; משחקי קלפים; 
קלפי משחק; כדורי משחק; משחקי וידיאו המופעלים על ידי 
מטבעות; יחידות המוחזקות ביד על מנת לשחק משחקים 

אלקטרונים; בובות צעצוע; משחקים חינוכיים; מכוניות משחק; 
צעצועים רכים; צעצועי רובוטים; עפיפונים ועזרים לעפיפונים; 
צעצועי מים; משחקי קפיץ; בובות ועזרים לבובות; פריזבי; 

צעצועים מדברים; צעצועים בצורת כלי נגינה; צעצועים בצורת 
כלי עבודה; קוביות; מסכות משחק; בובות; הנכללים כולם 

בסיווג 28.

                             

ט' שבט תשע"ה - 829/01/2015



Class: 35 סוג: 35

Advertising services, namely, dissemination of 
advertising for others via global computer networks; 
promoting, advertising and marketing the goods and 
services of others; market research and information 
services;  advertising and marketing consultancy 
services; online retail services, namely, online retail 
services for digital content, computer software, 
computer games, audio works, video works, 
audiovisual works, electronic publications, books, 
magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
journals, manuals, movies, music, tv shows, 
electronic devices, mobile devices, computer 
hardware, and mobile peripherals; all included in 
class 35.

שירותי שיווק, דהיינו, ; הפצה של פרסומות עבור אחרים 
באמצעות מערכות מחשב גלובאליות; קידום מכירות, פרסום, 
ושיווק של מוצרים ושירותים של אחרים; מחקרי שוק ושירותי 

מידע; שירותי ייעוץ בתחום הפרסום והשיווק; שירותים 
קמעונאיים מקוונים, דהיינו, שירותי קמעונות מקוונים לתוכן 

דיגיטלי, תוכנות מחשב, משחקי מחשב, יצירות קוליות, יצירות 
וידאו, יצירות אודיו-ויזואליות, פרסומים אלקטרוניים, ספרים, 
מגזינים, עיתונים, ירחונים, ניוזלטרים, יומנים, חוברות הדרכה, 
סרטים, מוסיקה, תוכניות טלוויזיה, התקנים חשמליים, התקנים 

ניידים, חומרת מחשב וציוד היקפי לניידים; הנכללים כולם 
בסיווג 35.

                                                                                     
                                                                                    

            

Class: 38 סוג: 38

Providing telecommunications services, namely, 
transmission of data, digital files and audio, video 
and audio-visual material via a global computer 
network; television broadcasting services; electronic 
mail and voice mail services; electronic bulletin board 
and chat room services; teleconferencing services; 
providing user access to a global computer network; 
rental of access time to global computer networks;  
transmission of data by global computer network; 
streaming of audio, visual and audiovisual material 
via a global computer network; all included in class 
38.

אספקת שירותי תקשורת, דהיינו, העברה של נתונים, קבצי 
אודיו ווידאו, ווידוא וחומר אודיו-ויזואלי באמצעות רשתות מחשב 
גלובאליות; שירותי שידורי טלוויזיה; שירותי דואר אלקטרוני 
ושירותי תא קולי; שירותי לוח הודעות אלקטרוני וחדרי שיחה 
צ'אט; שירותי שיחות ועידה; אספקת גישה למשתמש לרשתות 
מחשב גלובאליות; שירותי השכרה של זמן גישה לשירותי 
רשתות מחשב גלובאליות; העברה של נתונים באמצעות 
רשתות מחשב גלובאליות; הזרמה של חומר אודיו, ויזואל 
ואודיו-ויזואלי באמצעות רשתות מחשב גלובאליות; הנכללים 

כולם בסיווג 38.
                                                                                     
                                                                                

Class: 41 סוג: 41

Providing online resources and guides for software 
developers; providing online journals, namely, blogs 
in the field of software development; online game 
services; mobile game services ; all included in class 
41.

אספקת משאבים מקוונים ומדריכים למפתחי תוכנות; אספקת 
יומנים מקוונים, דהיינו, בלוגים בתחום פיתוח תוכנות; שירותי 
משחקים מקוונים; שירותי משחקים ניידים; הנכללים כולם 

בסיווג 41.

                                                                             

Class: 42 סוג: 42

(ASP), namely, hosting computer software 
applications of others; computer services, namely, 
creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and engage in social 
networking in the field of software development; 
providing temporary use of non-downloadable 
software; all included in class 42.

(איי. אס. פי) דהיינו, אירוח אפליקציות תוכנות מחשב של 
אחרים; שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת 

למשתמשים רשומים על מנת שהם ישתתפו בדיונים, יקבלו 
משובים מקולגות, ייצרו קהילות מקוונת וישתתפו בפיתוח 

רשתות של קשרים בתחום פיתוח תוכנות; אספקת שימוש זמני 
של תוכנות שאינן ניתנות להורדה; הנכללים כולם בסיווג 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)

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.366 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.366

Class: 9 סוג: 9

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.368 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.368

Class: 11 סוג: 11

ט' שבט תשע"ה - 929/01/2015



 Owners

Name: Google Inc.

Address: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA, 94043, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, 76706, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.371 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.371

Class: 16 סוג: 16

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.373 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.373

Class: 25 סוג: 25

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.376 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.376

Class: 28 סוג: 28

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.378 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.378

Class: 35 סוג: 35

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.380 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.380

Class: 38 סוג: 38

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.383 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.383

Class: 41 סוג: 41

Argentina, 09/05/2011, No. 3.085.385 ארגנטינה, 09/05/2011, מספר 3.085.385

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 1029/01/2015



DIETSPICE

Trade Mark No. 244626 מספר סימן

Application Date 23/02/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4459887 ארה"ב מספר: 4459887

Dated 31/12/2013 (Section 16) מיום 31/12/2013 (סעיף 16) 

Mexico No. 1340243 מקסיקו מספר: 1340243

Dated 15/08/2012 (Section 16) מיום 15/08/2012 (סעיף 16) 

Mexico No. 1375834 מקסיקו מספר: 1375834

Dated 15/08/2012 (Section 16) מיום 15/08/2012 (סעיף 16) 

Mexico No. 1416802 מקסיקו מספר: 1416802

Dated 15/02/2012 (Section 16) מיום 15/02/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Pharmachem Laboratories, Inc.

Address: 265 Harrison Avenue, Kearny, New Jersey 
07032, 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: 1 סוג: 1

Plant extracts used as ingredients in the manufacture 
of foods and dietary supplements.

תמציות צמחים המשמשים כמרכיבים בייצור מזון ותוספי 
תזונה.

                                                             

Class: 29 סוג: 29

Plant (kidney bean) extracts added to potatos; all 
included in class 29.

תמציות צמחים (שעועית) המוספות לתפוחי אדמה.                 
                                            

Class: 30 סוג: 30

Plant ( kidney bean) extracts added to bread, pasta, 
cereal and rice; plant ( kidney bean) extracts added 
to high- protein snack food; Plant (kidney bean) 
extracts added for seasoning energy drinks.

תמציות צמחים (שעועית) המוספות ללחם, פסטה, דגנים ואורז; 
תמציות צמחים (שעועית) המוספות לחטיפי מזון עתירי חלבון; 
תמציות צמחים (שעועית) המוספות לתיבול משקאות אנרגיה.

                                                                       

ט' שבט תשע"ה - 1129/01/2015



GREEN WALL ISRAEL

Trade Mark No. 244833 מספר סימן

Application Date 26/02/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ramot Nursery A.G.M. Ltd שם: משתלת רמות א.ג.מ. בע"מ

Address: 1 Hatarnegol St., Ramot Hashavim, Israel כתובת : התרנגול 1, רמות השבים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Wolf, Adv.

Address: 18 He B'iyar St. Kikar Hamedina, Tel Aviv, 
62093, Israel

שם: עמית וולף, עו"ד

כתובת : רח' הא' באייר 18 ככר המדינה, תל אביב, 62093, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Agriculture, gardening, forestry and crops products; 
nurseries; fresh fruits; fresh vegetables; seeds; 
seedlings; flowers; plants; flowerpots; trees; all 
included in class 31.

מוצרי חקלאות, גננות, יערנות ותבואות; משתלות; פירות 
טריים; ירקות טריים; זרעים; שתילים; פרחים; צמחים; עציצים; 
עצים; הנכללים כולם בסוג 31.                                             

                                    

Class: 44 סוג: 44

Agriculture, gardening, nurseries, forestry and crops 
services; all included in class 44.

שירותים בקשר לחקלאות, גננות, משתלות, יערנות ותבואות; 
הנכללים כולם בסוג 44.                               

ט' שבט תשע"ה - 1229/01/2015



ONCE. AND FOR ALL

Trade Mark No. 248016 מספר סימן

Application Date 19/07/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4511285 ארה"ב מספר: 4511285

Dated 08/04/2014 (Section 16) מיום 08/04/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Foundation Medicine, Inc.

Address: One Kendall Square, Suite B6501, Cambridge 
Massachusetts, 02139, U.S.A.

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Genomic and molecular medical testing for cancer 
and other diagnostic or treatment purposes; 
diagnostic services for cancer and other diseases 
and disorders; providing medical information through 
the collection and analysis of genetic and treatment 
information for cancer and other diseases and 
disorders; providing medical data/information to 
healthcare professionals in class 44;

בדיקות רפואיות גנומיות ומולקולאריות לסרטן ולמטרות אבחון 
או טיפול אחרות;  שירותי אבחון לסרטן ומחלות והפרעות 

אחרות; מתן מידע רפואי באמצעות איסוף וניתוח של מידע גנטי 
וטיפולי לסרטן ומחלות והפרעות אחרות; מתן מידע/נתונים 

רפואיים עבור אנשי מקצוע בתחום הבריאות בסוג 44;             
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

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

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

U.S.A., 23/02/2012, No. 85/550,933 ארה"ב, 23/02/2012, מספר 85/550,933

Class: 44 סוג: 44

ט' שבט תשע"ה - 1329/01/2015



DIGITAL LIFE

Trade Mark No. 248193 מספר סימן

Application Date 24/07/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4,618,409 ארה"ב מספר: 4,618,409

Dated 07/10/2014 (Section 16) מיום 07/10/2014 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4,523,442 ארה"ב מספר: 4,523,442

Dated 29/04/2014 (Section 16) מיום 29/04/2014 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 4,394,068 ארה"ב מספר: 4,394,068

Dated 27/08/2013 (Section 16) מיום 27/08/2013 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Security cameras; smoke detectors; carbon 
monoxide detectors; motion detectors; remote control 
units, keypads and control panels for security 
systems and home automation devices; computer 
software used to operate, manage and monitor 
security systems and home automation devices; 
home automation systems comprising wireless and 
wired controllers, controlled devices and software for 
light, HVAC, security, safety and other home 
monitoring and control applications.

מצלמות אבטחה; גלאי עשן; גלאי פחמן חד-חמצני; גלאי 
תנועה; יחידות שלט רחוק, מקלדות ולוחות בקרה למערכות 
אבטחה והתקני אוטומציה ביתית; תוכנת מחשב המשמשת 
לתפעול, ניהול וניטור מערכות אבטחה והתקני אוטומציה 

ביתית; מערכות אוטומציה ביתית המורכבות מבקרים אלחוטיים 
ומחווטים, התקנים ותוכנות מבוקרים לאור, HVAC, אבטחה, 
בטחון ויישומים אחרים לניטור ובקרה על הבית.                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 37 סוג: 37

Installation of home security and automation 
systems.

התקנה של מערכות אבטחה ואוטומציה ביתית.                     
          

Class: 45 סוג: 45

Security system monitoring services; home security 
monitoring using wireless and wired sensors for glass 
breakage, motion detectors, cameras, alarms, shutoff 
valves, and gate, door and window contact sensors; 
computer services, namely providing a web-based 
system and online portal for customers to remotely 
manage, administer, modify and control home 
security and home automation devices.

שירותי ניטור מערכות אבטחה; ניטור אבטחת בית עם שימוש 
בחיישנים אלחוטיים ומחווטים לשבירת זכוכית, גלאי תנועה, 
מצלמות, אזעקות, מסתמי כיבוי, וחיישני מגע לשער, דלת 
וחלון; שירותי מחשב, דהיינו אספקת מערכת ופורטל מקוון 

מבוססי רשת עבור לקוחות לניהול, פיקוח, שינוי ובקרה מרחוק 
על התקני אבטחה ביתית ואוטומציה ביתית.                           
                                                                                    

                                                                

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 30/01/2012, No. 85/528,564 ארה"ב, 30/01/2012, מספר 85/528,564

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

Class: 45 סוג: 45

ט' שבט תשע"ה - 1429/01/2015



 Owners

Name: AT&T Intellectual Property II, L.P.

Address: 645 East Plumb Lane, Reno, Nevada, U.S.A.

(Nevada 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

ט' שבט תשע"ה - 1529/01/2015



Trade Mark No. 248314 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Oleksandr Slobodian

Address: 26 Radunska St,. apt. 55, Kyiv, 02097, Ukraine

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

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

שם: ד"ר דוד אגרנוב

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages ;non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices; aerated water; lemonades.

משקאות לא כוהליים; משקאות לא כוהליים מפירות ומיצי 
פירות; מים מוגזים; לימונדות.                                   

ט' שבט תשע"ה - 1629/01/2015



Trade Mark No. 248470 מספר סימן

Application Date 13/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1109634 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The applicant undertakes to limit the list of goods 
within five years of the application date to the specific 
preparations for which the mark is in actual use.

בעלת הבקשה מתחייבת להגביל את פרטת הסחורות תוך 
חמש שנים מיום הגשת הבקשה , לתכשירים הספציפיים 

שלסימונם נועד הסימן למעשה

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human 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, 03/02/2012, No. 625817 שוויץ, 03/02/2012, מספר 625817

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 1729/01/2015



Trade Mark No. 248595 מספר סימן

Application Date 02/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1122706 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 010560721

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
010560721

Dated 12/01/2015 (Section 16) מיום 12/01/2015 (סעיף 16) 

 Owners

Name: WLI Trading Limited

Address: Second Floor, Suite 4,,Beacon Court, 
Sandyford, Dublin, Ireland

(Ireland 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: 11 סוג: 11

Apparatus for heating, refrigerating and water supply; 
drinking water dispensing machines; filters, purifying 
apparatus and parts and fittings for 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, 13/01/2012, No. 
010560721

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/01/2012, מספר 
010560721

Class: 11 סוג: 11

ט' שבט תשע"ה - 1829/01/2015



Trade Mark No. 248768 מספר סימן

Application Date 02/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1123627 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lucasfilm Ltd.

Address: P.O. Box 29901, San Francisco CA 94129, 
U.S.A.

(California, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Wireless communications devices, namely, mobile 
phones, cell phones, hand held personal computers, 
hand held digital audio players and personal digital 
assistants; wireless communication device 
accessories and parts therefor, namely, earphones, 
headphones, batteries, battery chargers, charging 
appliances for rechargeable equipment, connection 
cables, and electronic cables; computer software for 
wireless telecommunications for use with wireless 
communication devices; 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, electronic organizer, electronic 
notepad, and digital camera; downloadable ring 
tones and screen savers; cameras, pagers; pre-paid 
telephone calling cards, magnetically encoded.

Class: 38 סוג: 38

Communication services, namely, transmission of 
voice, audio, visual images and data by 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; wireless 
communications services, namely, transmission of 
graphics to mobile telephones, wireless broadband 
communication services, and transmission of voice, 
data, graphics, images, audio and video by means of 
wireless telecommunications networks.

ט' שבט תשע"ה - 1929/01/2015



Trade Mark No. 248947 מספר סימן

Application Date 09/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1120396 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.

ט' שבט תשע"ה - 2029/01/2015



ZAC & RACHEL

Trade Mark No. 249108 מספר סימן

Application Date 02/09/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

 Owners

Name: E-Lo Sportswear LLC

Address: 1 Cape May Street, Harrison, New Jersey, 
07029, U.S.A.

(New York Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, pants, skirts, shirts, blouses, 
jackets, vests, sweaters, dresses, shorts, jeans, 
scarves, hosiery, coats, hats, caps, hoods, gloves, 
mittens; swimwear, rainwear and sleepwear; all the 
above goods excluding jeans;  all included in class 
25.               

דברי הלבשה, דהיינו, מכנסיים, חצאיות, כותנות, חולצות, 
ז'קטים, וסטים, סוודרים, שמלות, מכנסיים קצרים, ג'ינסים, 
צעיפים, בגדים תחתונים, מעילים, כובעים, כומתות, ברדסים, 
כפפות, כסיות; בגדי ים, בגדי גשם ובגדי שינה; כל הטובין 

הנזכרים לעיל להוציא ג'ינס; הנכללים כולם בסוג 25.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 06/03/2012, No. 85,561/565 ארה"ב, 06/03/2012, מספר 85,561/565

Class: 25 סוג: 25

ט' שבט תשע"ה - 2129/01/2015



Trade Mark No. 249149 מספר סימן

Application Date 28/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1125638 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Italy No. 002347 איטליה מספר: 002347

Dated 06/03/2012 (Section 16) מיום 06/03/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: ARTSANA S.P.A.

Address: Via Saldarini Catelli, 1, I-22070 GRANDATE 
(CO), Italy

(ITALY JOINT-STOCK COMPANY)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Hypodermic syringes; disposable syringes; needles 
for injections, catheters, syringes of all kinds for 
medical purposes; pen-needles for medical use.

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

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

Italy, 06/03/2012, No. MI2012C002347 MI2012C002347 איטליה, 06/03/2012, מספר

Class: 10 סוג: 10

ט' שבט תשע"ה - 2229/01/2015



אדמה

Trade Mark No. 249559 מספר סימן

Application Date 02/09/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: ADAMA Celsius B.V.,  Amsterdam (NL), 
Schaffhausen Branch

Address: SPITALSTRASSE 5 8200, SCHAFFHAUSEN, 
Switzerland

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: 1 סוג: 1

 Chemicals additives to pesticides, herbicides, 
insecticides, fungicides, nematicides, parasiticides; 
surfactants for use in connection with agricultural 
sprays and adjuvants (except surfactants for soil and 
separators for fertilizers for soil application); 
defoliants; desiccants; plant growth regulators; all of 
the above for use in aggriculture, horticulture and 
forestry; all included in class 1 
                                       

תוספים כימיים עבור קוטלי מזיקים, קוטלי עשבים, קוטלי 
חרקים, קוטלי פטריות, קוטלי נמטודות, קוטלי טפילים; חומרים 
פעילי- שטח לתרסיסי קוטלי חרקים, תרסיסים חקלאיים וחומרי 
עזר ( למעט חומרים פעילי- שטח לקרקע ומוצרים משטחים 
לדשנים המיושמים לקרקע); חומרים כימיקליים משלכים; 

חומרים כימיקליים מיבשים; מווסתי צמיחה; כל הנ"ל לשימוש 
בחקלאות, גננות ויערנות ; הנכללים כולם בסוג 1                    

                                  
 

Class: 5 סוג: 5

Pesticides, herbicides, insecticides, fungicides, 
nematicides, paraciticides; all included in class 5.

קוטלי מזיקים, קוטלי עשבים, קוטלי חרקים, קוטלי פטריות, 
קוטלי נמטודות, קוטלי טפילים; הנכללים בסוג 5.         

Class: 44 סוג: 44

 Instruction and consultancy services in agriculture, 
horticulture and forestry all in connection with 
chemicals additives to pesticides, herbicides, 
insecticides, fungicides, nematicides, parasiticides 
surfactants for use in connection with agricultural 
sprays and adjuvants (except surfactants for soil and 
separators for fertilizers for soil application); 
defoliants; desiccants; plant growth regulators ; all 
included in class 44 
                                                                                     
                                                        
 

שירותי ייעוץ והדרכה בחקלאות, גננות ויערנות, הכל בקשר 
לתוספים כימיים עבור קוטלי צמחים , קוטלי עשבים, קוטלי 
חרקים, קוטלי טפילים וקוטלי פטריות לחומרים פעילי- שטח 

לתרסיסי קוטלי חרקים, תרסיסים חקלאיים וחומרי עזר ( למעט 
חומרים פעילי- שטח לקרקע ומוצרים משטחים לדשנים 

המיושמים לקרקע); כימיקליים משלכים; כימיקליים מיבשים; 
מווסתי צמיחה; הנכללים כולם בסוג 44                                 
                                                                                     

                                                
 

                                                                                     
                                            

ט' שבט תשע"ה - 2329/01/2015



Trade Mark No. 249723 מספר סימן

Application Date 23/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1027972 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EXACTTARGET, INC.

Address: 20 North Meridian Street,,Suite 200, 
INDIANAPOLIS, IN 46204, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower, 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 
66180, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

business -to- business marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others by 
distributing over the Internet their commercial and 
promotional information in the form of electronic mail, 
brochures, and advertisements.

ט' שבט תשע"ה - 2429/01/2015



TAKE THE PLUNGE

Trade Mark No. 249745 מספר סימן

Application Date 27/09/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Switzerland No. 636631 שוויץ מספר: 636631

Dated 09/04/2014 (Section 16) מיום 09/04/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Societe des Produits Nestle S.A.

Address: Vevey, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; coffee substitutes, 
extracts of coffee substitutes, preparations and 
beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, 
tea extracts, tea-based preparations and beverages; 
iced tea; malt-based preparations for human 
consumption; cocoa and cocoa-based preparations 
and beverages; chocolate, chocolate products, 
chocolate-based preparations and beverages.

קפה, תמציות קפה, תכשירים ומשקאות על בסיס קפה; קפה 
קר; תחליפי קפה, תמציות של תחליפי קפה, תכשירים 

ומשקאות על בסיס תחליפי קפה; עולש; תה, תמציות תה, 
תכשירים ומשקאות על בסיס תה; תה קר; תכשירים על בסיס 
לתת לצריכת בני אדם; קקאו ותכשירים ומשקאות על בסיס 
קקאו; שוקולד, מוצרי שוקולד, תכשירים ומשקאות על בסיס 
שוקולד.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 32 סוג: 32

Still waters, carbonated or soda waters, processed 
waters, spring waters, mineral waters, flavored 
waters; fruit-flavored drinks and fruit-based 
beverages, fruit juices and vegetable juices, nectars, 
lemonades, sodas and other non-alcoholic beverages 
(except mineral and carbonated waters); syrups, 
extracts and essences and other preparations for 
making non-alcoholic beverages (except essential 
oils); milk enzyme based beverages; soya-based 
beverages; malt-based beverages; isotonic 
beverages.

מים מזוקקים, מים מוגזים או מי סודה, מים מעובדים, מי מעיין, 
מים מינרלים, מים בטעמים; משקאות בטעמי פירות ומשקאות 

מבוססים על פירות, מיצי פירות ומיצי ירקות, נקטרים, 
לימונדות, סודות ומשקאות אחרים שאינם אלכוהוליים (חוץ 
ממים מינרלים ומים מוגזים); סירופים, תמציות ומיצויים 

ותכשירים אחרים להכנת משקאות שאינם אלכוהוליים (חוץ 
משמנים אתריים); משקאות על בסיס אנזים חלב; משקאות על 
בסיס סויה; משקאות על בסיס לתת; משקאות איזוטוניים.         
                                                                                    

                                                                    

ט' שבט תשע"ה - 2529/01/2015



EL AL Economy Class Plus

Trade Mark No. 249782 מספר סימן

Application Date 10/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EL AL ISRAEL AIRLINES LTD. שם: אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

Address: Ben Gurion Airport, P.O.B. 41, Lod, 70150, 
Israel

כתובת : נמל תעופה בן גוריון, ת.ד. 41, לוד, 70150, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amar, Reiter, Jeanne Shochatovitch and Co.

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

שם: עמר, רייטר, ז'אן שוכוטוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport of people, animals and goods by air and 
land, travel and tourist services, all included in class 
39.

הובלה של אנשים, בעלי חיים וטובין באוויר וביבשה, שרותי 
נסיעות ותיירות, כולם נכללים בסוג 39.                                 

        

ט' שבט תשע"ה - 2629/01/2015



אל על תיירים פלוס

Trade Mark No. 249783 מספר סימן

Application Date 10/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EL AL ISRAEL AIRLINES LTD. שם: אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

Address: Ben Gurion Airport, P.O.B. 41, Lod, 70150, 
Israel

כתובת : נמל תעופה בן גוריון, ת.ד. 41, לוד, 70150, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amar, Reiter, Jeanne Shochatovitch and Co.

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

שם: עמר, רייטר, ז'אן שוכוטוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transport of people, animals and goods by air and 
land, travel and tourist services, all included in class 
39.

הובלה של אנשים, בעלי חיים וטובין באוויר וביבשה, שרותי 
נסיעות ותיירות, כולם נכללים בסוג 39.                                 

        

ט' שבט תשע"ה - 2729/01/2015



Trade Mark No. 250329 מספר סימן

Application Date 22/10/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Golden Chemical Industries Co. Ltd.

Address: After Hashemite University, Zarqa, Jaber, 
Jordan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Omer Bashir

Address: P.O.B. 88436, Jerusalem, Israel

שם: עומר בשיר

כתובת : ת.ד. 88436, ירושלים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

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 from for painters, decorators, printers and 
artists.

צבעים, ורנישים, לכות; חומרים משמרים בפני חלודה וקלקול 
עץ; חומר גוון, קובעי צבע; שרפים טבעיים גולמיים; מתכות 

בצורת ריקועים ואבקה עבור צבעים, קשטני, מדפיסים ואומנים. 
                                                                                    

          

ט' שבט תשע"ה - 2829/01/2015



Trade Mark No. 250408 מספר סימן

Application Date 03/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131961 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Medtronic, Inc.

Address: 710 Medtronic Parkway, Minneapolis MN 
554325604, U.S.A.

(Minnesota, United States 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: 44 סוג: 44

Providing medical information via an interactive 
website for patients with implanted medical devices, 
namely, monitoring and alert reminders of upcoming 
transmission dates, notification of successful 
transmission, and notification of missed transmission 
dates.

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

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

U.S.A., 20/06/2012, No. 85656367 ארה"ב, 20/06/2012, מספר 85656367

Class: 44 סוג: 44

ט' שבט תשע"ה - 2929/01/2015



RC F

Trade Mark No. 250580 מספר סימן

Application Date 04/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

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

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

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 12 סוג: 12

Automobiles and structural parts thereof. מכוניות וחלקי מבנה שלהן.                                   

ט' שבט תשע"ה - 3029/01/2015



LEXUS RC350

Trade Mark No. 250581 מספר סימן

Application Date 04/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

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

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

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 12 סוג: 12

Automobiles and structural parts thereof. מכוניות וחלקי מבנה שלהן.                                   

ט' שבט תשע"ה - 3129/01/2015



Trade Mark No. 250648 מספר סימן

Application Date 03/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133390 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Reagents, preparations and test kits for laboratory 
analysis of nucleic acids for scientific or clinical 
purposes; reagents, preparations and test kits for 
determining fetal chromosomal abnormalities for 
clinical or research use.

Class: 5 סוג: 5

Medical test kits comprising reagents for testing body 
fluids to determine fetal chromosomal abnormalities; 
chemical reagents, preparations and test kits for fetal 
nucleic acid analysis for medical use; kits consisting 
primarily of reagents for nucleic acid detection and 
analysis.

Class: 44 סוג: 44

Medical services for analysis of fetal genetics; 
genetic prenatal testing for medical purposes; nucleic 
acid based testing for medical purposes; medical 
services in the field of nucleic acid analysis; medical 
services in the fields of prenatal testing, diagnosis 
and genetics; medical services in the field of prenatal 
screening.

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

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

U.S.A., 04/01/2012, No. 85508535 ארה"ב, 04/01/2012, מספר 85508535

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

Class: 44 סוג: 44

ט' שבט תשע"ה - 3229/01/2015



 Owners

Name: ARIOSA DIAGNOSTICS, INC.

Address: 5945 Optical Court, SAN JOSE CA 95138, 
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

ט' שבט תשע"ה - 3329/01/2015



Trade Mark No. 250868 מספר סימן

Application Date 04/11/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eventgo LTD. שם: איוונטגו בע"מ

Address: 24 Pinkas St., Tel-Aviv, 61320, Israel כתובת : פנקס 24, תל אביב, 61320, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shimoni, Alster & Rasiel, Adv.

Address: 48 Menahem Begin Rd., Tel Aviv, 66184, Israel

שם: שמעוני, אלסטר את רזיאל, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 66184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment; computers and 
computer software.

 ציוד לעיבוד נתונים; מחשבים ו- תוכנות מחשב.                     
            

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software.

עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב.                               
                

ט' שבט תשע"ה - 3429/01/2015



INTERACTIVE

Trade Mark No. 250873 מספר סימן

Application Date 12/11/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

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

Ownersבעלים

Name: MUL-T-LOCK LTD. שם: מולטילוק בע"מ

Address: Hawatzmaut Blvd, P.O.B. 637, Yavne, 81104, 
Israel

כתובת : שד' העצמאות, ת.ד. 637, יבנה, 81104, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reuven Borokovsky & Co., Adv.

Address: Ha'azmaut Blvd., P.O.B. 585, Yavne, 81104, 
Israel

שם: ראובן בורוקובסקי ושות', עו"ד

כתובת : שדרות העצמאות, ת.ד. 585, יבנה, 81104, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Biometric, electric, electronic and electromechanical 
locks and lock goods; biometric and electronic lock 
cylinders; electric striking plates, door magnets, 
electronic keys, key cards, also including, electronic 
or magnetic access control cards and smart cards, 
and key card readers; biometric access control 
readers; units for programming locks, lock cylinders, 
keys, biometric sensors readers, key cards and key 
card readers; apparatus for measuring biomagnetic 
signals; biometric, electronic and magnetic sensors; 
apparatus and instruments for signaling and 
checking, also including checking and/or controlling 
people's movement within, entrance to and exit from 
buildings and through doors and gates and/or for use 
with locks; magnetic and electronic identity cards; 
biometric and magnetic data carriers and computer 
software; location systems; satellite navigational 
system, namely, a global positioning system [gps]; 
global positioning system [gps] consisting of 
computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; computer 
programs and software for the collection, compilation, 
and transmission of gps data ; wireless control 
systems; automatic vehicle location (avl); navigation 
systems; software, instruments and apparatus for the 
location and navigation of vehicles and personnel; all 
included in class 9.

מנעולים וציוד נעילה ביומטריים (תכונות ביולוגיות של 
המשתמש), חשמליים, אלקטרוניים ואלקטרו מכאניים; 
צילינדרים למנעולים ביומטריים ואלקטרונים; סרטי חזית 
חשמליים, מגנטים לדלתות, מפתחות אלקטרוניים, כרטיסי 
מפתח, הכוללים גם, קוראי כרטיסים אלקטרוניים או מגנטים 

לבקרת גישה וקוראי כרטיסים חכמים; קוראי נתונים ביומטריים 
לבקרת גישה; יחידות לתכנות מנעולים, צילינדרים לנעילה, 
מפתחות, קוראי נתונים ביומטרים, כרטיסי מפתח, וקוראי 

כרטיסי מפתח; מכשירים למדידת סימנים ביומגנטים; חיישנים 
ביומטריים, אלקטרוניים ומגנטיים; התקנים ומכשירים לאיתות 
ולבדיקה הכוללים גם בדיקה ו/או בקרה על תנועת אנשים, 
כניסה ויציאה מבניינים, ודרך דלתות ושערים ו/או לשימוש 
במנעולים; כרטיסי זיהוי מגנטיים ואלקטרוניים; נשאי נתונים 
ביומטריים, מגנטיים ותוכנת מחשב; מערכות איכון; מערכות 
ניווט לוויניות דהיינו מערכת עולמית לאיכון לוויני; מערכות 
עולמיות לאיכון לוויני הכוללות מחשבים, תוכנות מחשב, 
משדרים, מקלטים והתקנים לחיבור לרשת; תוכנות מחשב 
לאיסוף, עיבוד, והעברה של מידע GPS; מערכות שליטה 

ובקרה אלחוטיות; איכון אוטומטי של כלי רכב; מערכות ניווט; 
תוכנות, מכשירים והתקנים לאיכון וניווט של כלי רכב ובני אדם; 
הנכללים כולם בסיווג 9.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

ט' שבט תשע"ה - 3529/01/2015



Trade Mark No. 251003 מספר סימן

Application Date 11/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

nsulin, insulin mimetic and/or hormones and/or 
glucagon and/or analgesics offered as a component 
of medical devices filled with pharmaceutical 
preparations;  all included in class 5 

אינסולין, אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי 
כאבים המוצעים כמרכיב של מכשירים רפואים מלאים 

בתכשירים רפואים; הנכללים כולם בסוג 5
                                                                       

Class: 9 סוג: 9

Software for diabetic monitoring, management of 
drug delivery devices, and drug delivery infusion 
pumps; all included in class 9

תוכנה לניטור סכרת, ניהול מכשירים למתן תרופות, ניהול 
משאבות אינסולין; הנכללים כולם בסוג 9

                                                                                 

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for the delivery of a medicament 
and/or a preparation such as insulin, insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics; all included in class 
10

מכשירים רפואיים למתן תכשירים ו/או תרופות כגון אינסולין, 
אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 

הנכללים כולם בסוג 10
                                                 

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, informational, instructional and 
educational material for diabetic monitoring and 
glucose level control, control of diabetes, use of drug 
delivery devices, use of infusion pumps; packaging, 
namely, boxes made of cardboard or paper; 
packaging, namely, bags, envelopes and pouches 
made of paper or plastic for packing; all included in 
class 16

דברי דפוס , חומרי לימוד, הוראה, הסברה, והדרכה, לניהול 
וניטור סכרת ובקרת רמת גלוקוז; שימוש במכשירים רפואיים, 
שימוש במשאבות אינסולין;  אריזה, דהיינו, קופסאות מקרטון 
או נייר; אריזה, דהיינו, תיקים, מעטפות ושקיות מנייר או 

פלסטיק לאריזה; הנכללים כולם בסוג 16
                                                                                     
                                                                                    

                                          

ט' שבט תשע"ה - 3629/01/2015



Ownersבעלים

Name: INSULINE MEDICAL LTD שם: אינסוליין מדיקל בע"מ

Address: 70 Pinsker St, P.O.B. 10299, Petach Tikva, 
49221, Israel

כתובת : רח' פינסקר 70, ת.ד. 10299, פתח תקוה, 49221, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Solomon, Patent Attorney

Address: P.O.B. 6294, Petach Tikva, 4902418, Israel

שם: עוז סולומון, עו"פ

כתובת : ת.ד. 6294, פתח תקוה, 4902418, ישראל

ט' שבט תשע"ה - 3729/01/2015



Trade Mark No. 251004 מספר סימן

Application Date 11/11/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Insulin, insulin mimetic and/or hormones and/or 
glucagon and/or analgesics offered as a component 
of medical devices filled with pharmaceutical 
preparations;  
all included in class 5 

אינסולין, אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי 
כאבים המוצעים כמרכיב של מכשירים רפואים מלאים 

בתכשירים רפואים;  הנכללים כולם בסוג 5
                                                                                 

Class: 9 סוג: 9

Software for diabetic monitoring, management of 
drug delivery devices, and drug delivery infusion 
pumps; all included in class 9

תוכנה לניטור סכרת, ניהול מכשירים למתן תרופות, ניהול 
משאבות אינסולין;הנכללים כולם בסוג 9

                                                                                     
        

Class: 10 סוג: 10

Medical devices for the delivery of a medicament 
and/or a preparation such as insulin, insulin mimetic, 
hormones, glucagon, analgesics; all included in class 
10

מכשירים רפואיים למתן תכשירים ו/או תרופות כגון אינסולין, 
אינסולין מימטי ו/או הורמונים ו/או גלוקגון ו/או משככי כאבים; 

הנכללים כולם בסוג 10
                                                 

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, informational, instructional and 
educational material for diabetic monitoring and 
glucose level control, control of diabetes, use of drug 
delivery devices, use of infusion pumps; packaging, 
namely, boxes made of cardboard or paper; 
packaging, namely, bags, envelopes and pouches 
made of paper or plastic for packing;all included in 
class 16

דברי דפוס , חומרי לימוד, הוראה, הסברה, והדרכה, לניהול 
וניטור סכרת ובקרת רמת גלוקוז, שימוש במכשירים רפואיים, 
שימוש במשאבות אינסולין; אריזה, דהיינו, קופסאות מקרטון או 

נייר;
אריזה, דהיינו, תיקים,  מעטפות ושקיות מנייר או פלסטיק 

לאריזה ; הנכללים כולם בסוג 16.
                                                                                     
                                                                                    

                                  

ט' שבט תשע"ה - 3829/01/2015



Ownersבעלים

Name: INSULINE MEDICAL LTD שם: אינסוליין מדיקל בע"מ

Address: 70 Pinsker St, P.O.B. 10299, Petach Tikva, 
49221, Israel

כתובת : רח' פינסקר 70, ת.ד. 10299, פתח תקוה, 49221, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Solomon, Patent Attorney

Address: P.O.B. 6294, Petach Tikva, 4902418, Israel

שם: עוז סולומון, עו"פ

כתובת : ת.ד. 6294, פתח תקוה, 4902418, ישראל
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THE GLENLIVET

Trade Mark No. 251135 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

United Kingdom No. UK0001077782 UK0001077782 :ממלכה מאוחדת מספר

Dated 29/04/1977 (Section 16) מיום 29/04/1977 (סעיף 16) 

 Owners

Name: The Glenlivet Distillers Limited

Address: Chivas House 72 Chancellors Road, London, 
W6 9RS, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); wines; spirits; 
liqueurs; all included in class 33.

משקאות כוהליים (למעט בירה); יינות; משקאות מעוררים; 
ליקרים; הכל כלול בסוג 33.                       
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Trade Mark No. 251402 מספר סימן

Application Date 16/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1137231 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: The Rockefeller University

Address: 1230 York Avenue, New York NY 10021, U.S.A.

(New York, United States 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: 9 סוג: 9

Downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters in the fields of science and medicine.

Class: 16 סוג: 16

Publications, namely, books, newsletters and 
pamphlets in the fields of science and medicine.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and medical research services in the fields 
of biochemistry, structural biology, chemistry, 
immunology, microbiology, medical sciences, human 
genetics, molecular, cell, and developmental biology.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of intellectual property.
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PHARMATON COR-ACTIVE

Trade Mark No. 251413 מספר סימן

Application Date 02/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pharmaton SA

Address: Via Mulini, 6934 Bioggio, 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  which contain vitamins, 
minerals, trace elements and omega-3 fatty acids 
which help to protect and to maintain healthy of the 
cardiovascular system;  preparations for health care 
containing vitamins, minerals, trace elements and 
omega-3 fatty acids which help to regulate blood fats 
levels and to keep the heart and blood vessels 
healthy ; dietetic products for medical use, for 
physical and health support and maintenance as 
mentioned above; dietetic substances adapted for 
medical use; dietary supplements for humans; Food 
supplements, dietetic foodstuffs.

תכשירים רוקחיים המכילים ויטמינים, מינרלים, יסודות קורט 
וחומצות שומן אומגה-3 המסייעים בהגנה ובשמירה על 

הבריאות של מערכת הלב וכלי הדם; תכשירים לשמירה על 
הבריאות המכילים ויטמינים, מינרלים, יסודות קורט וחומצות 

שומן אומגה-3 המסייעים בהסדרת רמות השומן בדם ובשמירה 
על בריאות הלב וכלי הדם; מוצרים דיאטטיים לשימוש רפואי, 
לתמיכה ותחזוקה גופנית ובריאותית כאמור לעיל; חומרים 

דיאטטיים המותאמים לשימוש רפואי; תוספים דיאטטיים לבני 
אדם; תוספי מזון, דברי מזון דיאטטיים.                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 29 סוג: 29

Dietetic food and dietary foodstuffs on the basis of 
proteins, fats or fatty acids each for non-medical use, 
all consisting of vitamins, minerals, trace elements 
and omega- 3 fatty acids.

מזון דיאטטי ודברי מזון דיאטטיים, על בסיס חלבונים, שומנים 
או חומצות שומן, כל אחד לשימוש שאינו רפואי, כולם מכילים 

ויטמינים, מינרלים, יסודות קורט וחומצות שומן אומגה-3 .         
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Trade Mark No. 251585 מספר סימן

Application Date 06/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Pioneer import, Ltd. שם: חוד היבוא בע"מ

Address: 7 Gat st., Haifa, Israel כתובת : גת 7, חיפה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Uri Greenberger, Adv.

Address: Achi Eilat 60, kiryat Haim, Israel

שם: אורי גרינברגר, עו"ד

כתובת : אח"י אילת 60, קרית חיים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and commerce in designer's clothes and  
clothing brand .

פרסומת ומסחר בבגדי מעצבים ובגדי מותגים.                       
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דקור סטאר
Decor Star

Trade Mark No. 251625 מספר סימן

Application Date 09/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Decor Star Ltd. שם: דקור סטאר בע"מ

Address: Hamerkava 26 St., Hulon, Israel כתובת : המרכבה 26 אזה"ת, חולון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Barzily & Izhaki, Adv & Notaries.

Address: Hillel Yaffe 28 St., P.O.B. 138, Hadera, 38424, 
Israel

שם: ברזלי את יצחקי, עו"ד ונוטריון

כתובת : הלל יפה 28 א, ת.ד. 138, חדרה, 38424, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Sealing profiles (not metal), sealing profiles 
decorative (not metal), chair rails and plain panel 
moulding for walls and celling, flexible plain/carved 
panel mouldings for corner and celling; all included in 
class 17.

פרופילים לאיטום (שאינם ממתכת), פרופילים דקורטיביים 
לאיטום (שאינם ממתכת), מסגרות לתקרות וקירות, פרופיל 

גמיש לפניות ותקרת הבית; הנכללים כולם בסוג 17.               
                                                                                    

                                                

Class: 19 סוג: 19

Profiles for building (not metal), decorative profiles for 
building (not metal), skirting boards, nickes, up light 
and light moulding, ceiling medallions, corbels, 
domes, polystyrene profile, polymer profile, pv-
polymer proffile, exterior moldings profile for freme 
and column; all included in class 19.

פרופילים לבנייה (שאינם ממתכת), פרופילים דקורטיביים 
לבנייה (שאינם ממתכת), פנלים לרצפה, נישות, פרופיל תאורה, 
רוזטות, כרכובים, דומים, פרופילים מפילוסטראן, פרופילים 
פולימר, פרופילים פוליאוריטן מוקצף, פרופיל חיצוני למסגרות 
ועמודים מחוץ לבית; הנכללים כולם בסוג 19.                         

                                                                  

Class: 20 סוג: 20

Decorative columns (not metal), flats columns; liszt; 
all included in class 20. 

עמודים דקורטיביים (שאינם ממתכת), עמודים שטוחים, 
לייסטים; הנכללים כולם בסוג 20.    
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Trade Mark No. 251696 מספר סימן

Application Date 10/05/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1138966 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; bakery confectionery being frozen; 
boiled confectionery; cachou [confectionery], other 
than for pharmaceutical purposes; chocolate 
confectionery; chocolate confectionery containing 
pralines; chocolate confectionery having a praline 
favour; chocolate confectionery products; chocolate 
decorations for confectionery items; chocolate 
flavoured confectionery; chocolate for confectionery 
and bread; confectionery for decorating Christmas 
trees; clear gums [confectionery]; coated nuts 
[confectionery]; confectionery; confectionery bars; 
confectionery chocolate products; confectionery 
containing jelly; confectionery containing jam; 
confectionery having liquid spirit fillings; 
confectionery having liquid fruit fillings; confectionery 
having wine fillings; confectionery ices; confectionery 
in frozen form; confectionery in liquid form; 
confectionery in the form of tablets; confectionery 
items coated with chocolate; confectionery items 
formed from chocolate; non-medicated confectionery 
items; confectionery made of sugar; non-medicated 
confectionery; non-medicated confectionery products; 
crystal sugar [not confectionery]; crystal sugar pieces 
[confectionery]; dairy confectionery; dragees [non-
medicated confectionery]; flavoured fillings for 
confectionery; flavoured sugar confectionery; flour 
and preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; flour confectionery; fondants 
[confectionery]; glucose confectionery; frozen yoghurt 
[confectionery ices]; fruit drops [confectionery]; frozen 
yogurt [confectionery ices]; fruit jellies [confectionery]; 
ice confectionery; ice confectionery in the form of 
lollipops; ice cream confectionery; non-medicated 
iced confectionery; cocoa-based ingredients for 
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confectionery products; liquorice [confectionery]; 
liquorice flavoured confectionery; lollipops 
[confectionery]; lozenges [confectionery]; lozenges 
[non-medicated confectionery]; mallows 
[confectionery]; marshmallow confectionery; non-
medicated mint flavoured confectionery; non-
medicated chocolate confectionery; non-medicated 
confectionery containing milk; non-medicated 
confectionery in jelly form; non-medicated 
confectionery candy; non-medicated confectionery 
containing chocolate; non-medicated confectionery 
having toffee fillings; non-medicated confectionery in 
the form of lozenges; non-medicated confectionery in 
the shape of eggs; non-medicated confectionery for 
use as part of a calorie controlled diet; non-
medicated flour confectionery; non-medicated flour 
confectionery coated with chocolate; non-medicated 
flour confectionery coated with imitation chocolate; 
non-medicated flour confectionery containing with 
chocolate; non-medicated flour confectionery 
containing imitation chocolate; non-medicated mint 
confectionery; non-medicated sugar confectionery; 
nut confectionery; orange based confectionery; 
pastilles [confectionery]; pastry confectionery; peanut 
butter confectionery chips; peanut confectionery; 
peppermint for confectionery; peppermint pastilles 
[confectionery], other than for medicinal use; potato 
flour confectionery; prepared desserts 
[confectionery]; rock [confectionery]; sherbet 
[confectionery]; sherbets [confectionery]; snack bars 
containing a mixture of grains, nuts and dried fruit 
[confectionery]; snack bars containing dried fruits 
[confectionery]; snack bars containing grains 
[confectionery]; snack bars containing nuts 
[confectionery]; snack foods consisting principally of 
confectionery; stick liquorice [confectionery]; non-
medicated sweets in the nature of sugar 
confectionery; truffles [confectionery]; rum truffles 
[confectionery]; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

European Community Trade Mark, 10/11/2011, No. 
010406858

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/11/2011, מספר 
010406858

Class: 30 סוג: 30
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow, 
brown, green, pink, dark yellow, light brown, orange, 
red, light blue and black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr"

Address: ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24, RU-
107140 Moscow, Russian Federation

(Russian Federation Joint-Stock 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
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Trade Mark No. 251913 מספר סימן

Application Date 28/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1139725 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Xeikon IP BV

Address: Brieversstraat 70, NL-4529 GZ Eede, 
Netherlands

(The Netherlands 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: 2 סוג: 2

Liquid printing ink, toner based, for imaging 
purposes.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for reproducing images not including 
communications software. 

Class: 16 סוג: 16

Printed matter.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/04/2012, No. 1246616 בנלוקס, 26/04/2012, מספר 1246616

Class: 2 סוג: 2

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

ט' שבט תשע"ה - 4829/01/2015



ORANGE ULTRANET

Trade Mark No. 251995 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

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

שירותי טלקומוניקציה; שירותי תקשורת; טלפון, טלפון נייד, 
פקסימיליה, טלקס, איסוף ושידור הודעות, איתור-רדיו, הסתת 
שיחה, משיבון, תשאול מנחה ושירותי דואר אלקטרוני; שידור, 
שליחה וקבלה של קול, נתונים, דמויות, מוזיקה ומידע; שירותי 
שליחת הודעה אלקטרונית; שירותי מידע מקוונים הקשורים 
לטלקומוניקציות; שירותי החלפת מידע; העברת מידע על ידי 
טלקומוניקציות; שידור של קבצים דיגיטאליים; שירותי תקשורת 
לוויינית; שירותי שידור; שידור או תמסורת של תוכניות רדיו או 
תוכניות טלוויזיה ושל סרטים, קניות טלפוניות וקניות מקוונות; 
שירותי וידיאוטקסט, טלטקסט וצפייה במידע; שידור ושליחה 
של תוכן מולטימדיה על רשתות תקשורת אלקטרוניות; שירותי 
הודעות וידיאו; שירותי ועידות וידיאו; שירותי וידיאו טלפון; 

טלקומוניקציה של מידע (כולל דפי רשת), תוכניות מחשב וכל 
מידע אחר; אספקת גישת משתמש לאינטרנט; אספקת חיבור 
או קשרי טלקומוניקציה לאינטרנט או למאגרי מידע; אספקת 
גישת משתמש לאינטרנט (ספקי שירות); אספקה והפעלה של 
ועידות אלקטרוניות, קבוצות דיון וחדרי שיחה; מתן גישה לאתרי 

 MP3 מוזיקה דיגיטאלית באינטרנט; מתן גישה לאתרי
באינטרנט; העברה של מוזיקה דיגיטאלית דרך טלקומוניקציה; 
מתן גישה לתשתיות טלקומוניקציה עבור מפעילים אחרים; 

הפעלת ואספקת מנועי חיפוש; שירותי גישה טלקומוניקטיביים; 
שידור בעזרת סיוע מחשב של הודעות ודמויות; תקשורות דרך 
מחשב; שירותי סוכנות חדשות; שידור של חדשות ומידע על 
עניינים עכשוויים; העסקה, שכירה או השכרה של התקנים, 
כלים, התקנות או רכיבים לשימוש באספקה של השירותים 

הנזכרים לעיל; שירותי מייעץ, מידע וייעוץ הקשורים לכל הנזכר 
לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.                                             
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 Owners

Name: Orange Brand Services Limited

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

ט' שבט תשע"ה - 5029/01/2015



CONTENT PLATFORM ANYWHERE

Trade Mark No. 252015 מספר סימן

Application Date 23/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software; computer 
peripherals; computer hardware and software for 
network management; computer data processing and 
data storage systems; communications networking 
hardware; computer equipment, namely, central 
processing units, controllers, computer servers, 
computer software for use in the field of general 
purpose mainframe computer operating systems, 
diagnostics, computer network management, 
monitoring, maintenance; software for management, 
control, diagnosis and analysis for computers and 
computer networks; software for network-attached 
storage and systems, namely, an operating system 
and network of storage systems and servers; 
software for data storage, management, archiving, 
and data retrieval; software for providing hardware 
set-up, configuration and diagnostic functions; 
software for enterprise resource management and 
infrastructure management; computer network 
servers; network extenders; network adapters; virtual 
private networking operating software; computer 
software for connecting remotely to computers or 
computer networks; software for computer and 
mobile devices to secure remote access via the 
Internet to computer networks; network access server 
hardware and operating software; mobile computing 
and operating platforms; computer hardware and 
software for managing wireless access points; 
computer operating software; computer software for 
managing and operating computer and 
communication hardware; computer network 
management and security management software; 
computer hardware and software for cloud 
computing, namely, for providing and managing 
remote servers and remote infrastructure and related 
networking and data storage resources; computer 
software for managing, testing, and using multiple 
operating systems, virtualization platforms and 
computer network environments; computer software 
for providing and managing virtual infrastructure and 
related networking, and data storage resources 
across multiple operating systems, virtualization 
platforms and computer network environments; all 
included in class 9.

חומרות ותוכנות מחשב; ציוד מחשב היקפי; חומרות ותוכנות 
מחשב עבור ניהול רשת; מערכות עיבוד נתונים ואכסון נתונים 
ממוחשבות; חומרות רישות תקשורות; ציוד מחשב, דהיינו 
יחידות עיבוד מרכזיות, בקרים, שרתי מחשב; תוכנות מחשב 
לשימוש בתחום מערכות הפעלה מחשב מרכזי למטרות 

כלליות, אבחונים, ניהול רשת מחשב, השגחה, אחזקה; תוכנות 
עבור ניהול, בקרה, אבחון ואנליזה עבור מחשבים ורשתות 
מחשב; תוכנות עבור אבחון ומערכות נלוות רשת, דהיינו 
מערכות הפעלה ורשת של מערכות ושרתי אחסון; תוכנות 

מחשב עבור אחסון נתונים, ניהול ארכיב ושחזור נתונים; תוכנות 
מחשב עבור ניהול מקור חברה וניהול תשתית; שרתי רשת 
מחשב; התקני הארכת רשת; תוכנות מחשב להפעלת רשת 

פרטית וירטואלית; תוכנות מחשב עבור חיבור מרחוק 
למחשבים או רשתות מחשב; תוכנות מחשב עבור מתקני 
מחשב ומתקנים ניידים לאבטחת גישה מרחוק באמצעות 

האינטרנט לרשתות מחשב; חומרות שרת גישה לרשת ותוכנות 
הפעלה; פלטפורמות מחשב והפעלה ניידות; חומרות ותוכנות 
מחשב עבור ניהול נקודות גישה אלחוטיות; תוכנות הפעלת 
מחשב; תוכנות מחשב לניהול והפעלת מחשב וחומרות 

תקשורת; ניהול רשת מחשב ותוכנות ניהול בטיחות; חומרות 
ותוכנות מחשב עבור מחשוב ענן, דהיינו עבור הענקה וניהול 
שרתים מרוחקים ותשתית מרוחקת ומקורות רישות ואחסון 
נתונים נלווים; תוכנות מחשב עבור ניהול, בדיקת ושימוש 
מערכות הפעלה רבות, פלטפורמות הדמייה ממוחשבות 
וסביבות רשת מחשב; תוכנות מחשב עבור הענקה וניהול 

תשתית וירטואלית ורישות נלווה, ומקורות אחסון נתונים דרך 
מערכות הפעלה רבות, פלטפורמות הדמייה ממוחשבת 

וסביבות רשת מחשב; הנכללים כולם בסוג 9.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and repair services of 
computer equipment; all included in class 37.

שירותי התקנה, אחזקה ותיקון של ציוד מחשב; הנכללים כולם 
בסוג 37.                                                                 

ט' שבט תשע"ה - 5129/01/2015



 Owners

Name: HITACHI DATA SYSTEMS CORPORATION

Address: Santa Clara, California, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, computer systems 
integration, computer systems analysis, computer 
systems design; consulting services in the field of 
design, selection, implementation, management and 
use of computer hardware and software systems for 
others; technical support services, namely, 
troubleshooting in the and diagnosis of computer 
hardware and software problems; consulting services 
in the field of cloud computing; computer 
consultation, namely, providing assistance to others 
in the development and design of data management 
solutions; hosting of digital content on the internet; 
software as a service (SaaS) services, namely, 
hosting software for use by others in the field of 
information technology; computer services, namely, 
remote and on-site management of the data; 
information technology consultation; design, 
installation, maintenance and repair of computer 
software and hardware; integration of computer 
systems and networks; computer network 
management services; database development 
services; computer programming services; consulting 
services for others in the selection, implementation 
and use of computer software used to monitor and 
manage data; application service providers (ASP) 
namely, hosting the software applications of others; 
remote services, namely, providing information via 
computer networks in the fields of computer 
networks, computer systems, computer and network 
security and cloud computing, technical consultation 
in the field of computer networks and network 
systems design and cloud computing; consulting in 
the field of the design and development of 
virtualization technologies for enterprises and 
businesses; computer hardware; all included in class 
42.

שירותי מחשב, דהיינו סכימת מערכות מחשב, אבחון מערכות 
מחשב, פיתוח מערכות מחשב; שירותי יעוץ בתחום של פיתוח, 
בחירה, יישום, ניהול ושימוש של מערכות חומרות ותוכנות 
מחשב עבור אחרים; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו איתור 
וטיפול בבעיות ולבסוף אבחון של בעיות חומרות ותוכנות 

מחשב; שירותי יעוץ בתחום של מחשוב ענן; יעוץ מחשב, דהיינו 
הענקת סיוע לאחרים בפיתוח ותכנון של פתרונות ניהול נתונים; 

אירוח של תוכן דיגיטלי באינטרנט; שירותי תוכנה כשירות 
(SaaS), דהיינו תוכנות אירוח לשימוש של אחרים בתחום של 
טכנולוגית מידע; שירותי מחשב, דהיינו ניהול מרחוק ובאתר 
עצמו של הנתונים; יעוץ טכנולוגי מידעי; פיתוח, התקנה, 

אחזקה ותיקון של תוכנות וחומרות מחשב; סכימה של מערכות 
ורשתות מחשב; שירותי ניהול רשת מחשב; שירותי פיתוח 

מאגר נתונים; שירותי תכנות מחשב; שירותי יעוץ עבור אחרים 
בבחירה, יישום ושימוש של תוכנות מחשב המשמשות להשגחת 

וניהול נתונים; מעניקי שירות יישום (ASP), דהיינו, אירוח 
יישומי תוכנות של אחרים; שירותים מרוחקים, דהיינו הענקת 
מידע באמצעות רשתות מחשב בתחומים של רשתות, מערכות 
מחשב, בטיחות מחשב ורשת ורישות ענן, יעוץ טכני בתחום של 
פיתוח רשתות מחשב ומערכות רשת ורישות ענן; יעוץ בתחום 
של פיתוח ותכנון של טכנולוגיות הדמייה ממוחשבת עבור 

חברות ועסקים; חומרות מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.         
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SOCIALKEY

Trade Mark No. 252035 מספר סימן

Application Date 24/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Magnetic data carriers, recording discs;  calculating 
machines; computers and data-processing 
apparatus; computer programs (recorded, 
downloadable); games programs for computers; 
computer software (recorded or downloadable), in 
particular for the scanning, displaying, processing 
and output of multimedia data on computer networks, 
including the Internet, and on mobile terminals; 
machine-readable data carriers of all kinds containing 
information, and sound and image recording carriers 
(except unexposed film), data and information pools 
recorded on data carriers (downloadable); electronic 
publications (downloadable); computer software to 
facilitate communicating online and through other 
shared networks and for customizing computer 
application user interfaces; computer software for 
improving, updating, correcting and cleansing 
database information; all included in class 9

כונני מידע מגנטיים, דיסקים להקלטה; מכונות חישוב; מחשבים 
ומכשור לעיבוד מידע; תוכנות מחשב (מוקלטות, ניתנות 
להורדה); תוכנות משחקים למחשבים; תוכנות מחשב 

(מוקלטות או ניתננות להורדה), במיוחד לצרכי סריקה, הצגה, 
עיבוד ושליחה של מידע מוטימדיה ברשתות מחשבים, לרבות 
באינטרנט ובטרמינלים ניידים; כונני נתונים הניתנים לקריאה 

ממוכנת מכל הסוגים לרבות כונני מידע, קול ולתמונות מוקלטות 
(למעט סרט צילום בלתי חשוף), מאגרי מידע ונתונים 
המוקלטים על כונני מידע (הניתנים להורדה); פרסומים 

אלקטרוניים (ניתנים להורדה): תוכנות מחשב המאפשרות 
תקשורת מקוונת באינטרנט או דרך רשתות שיתוף אחרות, 
ולצורך התאמת אפליקציות מחשבים לממשק המשתמש; 
תוכנת מחשב לשיפור, עדכון, תיקון וניקוי מאגרי מידע 

ממוחשבים; הנכללים כולם בסוג 9                                       
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Class: 35 סוג: 35

Advertising, in particular television advertising, online 
advertising on computer networks, radio advertising, 
advertising by mail order, bill-posting, print and 
Internet advertising; advertising via mobile radio 
networks; advertising on mobile phone television; 
advertising on the Internet for others; advertising 
agency services; planning and design of advertising 
activities; presentation of companies on the Internet 
and other media; distribution of samples; sales 
promotion (for others), public relations; market 
research, including in particular for others, on digital 
networks; telemarketing services; market research 
and analysis services; public relations agency 
services, namely public relations; rental of advertising 
space on the Internet; arranging advertising events; 
multimedia agency services; merchandising agency 
services, namely advertising, sales research and 
market studies and analysis; auctioneering on the 
Internet; arranging and conducting of exhibitions and 
trade fairs for industrial, commercial and advertising 
purposes; business management services; advisory 
services relating to advertising and marketing; 
business management and organization consultancy, 
in particular development of business concepts; 
business management advisory and consultancy 
services; business consultancy and advisory 
services; business consultancy; assistance to 
commercial or industrial firms in the conduct of their 
business; arranging of trading and economical 
contacts, also over the Internet; arranging of 
contracts, for others, for the providing of services; 
arranging of contracts, for others, for the buying and 
selling of goods; arranging of commercial 
transactions, for others, including within the 
framework of e-commerce; arranging of contracts, for 
others, for the providing of services with regard to 
lotteries and competitions; administrative order 
processing; consumer consultancy with regard to 
products and claims management (office functions) 
via service hotlines for consumers, in particular for 
Internet users (call centre services); conducting 
research in computer files, in databases, on the 
Internet and on computer networks, for others, with 
regard to business matters and into offers for goods 
and services; maintenance and compilation of data 
and information in computer databases; systematic 
ordering of data in computer databases; compilation 
of statistics; office functions for the administration 
and indexing of data and information; office functions 
for the creating of indexes with regard to information, 
websites and other information sources; compilation 
of data, in particular image, audio and/or video data 
in computer databases; improving, updating, 
correcting and cleansing database information for 
others; all included in class 35

פרסום, ובמיוחד פרסום בטלויזיה, פרסום מקוון ברשתות 
מחשבים, פרסום ברדיו, פרסום בדואר, שליחת חשבונות, 
פרסום מודפס ובאינטרנט; פרסום דרך רשתות רדיו ניידות; 

פרסום בטלויזיה על טלפון נייד; פרסום באינטרנט עבור אחרים; 
שירותי משרד פרסום; תכנון ועיצוב פעולות פרסום;הצגת 

חברות באינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים; חלוקת דוגמאות; 
קידום מכירות (עבור אחרים), יחסי ציבור; מחקרי שוק, לרבות 
ובייחוד עבור אחרים, ברשתות דיגיטליות; שירותי טלמרקטינג; 
שירותי מחקר וניתוח שווקים; שירותי סוכנות יחסי ציבור, דהיינו 
יחסי ציבור; השכרת שטחי פרסום באינטרנט; ארגון אירועי 
פרסום; שירותי סוכנות מולטימדיה; שירותי סוכנות למתן 
רשיונות, דהיינו פרסום, מחקר מכירות, מחקר שוק וניתוח; 
ניהול מכרזים באינטרנט; ארגון וביצוע תערוכות וירידים 
מסחריים למטרות תעשייה, מסחר ופרסום; שירותי מנהל 

עסקים; שירותי ייעוץ הקשורים בפרסום ושיווק; ניהול עסקים 
ויעוץ ארגוני, במיוחד פיתוח רעיונות עסקיים; יעוץ בניהול 
עסקים ושירותי יעוץ; יעוץ עסקי; סיוע לחברות מסחריות או 
תעשייתיות בניהול עסקיהן; הסדרת מסחר וקשרים כלכליים, 

גם דרך האינטרנט; הסדרת חוזים לאחרים, עבור מתן 
שירותים; הסדרת חוזים, לאחרים, עבור רכישה ומכירת טובין; 
הסדרת עסקאות מסחריות, עבור אחרים, לרבות במסגרת 

מסחר אלקטרוני; הסדרת חוזים, לאחרים, עבור מתן שירותים 
ביחס להגרלות ותחרויות אדמיניסטרציה של עיבוד הזמנות; 
יעוץ לצרכן לגבי מוצרים וניהול תביעות (פונקציות משרד) דרך 
שירות מענה לצרכנים, במיוחד למשתמשי אינטרנט (מוקד 

שירות טלפוני); מחקר בקבצי מחשב, במאגרי מידע, באינטרנט 
וברשתות מחשבים, עבור אחרים, לגבי עניינים עסקיים 

ולהצעות עבור טובין ושירותים; אחזקה ואיסוף נתונים ומידע 
במאגרי מידע ממוחשבים; סידור שיטתי של נתונים במאגרי 
מידע ממוחשבים; איסוף נתונים סטטיסטיים; פונקציות 

משרדיות עבור ניהול ויצירת אינדקס לנתונים ומידע; פונקציות 
משרדיות ליצירת אינדקסים למידע, אתרים ומאגרי מידע 

אחרים; איסוף נתונים, במיוחד תמונות, נתוני קול/וידיאו במאגרי 
מידע ממוחשבים; שיפור, עדכון, תיקון וניקוי מאגרי מידע 

ממוחשבים עבור אחרים; הנכללים כולם בסוג 35                    
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Class: 41 סוג: 41

Publication of printed matter, books, newspapers 
and/or periodicals (other than for advertising 
purposes); publication of newspapers, periodicals 
and books, and of printed instructional and 
information material (other than for advertising 
purposes), in electronic form and/or on the Internet; 
rental of printed publications; online publication of 
printed matter (other than for advertising purposes); 
editing of (mobile) websites; digital picture service; 
production of television, mobile phone television and 
radio programs; conducting entertainment events, 
cultural events, live cultural and sporting events, 
training events, including in connection with 
applications for posting images, links, videos, text 
and other brand content, for retrieving, sorting, 
filtering and moderating user generated content and 
online communications, for managing brand content 
on social media websites and social networks, and 
for analyzing, retrieving and managing the 
performance of brand engagement; arranging and 
conducting of conferences, congresses, concerts and 
symposiums, seminars, training courses, instructional 
and lecture events (cultural or educational purposes), 
arranging of exhibitions for cultural purposes, 
arranging of entertainment shows; online games 
services (on computer networks); conducting games 
on the Internet, including on the mobile Internet; 
entertainment in the form of information on 
entertainment services via computer networks; all 
included in class 41

הוצאה לאור של חומרים מודפסים, ספרים, עיתונים ומגזינים 
תקופתיים (שלא למטרות פרסום); הוצאה לאור של עיתונים, 
מגזינים תקופתיים וספרים, ושל חומרים אינפורמטיביים וחומרי 
הדרכה מודפסים (שלא למטרות פרסום) בפורמט אלקטרוני 
ו/או באינטרנט; השכרת פרסומים מודפסים; הוצאה לאור 

מקוונת של חומרים מודפסים (שלא למטרות פרסום); עריכה 
של אתרי אינטרנט (סלולריים); שירותי צילום דיגיטלי; הפקה 
של תוכניות טלוויזיה ורדיו לטלוויזיה או טלווזיה באמצעות 
הסלולר; הפעלת אירועי בידור, אירועים תרבותיים, אירועים 
תרבותיים ואירועי ספורט חיים, אירועי אימון, לרבות בקשר 
לאפליקציות לפרסום תמונות, קישורים, וידאו, טקסט וחומרי 

user ) מיתוג אחרים, לקבלה, מיון, סינון וניהול תוכן משתמשים
generated content) ותקשורת מקוונת בין משתמשים, לניהול 
תוכן מיתוג ברשתות חברתיות מקוונות וברשתות חברתיות, 
ולניתוח, קבלה וניהול הביצוע של ניהול המותג; ארגון והפעלה 
של כנסים, קונגרסים, קונצרטים וסימפוזיונים, סמינרים, קורסי 
אימון, ואירועי הדרכה ולימוד (למטרות תרבותיות או חינוכיות), 
ארגון תערוכות למטרות תרבותיות, ארגון מופעי בידור; שירותי 
משחקים מקוונים (על גבי רשתות מחשבים); ארגון משחקים 
באינטרנט,  לרבות ברשתות ניידות; בידור בדמות מידע על 

שירותי בידור באמצעות רשתות מחשבים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 41
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 42 סוג: 42

Computer software consultancy; computer system 
design and analysis including for posting images, 
links, videos, text and other brand content, for 
retrieving, sorting, filtering and moderating user 
generated content and online communications, for 
managing brand content on social media websites 
and social networks, and for analyzing, retrieving and 
managing the performance of brand engagement; 
creating and maintaining web sites for others; data 
conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; maintenance of computer 
software; monitoring of computer systems by remote 
access; providing search engines for the internet; 
rental of computer software; software for generating 
embeddable code for websites, for the purpose of 
creating, customizing, deploying, scheduling, 
tracking, analyzing and managing online content on 
users' websites, on social media websites and other 
online forums, and for analyzing, monitoring and 
managing the performance of brand engagement of 
others; software for creating and deploying 
customized interactive content on social profiles; 
software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in 
improving, updating, correcting and cleansing 
database information; application service provider 
(ASP), namely, hosting computer software 
applications of others; all included in class 42.

יעוץ בקשר לתוכנות מחשב; תכנון וניתוח מערכות מחשב 
לרבות לפרסום תמונות, קישורים, וידאו וטקסט וחומר מיתוג 
אחר, לקבלה, מיון, סינון וניהול תוכן משתמשים ותקשורת 
מקוונת בין משתמשים, לניהול תוכן מיתוגי באתרי רשתות 
חברתיות וברשתות חברתיות, ולניתוח, קבלה וניהול הביצוע 
של ניהול המותג; יצירה ותחזוקה של אתרי אינטרנט עבור 

אחרים; המרת מידע של תוכנות מחשב ושל מידע [לא המרה 
פיזית]; תחזוקה של תוכנת מחשב; מעקב מרחוק אחר רשתות 
מחשבים; מתן מנועי חיפוש באינטרנט; השכרת תוכנת מחשב; 
תוכנה ליצירת קוד הניתן להטמעה באתרי אינטרנט, למטרות 
של יצירה, התאמה, הצבה, קביעה, מעקב, ניתוח וניהול מקוון 
של תוכן באתרי אינטרנט של משתמשים, באתרי רשתות 
חברתיות ובפורומים מקוונים אחרים, ולניתוח, מעקב וניהול 
הביצוע של ניהול המותג עבור אחרים; תוכנה ליצירת והצבה 
של תוכן אינטראקטיבי מותאם בפרופילים חברתיים; שירותי 
תוכנה כשירות (SAAS) דהיינו אירוח תוכנות לשימוש על ידי 
אחרים לשימוש בשיפור, עדכון, תיקון וניקוי מאגרי מידע; מתן 
תוכנה כשירות (ASP) דהיינו אירוח תוכנות מחשב עבור 

אחרים; הנכללים כולם בסוג 42.                                         
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 Owners

Name: salesforce.com, inc.

Address: The Landmark @ One Market St.,,Suite 300, 
San Francisco, CA 94105, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower, 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 
66180, ישראל

Class: 45 סוג: 45

Licensing of computer systems and software; brand 
engagement and online communications 
investigations; monitoring of social sites and online 
content for others; online social networking services 
for others; computer software to facilitate 
communicating online and through other shared 
networks and for customizing computer application 
user interfaces; all included in class 45

מתן רשיונות במערכות ותוכנות מחשב; חקירות בקשר לקשר 
הצרכן למותג ותקשורת מקוונת; מעקב אחרי אתרים חברתיים 
ותוכן מקוון עבור אחרים; שירותי נטוורקינג חברתיים מקוונים 
עבור אחרים; תוכנות מחשב המאפשרת קשר באינטרנט 

ובאמצעות רשתות אחרות והתאמת ממשק משתמש של תוכנת 
מחשב; הנכללים כולם בסוג 45                                           
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Heels & Wheels

Trade Mark No. 252058 מספר סימן

Application Date 23/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Iris Kriner שם: איריס קריינר

Address: 14 Hazorfim, Tel Aviv, 26591, Israel כתובת : הצורפים 14, תל אביב, 26591, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Vargon Danon & Co. Adv.

Address: 14A' Aba Ahimeir st, Ramat Gan, 52587, Israel

שם: ורגון דנון ושות' עו"ד

כתובת : רח' אבא אחימאיר 14א, רמת גן, 52587, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commerce services, namely, marketing, trading and 
selling activities related to vehicles for women.

שירותי מסחר, היינו, פעילות שיווק, מסחר ומכירה הקשורים 
ברכבים עבור נשים.                                                         

Class: 36 סוג: 36

Provision of car insurance services for womwn, 
provision of loans and financing for women.

אספקת שירותי ביטוח לרכב לנשים, אספקת הלוואות ומימון 
לנשים.                                                                 

Class: 41 סוג: 41

Entertainment for women. בידור עבור נשים.                 

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services for women. שירותים אישיים וחברתיים לנשים.                   

ט' שבט תשע"ה - 5729/01/2015



Trade Mark No. 252114 מספר סימן

Application Date 14/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1140976 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Marine blue (19-
4010 TPX), ecru (11-0103 TPX) and red (18-1663 
TPX). as shown in the mark.

 Owners

Name: SWEET PANTS

Address: 108 avenue Louis Roche, F-92230 
GENNEVILLIERS, France

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)

France, 16/03/2012, No. 12 3 905 569 צרפת, 16/03/2012, מספר 569 905 3 12

Class: 25 סוג: 25
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SLIM FRY

Trade Mark No. 252244 מספר סימן

Application Date 03/01/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Address: 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

a Korean Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Cooking ovens; bidet (automatic personal sanitation 
apparatus after toilet use); electric laundry dryers; 
electric refrigerators; electric refrigerators for 
fermenting and storing Kimchi; induction ranges; light 
emitting diodes (LED) lamps; microwave ovens; all 
included in class 11.

תנורי בישול; בידה (התקן סניטרי אישי אוטומטי לשימוש לאחר 
טואלט); מייבשי כביסה חשמליים; מקררים חשמליים; מקררים 
חשמליים עבור התססת ואחסון קימצ'י; תנורי בישול מובנים; 
נורות (LED) דיודות פולטות אור; תנורי מיקרוגל; הנכללים 

כולם בסוג 11.                                                                 
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Trade Mark No. 252250 מספר סימן

Application Date 17/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1141601 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kerr Corporation

Address: 1717 West Collins Avenue, Orange CA 92867, 
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: 5 סוג: 5

Dental products, namely cement.
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Trade Mark No. 252328 מספר סימן

Application Date 31/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142435 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4283140 ארה"ב מספר: 4283140

Dated 29/01/2013 (Section 16) מיום 29/01/2013 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 2613984 ארה"ב מספר: 2613984

Dated 03/09/2002 (Section 16) מיום 03/09/2002 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed instructional, educational and teaching 
materials in the nature of test booklets, practice test 
booklets, booklets containing practice test answer 
sheets, practice tests, study guides, student books, 
instructor guides, teaching manuals, workbooks, 
exercise books, practice test forms, test administrator 
manuals, practice test scoring stencils, all in the 
fields of reading, writing, mathematics, science and 
social studies; printed pamphlets, brochures, 
manuals, booklets, leaflets, flyers, and newsletter 
featuring information about educational testing in the 
field of reading, writing, mathematics, science and 
social studies.

Class: 41 סוג: 41

Educational testing 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., 07/08/2012, No. 85697358 ארה"ב, 07/08/2012, מספר 85697358

Class: 16 סוג: 16

ט' שבט תשע"ה - 6129/01/2015



 Owners

Name: American Council on Education

Address: One Dupont Circle, N.W., Washington, DC 
20036, U.S.A.

(District of Columbia, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 46 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 46, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל
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Trade Mark No. 252382 מספר סימן

Application Date 30/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zion Matitiahu שם: מתתיהו ציון

Address: 8 Nordau St., Bat Yam, Israel כתובת : נורדאוו 8, בת ים, ישראל

Name: Zadok Mashiah שם: צדוק משיח

Address: Hanuriot 2 St., Ahuzat Barak, Israel כתובת : הנוריות 2, אחזת ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Lev, Adv.

Address: 39 Saul Hamelech St., Tel Aviv, 64928, Israel

שם: דוד לב, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 39, תל אביב, 64928, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Lev, Adv.

Address: 39 Saul Hamelech St., Tel Aviv, 64928, Israel

שם: דוד לב, עו"ד

כתובת : שד' שאול המלך 39, תל אביב, 64928, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Providing service and online informationin the fild of 
trips, traveling, flights, travel paths; all of the above in 
connection to Thailand; all included in class 39.

אספקת שירותים ומידע מקוון בתחום הטיולים, נסיעות, טיסות, 
מסלול טיולים; כל האמור לעיל בקשר לתאילנד;  הנכללים כולם 
בסוג 39.                                                                         
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Trade Mark No. 252471 מספר סימן

Application Date 04/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1143020 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZAO (CJSC) Polisorb

Address: Prospect Pobedy street, 168-45A, ,, RU-454084 
Chelyabinsk, Russian Federation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. David Agranov

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

שם: ד"ר דוד אגרנוב

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary  
preparations for medical purposes, namely for 
treatment of  acute and chronic intoxications of 
various origin (adults and children); acute enteric 
infections of various genesis including food toxic 
infections, diarrhea syndrome of non-infectious 
genesis, dysbacteriosis (as part of complex therapy); 
purulent septic diseases accompanied by expressed 
intoxication; acute intoxication with dangerous and 
poisonous substances, including pharmaceuticals 
and alcohol, alkaloids, salts of heavy metals; food 
and drug allergy; hyperbilirubinemia (viral hepatitis 
and other icteruses) and hyperazotemia (chronic 
kidney disease); ; dietetic substances adapted for 
medical use; food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides.
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Trade Mark No. 252521 מספר סימן

Application Date 21/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1143651 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the assembly of engines and engine 
parts, machines for the assembly of motor vehicles, 
for the chemical industry, for metalworking as well as 
for machine tools; combustion engines with coupled 
heat exchanger for the generation of electricity and 
heat as complete unit (combined heat and power 
plant); engines (with the exception of engines for land 
vehicles); couplings and equipment for power 
transmission (with the exception of such for land 
vehicles); engines and combustion engines and their 
components for the propulsion of ships, airships and 
stationary and mobile propulsion engines (in as far as 
they are included in this class), especially 
combustion piston engines, diesel engines, engines 
driven by biogenous fuel, hybrid engines and gas 
engines as new, partial or replacement engines as 
well as units with such combustion engines and 
electricity generators or pumps or compressors, in as 
far as they are included in this class; engine parts for 
the propulsion of railway vehicles; new, replacement, 
reconditioned and repaired parts of such combustion 
engines (except for land vehicles); components as 
parts of combustion engines (except for land 
vehicles), in as far as they are included in this class, 
especially for construction machinery, mining 
machinery, agricultural and forestry machinery and 
machinery for industrial applications (all driven by 
combustion engines, namely combustion piston 
engines); equipment for gas exchange in combustion 
engines, namely combustion piston engines, namely 
mechanically driven chargers, exhaust gas turbo-
chargers, heat exchangers, air filters, air ducts and 
fittings, exhaust air ducts, silencers; fuel pumps and 
pump drives as well as fuel filters, fuel pipes and 
fittings, fuel tanks, injection pumps, injection nozzles 
and injection appliances (combination of pump and 
nozzle) for combustion engines, namely combustion 
piston engines; valves (engine components); 
compressed air starters as well as compressors, 
compressor drives, compressed air tanks, 
compressed air pipes and fittings for combustion 
engines, namely combustion piston engines; 
electrical equipment and instruments for combustion 
engines, namely combustion piston engines, namely 
alternators, generators and electrical starters; 
appliances for power transmission (engine parts) and 
their components in connection with combustion 
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engines, namely combustion piston engines, also for 
the propulsion of stationary and mobile processing 
machines (in as far as they are included in this 
class), especially for construction machinery, mining 
machinery, agricultural and forestry machinery and 
machinery for industrial applications (all driven by 
combustion engines, namely combustion piston 
engines), namely mechanical gearboxes (except for 
land vehicles) with permanent or switchable 
transmission, reverse gearing, hydrodynamic, 
hydrostatic and electrical gearboxes as well as 
combinations of such gearboxes, mechanical, 
hydrodynamic and electrical couplings, switchable, 
non-switchable and flexible couplings, articulated 
couplings, drive shafts, drive axles; mechanical and 
hydrodynamic brakes for combustion engines (except 
for land vehicles) namely combustion piston engines; 
power generation units, consisting of combustion 
engines, namely combustion piston engines, and 
power generators, pump-units, consisting of 
combustion engines, namely combustion piston 
engines, and fluid pumps, compressor units, 
consisting of combustion engines, namely 
combustion piston engines, and air or gas 
compressors, drive units for deep drilling systems, 
consisting of combustion engines, namely 
combustion piston engines, and power transmission 
appliances; mechanical, hydraulic and pneumatic 
switching and regulation appliances for combustion 
engines, namely combustion piston engines, for 
power transmission appliances and for aggregates 
(both powered by combustion engines, namely 
combustion piston engines); lubrication equipment 
(engine components, in as far as they are included in 
this class) for combustion engines, namely 
combustion piston engines, for power transmission 
appliances and for aggregates (both powered by 
combustion engines, namely combustion piston 
engines), namely oil pumps and pump drives, oil 
coolers, oil filters, oil centrifuges, oil pipes and 
fittings; base frames (engine components, in as far 
as they are included in this class) and flexible 
bearings (engine components, in as far as they are 
included in this class) for combustion engines, 
namely combustion piston engines, for power 
transmission appliances and for aggregates (both 
powered by combustion engines, namely combustion 
piston engines); cooling appliances (in as far as they 
are included in this class) for dissipating heat losses 
and heating appliances (in as far as they are included 
in this class) for pre-heating of combustion engines, 
namely combustion piston engines, for power 
transmission appliances and for aggregates (both 
powered by combustion engines, namely combustion 
piston engines); namely heat exchangers, heating 
appliances, fans, fan motors; components of 
combustion piston engines for the propulsion of land 
vehicles, railway vehicles and military vehicles; parts 
of appliances for power transmission in connection 
with combustion engines, namely combustion piston 
engines, namely mechanical gearboxes with 
permanent or switchable transmission, reverse 
gearing, hydrodynamic, hydrostatic and electrical 
gearboxes as well as combinations of such 
gearboxes; drive units (in as far as they are included 
in this class) for deep drilling systems, consisting of 
combustion engines, namely combustion piston 
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engines, and power transmission appliances; drive 
units for deep drilling systems, consisting of 
combustion engines, namely combustion piston 
engines, and power transmission appliances; cooling 
appliances for dissipating heat losses for combustion 
engines, as engine or motor components, heat 
exchangers for engines, vent valves (engine or motor 
components) and their drives, pumps as engine or 
motor components and their drives, refrigerant filters 
for engines or motors, fittings for engine boilers.
Class: 8 סוג: 8

Hand tools.

Class: 9 סוג: 9

Testing appliances; computer software; computer 
programs stored on data carriers; electronic 
publications (downloadable); fuel cells for electricity 
generation and for combustion engines; testing 
appliances for combustion engines, namely 
combustion piston engines, for power transmission 
appliances and for aggregates (both driven by 
combustion engines, namely combustion piston 
engines); electrical and electronic measurement, 
testing, warning and monitoring appliances and 
instruments (in as far as they are included in this 
class) for combustion engines, namely combustion 
piston engines for power transmission appliances 
and for aggregates (both driven by combustion 
engines, namely combustion piston engines); 
electrical and electronic monitoring, alarm and control 
appliances, especially ship propulsion systems and 
on-board power supply; electrical and electronic 
appliances and instruments (in as far as they are 
included in this class) for fire detection and alarm 
systems, automatic energy generation systems, 
operational data recording systems, machine 
telegraph systems (especially for ships); fuel 
consumption meters for motors, especially ships' 
diesel motors; control panels and navigation 
systems, especially for ships; electrical equipment 
and instruments for combustion engines, namely 
combustion piston engines, namely switching 
appliances, cables and batteries, electrical and 
electronic control, switching and regulation 
appliances for combustion engines, namely 
combustion piston engines, power transmission 
appliances and for aggregates (both driven by 
combustion engines, namely combustion piston 
engines), electrical and electronic appliances and 
instruments for the regulation, control and monitoring 
of propulsion systems for railway vehicles; 
mechanical, hydraulic and pneumatic measurement, 
testing, warning and monitoring appliances and 
instruments for combustion engines, namely 
combustion piston engines.

Class: 11 סוג: 11

Heating appliances for pre-heating combustion 
engines, heat exchangers, heating fans, heat pumps, 
cooling tanks.
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Class: 12 סוג: 12

Vehicles; appliances for transport by land, air or 
water; combustion engines, namely combustion 
piston engines for the propulsion of vehicles, namely 
land vehicles, railway vehicles and military vehicles 
(all driven by combustion engines, namely 
combustion piston engines); appliances for power 
transmission in connection with combustion engines, 
namely combustion piston engines, for the propulsion 
of vehicles, namely land vehicles, railway vehicles 
and military vehicles (all driven by combustion 
engines, namely combustion piston engines), namely 
mechanical gearboxes for land vehicles with 
permanent or switchable transmission, reverse 
gearing, hydrodynamic, hydrostatic and electrical 
gearboxes for land vehicles as well as combinations 
of such gearboxes, mechanical, hydrodynamic and 
electrical couplings for land vehicles; switchable, 
non-switchable and flexible couplings for land 
vehicles; articulated couplings, drive shafts, drive 
axles, each for land vehicles; appliances for power 
transmission in connection with combustion engines, 
namely combustion piston engines for land vehicles 
(all driven by combustion engines, namely 
combustion piston engines), namely mechanical 
gearboxes for land vehicles with permanent or 
switchable transmission, reverse gearing, 
hydrodynamic, hydrostatic and electrical gearboxes 
for land vehicles as well as combinations of such 
gearboxes for land vehicles; mechanical, 
hydrodynamic and electrical couplings for land 
vehicles; switchable, non-switchable and flexible 
couplings for land vehicles; articulated couplings, 
drive shafts, drive axles for land vehicles; base 
frames (in as far as they are included in this class) 
and flexible bearing components (in as far as they 
are included in this class) for combustion engines, 
namely combustion piston engines, for power 
transmission appliances and for aggregates (both 
driven by combustion engines, namely combustion 
piston engines); mechanical and hydrodynamic 
brakes for combustion engines, namely combustion 
piston engines, for land vehicles, railway vehicles, 
military vehicles.

Class: 35 סוג: 35

Business management, business administration, 
procurement services for third parties (purchase of 
goods and services for other companies); services in 
wholesale and retail in the sectors: machines and 
their components, motors and their components, 
vehicles and vehicle accessories, ships and ships' 
accessories, railway vehicles and their components, 
lighting, heating, cooling and ventilation appliances, 
tools and metal goods, chemical products, 
combustibles and fuel and electrical and electronic 
goods.

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs.
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Class: 37 סוג: 37

Building construction; repair, namely the repairing of 
machines and their components, of propulsion 
systems and their components as well as of motors 
and their components; maintenance and servicing, 
namely of propulsion systems and their components; 
installation and commissioning of propulsion 
systems.

Class: 42 סוג: 42

Services of an engineer; undertaking of technical 
tests and checks, technical measurement as well as 
scientific research; research and development in the 
field of technology; technical planning of operational 
facilities; design and development of computer 
software; material and quality testing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 09/12/2011, No. 302011066459.5/12 גרמניה, 09/12/2011, מספר 302011066459.5/12

Class: 7 סוג: 7

Class: 8 סוג: 8

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 6929/01/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: MTU Aero Engines GmbH

Address: Dachauer Str. 665, 80995 Munchen, Germany

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
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Trade Mark No. 252528 מספר סימן

Application Date 21/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1143736 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Barium titanates, antimony and antimony 
compounds, zirconia; solder chemicals; solder 
creams; solder flux; adhesives; ceramic materials in 
granules, paste or powder form for use in industry; 
coatings used in the manufacture of printed circuit 
boards; metal plating chemical compositions; 
soldering preparations.

Class: 2 סוג: 2

Pigments for use in polymers; pigments for use in the 
printing ink, paint, nylon and plastics industries; 
pigments for use in waterproofing compounds, foods, 
cosmetics and pharmaceuticals; coatings in the 
nature of conductive inks for use in the manufacture 
of printed circuit boards; coatings for metals and 
plastics which provide a decorative appearance; 
corrosion inhibiting coatings.  

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; all for use in industry and/or 
manufacturing.

Class: 6 סוג: 6

Solders; solder wires; wires for bonding applications; 
sintering creams, pastes, powders and films; 
sintering creams, pastes, powders and films 
composed of metals; sintering creams, pastes, 
powders and films used for manufacturing electronics 
and electronic goods; sintering creams, pastes, 
powders and films for domestic and industrial heating 
systems; sintering wires; metal stampings; copper 
foil; indium and indium compounds; solder pastes; 
plating compositions composed of metals; industrial 
and metal-based materials, namely, lead-free solder 
and alloys for use in industrial applications including 
the manufacture of printed circuit boards and other 
electronic substrates; photovoltaic substances 
composed of metals; substances for electronic 
soldering, of nanoparticles for photovoltaic 
application, nano silver.
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Class: 7 סוג: 7

High performance machinery for electronics 
applications, including, devices for manufacturing 
printed circuit boards and other electronics substrates 
employing lead-free materials; bearings; deflection 
pad bearings; automatic soldering and cleaning 
machines, all for use in the electronics industry; liquid 
metal dispensing machines; machines for use in 
steel, electronics and telecommunications industries; 
screen printing machines; parts and fittings for the 
aforesaid goods. 

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for the measure of 
temperature; sensors and probes; fibre optic cables; 
piezoelectric cables; identification sheaths for electric 
wires; parts and fittings for all the aforementioned 
goods.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; goods of precious 
metals and their alloys.

Class: 17 סוג: 17

Plastics material in the form of sheets, strips, tubes, 
rolls or laminates, all for use in manufacture; fibre 
reinforced plastics material in the form of sheets, 
strips, tubes, rolls or laminates, all for use in 
manufacture; plastics fibres; nylon fibres.

Class: 40 סוג: 40

Water treatment; recycling services; metal refining 
services, namely, precious and non-precious metal 
refining.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
research and design relating to plating, electronic 
soldering, solder compounds, water treatment, 
heating systems and laboratory services in 
connection with testing and analysis of soldering 
processes, sintering processes, electronic soldering 
processes, water treatment, plating and 
electroplating processes; Design relating to scientific 
and technological services, namely, design of 
stencils used for the assembly and manufacturing of 
electronics products; industrial analysis and research 
services relating to plating, electronic soldering, 
solder compounds, water treatment, heating systems 
and laboratory services in connection with testing 
and analysis of soldering processes, sintering 
processes, electronic soldering processes, water 
treatment, plating and electroplating processes.

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

Address: Forsyth Road, Sheenwater, Woking, Surrey 
GU21 5RZ, United Kingdom

(England and Wales, United Kingdom Limited 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

European Community Trade Mark, 23/03/2012, No. 
010755486

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/03/2012, מספר 
010755486

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 17 סוג: 17

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 252529 מספר סימן

Application Date 24/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0249892 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 0249893 גרמניה מספר: 0249893

Dated 14/03/1952 (Section 16) מיום 14/03/1952 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Essential oils.

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, meat extracts, canned meat, fish, fruit and 
vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies.

Class: 30 סוג: 30

Flavors and essences for making spirits; coffee, 
artificial coffee, tea, honey, flour and edible products 
(Vorkost), pasta, condiments, spices, sauces, 
vinegar, mustard, cooking salt, flavors and essences 
for making sugar confectionery.

Class: 31 סוג: 31

Vegetables, fruits.

Class: 32 סוג: 32

Essences for making spirits, fruit juices.

Class: 33 סוג: 33

Wines, spirits, essences for making spirits.
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 Owners

Name: Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG

Address: Am Alten Bach 20-24, 41470 Neuss, Germany

(GmbH & Co KG under german law)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Yitzhak Hess & Partners

Address: Twin Tower 2, 35 Jabotinsky Street, Ramat 
Gan, 5251108, Israel

שם: ד"ר יצחק הס ושותפיו

כתובת : בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
5251108, ישראל
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Trade Mark No. 252534 מספר סימן

Application Date 14/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0757480 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Forbo Financial Services AG

Address: Lindenstrasse 8, CH-6340 Baar, Switzerland

(Société anonyme (SA); 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: 7 סוג: 7

Conveying installations, particularly transport belts, 
driving belts, conveyor belts and plastic belts as well 
as parts thereof.
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Trade Mark No. 252565 מספר סימן

Application Date 02/01/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat; fish; deep-frozen meat, fish, fruit, vegetable 
and fowl; meat, fish, vegetable, mushroom and fruit 
(canned and conserved); pickled preserves; salads; 
tomato purée; jams; dried pulses for food purposes; 
milk (canned); condensed milk; soy edible oils; 
margarine; fat for frying potato chips; food gelatin; 
chips.

בשר; דגים; בשר, דגים, פירות, ירקות ועוף קפואים; בשר, 
דגים, ירקות, פטריות ופירות (משומרים); כבושים משומרים; 
סלטים; רסק עגבניות; ריבות; קטניות מיובשות למטרות מזון; 
חלב (משומר); חלב מרוכז; שמני סויה למאכל; מרגרינה; שומן 
לטיגון טוגנים; ג'לטין; טוגנים.                                             
                                                                                    

          

Class: 30 סוג: 30

Coffees; coffee substitutes; teas; cocoa; sugar; 
honey; rice; sago; flour; semolina; oatmeal; maize 
kernel for food purposes; breadcrumbs; pasta, cakes; 
rusk; blancmange; pudding powder; spices; vinegar, 
mustard.

קפה; תחליפי קפה; תה; קקאו; סוכר; דבש; אורז; סגו; קמח; 
סולת; שיבולת שועל; גרעיני תירס למטרות מזון; פירורי לחם; 
פסטה; עוגות; צנימים; עוגות גבינה; אבקה להכנת פודינג; 

תבלינים; חומץ, חרדל.                                                       
    

Class: 31 סוג: 31

Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains (included in this class); fresh fruit and 
vegetables.

מוצרי חקלאות גננות ויערנות הכלולים בסוג זה; דגנים 
(הכלולים בסוג זה); פירות וירקות טריים.                               

                      

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral water, carbonated water and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for the 
preparation of beverages.

בירות; מים מינרלים, מים מוגזים ושאר משקאות שאינם 
אלכוהוליים; משקאות ומיצי פרות, סירופים ותכשירים אחרים 
להכנת משקאות.                                                             

                                                  

Class: 33 סוג: 33

Wines. יינות.
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 Owners

Name: Service-Bund GmbH & Co. KG

Address: Friedhofsallee 126, 23554, Lubeck, Germany

שותפות מוגבלת

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit, Pollak, Matalon & Co.

Address: N.Y.P Tower, 19 Floor 17 Yitzchak Sade 
Street, Tel Aviv, 67775, Israel

שם: עמית, פולק, מטלון ושות', עו"ד

כתובת : מגדל נצבא, קומה 19, רחוב יצחק שדה 17, תל אביב, 
67775, ישראל
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TORRENT

Trade Mark No. 252576 מספר סימן

Application Date 03/01/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1174861 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: BERMAD CS LTD. שם: ברמד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibbutz Evron, 22808, Israel כתובת : קיבוץ עברון, 22808, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Mark Friedman Ltd.

Address: Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street, Ramat Gan, 52520, Israel

שם: ד"ר מרק פרידמן בע"מ

כתובת : מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת 
גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

 Valves [parts of machines], automatic hydraulic 
control valves; automatic hydraulic control valves 
used in fire extinguishing systems; pressure valves 
[parts of machines];  ; all included in class 7.

שסתומים (חלקי ממכונות); שסתומי בקרה אוטומטיים 
הידראוליים; שסתומי בקרה אוטומטיים הידראולים לשימוש 
במערכות כיבוי אש; שסתומי לחץ [חלקי מכונות]; הנכללים 

כולם בסוג 7.                                                                   
            

Class: 9 סוג: 9

Measuring apparatus and instruments; life saving 
apparatus and instruments namely, apparatus used 
in fire extinguishing systems;  ; all included in class 9.

התקנים ומכשירים לפיקוח ומדידה; התקנים ומכשירים לשימוש 
בהצלת נפשות היינו, התקנים לשימוש במערכות כיבוי אש;  

הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
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הופ!

Trade Mark No. 252809 מספר סימן

Application Date 20/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HOP! CHANNEL LTD. שם: ערוץ הופ! בע"מ

Address: 7 Harugay Malhut Street, Tel Aviv, 69714, Israel כתובת : רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing ongoing 
television programs in the field of children via 
television broadcast, a global computer network 
mobile and cellular phone and video on demand 
streaming; production of television programs; all 
included in class 41.

שירותי בידור בתחום תוכן טלוויזיוני לילדים המועבר באמצעות 
טלוויזיה, רשת מחשבים גלובלית, מובייל וסלולר וצפייה על-פי 
דרישה; הפקת תכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.         
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Trade Mark No. 252812 מספר סימן

Application Date 20/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zemach Feed Mill Cooperative Agricultural 
Association Ltd.

שם: צמח תערובות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: D.N. Jordan Valley, Zemach, 1513300, Israel כתובת : ד.נ. עמק הירדן, צמח, 1513300, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Cohen & Co. Advocates And Mediators

Address: Haytzira 3 St., Ramat Gan, Israel

שם: שלמה כהן ושות' - עורכי דין ןמגשרים

כתובת : היצירה 3 (בית ש.א.פ), רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Grain and  gricultural products; Animals;  animals` 
food.

תבואות ומוצרי חקלאית; בעלי חיים; מזון לבעלי חיים.             
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STORESURE

Trade Mark No. 252817 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 5624146 יפן מספר: 5624146

Dated 18/10/2013 (Section 16) מיום 18/10/2013 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the words STORE and SURE.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב 
.SURE -ו STORE במהלך הרגיל של המסחר במילים

 Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 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 hardware, Computer peripherals, 
Computer software used for Business data storage 
application, Networking electronic storage, Network 
attached storage and Storage area network,  
Computer Storage device, Computer Storage device 
and Computer software for Electronic data backup 
and storage by telecommunication network or local 
connection, Computer storage device equipped with 
a hard disk drive, Integrated circuit, Electronic 
application machinery equipment and its parts, 
Telecommunication machinery equipment, Electronic 
computer, Computer software; all included in class 9.

חומרת מחשב, ציוד היקפי למחשב, תוכנת מחשב המשמשת 
ליישומיי אחסון נתונים עסקיים, אחסון אלקטרוני של רשתות 
תקשורת, אחסון צמוד לרשת ורשתות אזוריות, התקני אחסון 
במחשב, התקני אחסון במחשב ותוכנת מחשב לגיבוי ואחסון 
נתונים של נתונים אלקטרונים על ידי רשת תקשורת או חיבור 
מקומי, ציוד לאחסון נתוני מחשב עם כונן דיסק קשיח, מעגל 
משולב, ציוד מכונות יישומיים וחלקיו, ציוד מכונות תקשורת, 

מחשב אלקטרוני, תוכנת מחשב; 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., 02/08/2012, No. 85693765 ארה"ב, 02/08/2012, מספר 85693765

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 8229/01/2015



STOREALL

Trade Mark No. 252820 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 5613444 יפן מספר: 5613444

Dated 06/09/2013 (Section 16) מיום 06/09/2013 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the words STORE and ALL.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב 
.ALL -ו STORE במהלך הרגיל של המסחר במילים

 Owners

Name: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.

Address: 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 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 hardware; computer peripherals; computer 
software for use in enterprise data storage 
applications, networking electronic storage, network-
attached storage and storage area networks; 
computer storage devices, namely, high-speed 
storage subsystems for storage and backup of 
electronic data either locally or via a 
telecommunications network; computer hardware for 
communicating audio, video and data between 
computers via a global computer network, wide-area 
computer networks, and peer-to-peer computer 
networks; all included in class 9.

חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשב; תוכנת מחשב לשימוש 
ביישומי אחסון נתונים ארגוניים, אחסון אלקטרוני של רשתות 
תקשורת, אחסון צמוד לרשת ורשתות לשטח אחסון; התקני 
אחסון במחשב, שהם, תת מערכות אחסון במהירות גבוהה 

לאחסון וגיבוי של נתונים אלקטרוניים באופן מקומי או באמצעות 
רשת טלקומוניקציה; חומרת מחשב להעברת אודיו, וידאו 

ונתונים בין מחשבים באמצעות רשת תקשורת מחשב גלובלית, 
רשתות מחשב בשטח רחב, ורשתות מחשב מעמית לעמית; 

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., 02/08/2012, No. 85693574 ארה"ב, 02/08/2012, מספר 85693574

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 8329/01/2015



STOREEVER

Trade Mark No. 252823 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 5613446 יפן מספר: 5613446

Dated 06/09/2013 (Section 16) מיום 06/09/2013 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the words STORE and EVER .

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב 
.EVER -ו STORE במהלך הרגיל של המסחר במילים

 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 hardware; computer peripherals; computer 
software for use in enterprise data storage 
applications, networking electronic storage, network-
attached storage and storage area networks; 
computer storage devices, namely, high-speed 
storage subsystems for storage and backup of 
electronic data either locally or via a 
telecommunications network; computer software for 
accessing, updating and sharing data stored on tape; 
all included in class 9.

חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשב; תוכנת מחשב לשימוש 
אחסון ביישומי נתונים ארגוניים, אחסון ברשת אלקטרונית, 
אחסון מחובר ברשת ורשתות אזור אחסון; התקני אחסון 

במחשב, כלומר, מערכות של אחסון במהירות גבוהה לאחסון 
וגיבוי של נתונים אלקטרוניים באופן מקומי או דרך רשת 

תקשורת, תוכנת מחשב לצורך גישה, עדכון ושיתוף נתונים 
המאוחסנים בקלטת; 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., 02/08/2012, No. 85693671 ארה"ב, 02/08/2012, מספר 85693671

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 8429/01/2015



STOREVIRTUAL

Trade Mark No. 252824 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 5613443 יפן מספר: 5613443

Dated 16/09/2013 (Section 16) מיום 16/09/2013 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the words VIRTUAL AND STORE.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב 
STORE -ו VIRTUAL במהלך הרגיל של המסחר במילים

 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 hardware; computer peripherals; computer 
software for use in enterprise data storage 
applications; networking electronic storage; network-
attached storage and storage area networks. 
computer storage devices, namely, high-speed 
storage subsystems for storage and backup of 
electronic data either locally or via a 
telecommunications network; computer hardware for 
communicating audio, video and data between 
computers via a global computer network, wide-area 
computer networks, and peer-to-peer computer 
networks; all included in class 9.

חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשב; תוכנת מחשב לשימוש 
ביישומי אחסון נתונים ארגוניים; אחסון אלקטרוני של רשתות 
תקשורת; אחסון צמוד לרשת ורשתות לשטח אחסון; התקני 
אחסון במחשב, שהם,  תת מערכות אחסון במהירות גבוהה 

לאחסון וגיבוי של נתונים אלקטרוניים באופן מקומי או באמצעות 
רשת טלקומוניקציה; חומרת מחשב להעברת אודיו, וידאו 

ונתונים בין מחשבים באמצעות רשת מחשב גלובלית, רשתות 
מחשב בשטח רחב, ורשתות תקשורת מחשבים מעמית לעמית; 
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., 02/08/2012, No. 85693566 ארה"ב, 02/08/2012, מספר 85693566

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 8529/01/2015



STOREEASY

Trade Mark No. 252825 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Japan No. 5613445 יפן מספר: 5613445

Dated 06/09/2013 (Section 16) מיום 06/09/2013 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall not debar others from 
the bona fide descriptive use in the ordinary course 
of trade of the words STORE and EASY.

רישום סימן זה לא ימנע מאחרים שימוש מתאר בתום לב 
EASY -ו STORE במהלך הרגיל של המסחר במילים

 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 hardware; computer peripherals; computer 
software for use in enterprise data storage 
applications, networking electronic storage, network-
attached storage and storage area networks; 
computer storage devices, namely, high-speed 
storage subsystems for storage and backup of 
electronic data either locally or via a 
telecommunications network; computer hardware for 
communicating audio, video and data between 
computers via a global computer network, wide-area 
computer networks, and peer-to-peer computer 
networks; all included in class 9.

חומרת מחשב; ציוד היקפי למחשב; תוכנת מחשב לשימוש 
ביישומי אחסון נתונים ארגוניים; אחסון אלקטרוני של רשתות 
תקשורת; אחסון צמוד לרשת ורשתות לשטח אחסון; התקני 
אחסון במחשב; שהם, תת מערכות אחסון במהירות גבוהה 

לאחסון וגיבוי של נתונים אלקטרוניים באופן מקומי או באמצעות 
רשת טלקומוניקציה; חומרת מחשב להעברת אודיו, וידאו 

ונתונים בין מחשבים באמצעות רשת מחשב גלובלית, רשתות 
מחשב בשטח רחב, ורשתות תקשורת מחשבים מעמית לעמית; 
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., 02/08/2012, No. 85693613 ארה"ב, 02/08/2012, מספר 85693613

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 8629/01/2015



Trade Mark No. 252972 מספר סימן

Application Date 20/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zemach Feed Mill Cooperative Agricultural 
Association Ltd.

שם: צמח תערובות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: D.N. Jordan Valley, Zemach, 1513300, Israel כתובת : ד.נ. עמק הירדן, צמח, 1513300, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Cohen & Co. Advocates And Mediators

Address: Haytzira 3 St., Ramat Gan, Israel

שם: שלמה כהן ושות' - עורכי דין ןמגשרים

כתובת : היצירה 3 (בית ש.א.פ), רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Grains and  gricultural products; animals; animals' 
food.

תבואות ומוצרי חקלאות; בעלי חיים;  מזון לבעלי חיים.             
  

ט' שבט תשע"ה - 8729/01/2015



Hop!

Trade Mark No. 252980 מספר סימן

Application Date 20/01/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1151913 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: HOP! CHANNEL LTD. שם: ערוץ הופ! בע"מ

Address: 7 Harugay Malhut Street, Tel Aviv, 69714, Israel כתובת : רחוב הרוגי מלכות 7, תל אביב, 69714, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing ongoing 
television programs in the field of children via 
television broadcast, a global computer network 
mobile and cellular phone and video on demand 
streaming; Production of television programs; all 
included in class 41.

"שירותי בידור בתחום תוכן טלוויזיוני לילדים המועבר באמצעות 
טלוויזיה, רשת מחשבים גלובלית, מובייל וסלולר וצפייה על-פי 
דרישה; הפקת תכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 41.         
                                                                                    
                                                                                    

                          

ט' שבט תשע"ה - 8829/01/2015



BALLUFF

Trade Mark No. 253004 מספר סימן

Application Date 30/01/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 000123364

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
000123364

Dated 15/06/1998 (Section 16) מיום 15/06/1998 (סעיף 16) 

 Owners

Name: BALLUFF GmbH

Address: Schurwaldstrasse 9, Neuhausen, 73765, 
Germany

German company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sensors; position switches; multiple limit switches; 
inductive, optoelectronic, capacitive, magnetic field 
dependent proximity switches; rotational transmitters; 
 path transducers; signal evaluation sensors and 
circuits, in particular for measuring position, path, 
rotational speed, angular position, velocity, 
acceleration, time; interface converters between bus 
systems, and between sensors, transmitters and 
commutators; path measuring systems and parts 
thereof; precision switching devices and parts 
thereof; electromechanical switch elements and parts 
thereof; detection elements and detector bodies for 
sensors and commutators, in particular sequence 
signal cams, cam strips, cam racks; couplers and 
connectors for electrical cables; couplers and 
connectors for electrical circuits; ultrasonic and 
ultrasound sensors; shaft encoders; incremental, 
absolute and multiturn encoders; identification 
systems and parts thereof; RFID and vision system 
based identification systems and parts thereof; field 
bus systems; ethernet based fieldbus systems; 
wireless linked sensors and communication systems; 
IO-Link sensors IO-Link communication systems; 
safety sensors and safety communication systems; 
industrial cameras and vision systems, lighting for 
vision systems; electrical and electronic devices for 
use in industrial automation; all included in class 9

חיישנים; מתגי מיקום; מפסקי גבול; מתגי קרבה אינדוקטיביים, 
אופטו-אלקטרוניים, קיבוליים, תלויים שדה מגנטי; משדרים 

סיבוביים; מתמרי דרך; חיישני מערכות אפיק חשמלי; חיישנים 
ומעגלים לעיבוד אותות, בפרט מדידת מיקום, דרך, מהירות 
סיבובית, מהירות זוויתית, מהירות, האצה, זמן; ממירי ממשק 
ממירים בין מערכות אפיק חשמלי לבין חיישנים, משדרים 

ומחלפים; מערכות מדידת דרך וחלקיו; מערכות מיתוג מדויקות 
וחלקיה; מכשירי מתג אלקטרו-מכאניים וחלקיו; יסודות גלאים 
וגופי גלאים עבור חיישנים ומחלפים, בפרט, רצף פיקה, רצועות 

פיקה, מתלה; מחברים ומצמדים עבור כבלים חשמליים; 
מחברים ומצמדים עבור מעגלים חשמליים; חיישני 

אולטראסאונד וחיישנים על-קוליים; גל מקודד; מקודדים 
מצטברים, מוחלטים ורב סיבוביים; מערכות זיהוי וחלקיו; 

ומערכות זיהוי RFID ומבוססות חזות וחלקיה; מערכות אפיק 
חשמלי;  מערכות אפיק חשמלי מבוססות אתרנט; מערכות 

תקשורת וחיישנים אלחוטיים; חיישני קישור IO-Link ומערכות 
תקשורת IO-Link; חיישני בטיחות ומערכות תקשורת 

בטיחותיות; מצלמות תעשייתיות ומערכות חזותיות, תאורה 
למערכות חזותיות; התקנים חשמליים ואלקטרוניים לשימוש 

באוטומציה תעשייתית; הנכללים כולם בסוג 9                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ט' שבט תשע"ה - 8929/01/2015



לחמנינה
LACHMANINA

Trade Mark No. 253122 מספר סימן

Application Date 27/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lachmanina LTD שם: לחמנינה בע"מ

Address: 14 Kremnitzky St., Tel Aviv, Israel כתובת : קרמניצקי 14, תל אביב, 67899, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey; 
yeast, baking-powder; salt, sauces (condiments), 
spices.

קפה, תה; קמח ומוצרים העשויים מדגנים, לחם, דברי מאפה 
וממתקים, גלידות; דבש; שמרים, אבקת אפיה; מלח, רטבים 

(נותני טעם); תבלינים.
                                                               

Class: 35 סוג: 35

Bakeries, confectioneries, delicatessen, wholesale 
and retail marketing of bakery products.

מאפיות, קונדטוריות, מעדניות ושיווק סיטונאי וקמעונאי של 
מוצרי מאפה .                                                 

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; mainly coffe-
shops, restaurants and catering services. 

שירותים להספקת מזון ומשקה; ובעיקר בתי קפה, מסעדות 
ושירותי קייטרינג.                                                     

ט' שבט תשע"ה - 9029/01/2015



Trade Mark No. 253136 מספר סימן

Application Date 29/01/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Curtains, curtain rods and rails, blinds, cushions. וילונות,מוטות ומסילות לוילונות ,תריסים, כריות.           

Class: 21 סוג: 21

Kitchen utensils of all kinds, washing cloths and 
mpos.

כלי מטבח מכל הסוגים. מגבות לניקוי וסמרטוטים.                   
    

Class: 22 סוג: 22

Ropes, non- synthetic and non synthetic raw textiles,  
wool, silk, cotton, flax, jute and synthetic nylon, 
polyester, acrylic.

חבלים, טקסטיל סינטטי וטקסטיל שאיננו סנטטי, צמר, משי, 
כותנה, פשתן, יוטה וניילון סינטטי, פוליאסטר, אקריליק.           

                                

Class: 24 סוג: 24

Window shades, towels, covering for tables, beds, 
bedroom textiles, curtains, cushions covers, blankets 
bath towels, hand towels, children's bed covers, baby 
bed covers, cloth for furniture upholstery, place mats.

וילונות, מגבות, כיסוי לשולחנות, מיטות, טקסטיל לחדרי שנה, 
וילונות  וכיסויי כריות, שמיכות, מגבות לאמבטיה, מגבות לידים, 
כיסויי מיטה לילדים, כיסויי מיטה לתינוקות, בדים לריפוד ריהוט, 

תחתיות.                                                         

Class: 26 סוג: 26

Lace, embroidered buttons. תחרה, כפתורים רקומים.           

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs large & medium rugs, door mats. שטיחים, ומרבדים גדולים ובינוניים, מחצלות דלת.

ט' שבט תשע"ה - 9129/01/2015



Ownersבעלים

Name: Al Attabi Company LTD שם: חברת אלעתאבי בע"מ

Address: Salah Adin St.1, Jerusalem, 95908, Israel כתובת : צלאח אדין 1, ירושלים, 95908, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sani Khoury, Attorney

Address: Abu Obeida 2, P.O.B. 19543, Jerusalem, 
91194, Israel

שם: עו"ד סני חורי

כתובת : אבו עובדיה 2, ת.ד. 19543, ירושלים, 91194, ישראל

ט' שבט תשע"ה - 9229/01/2015



Trade Mark No. 253139 מספר סימן

Application Date 04/02/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1170218 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Moving Life Ltd. שם: מובינג לייף בע"מ

Address: 8 HaPnina Street, RaAnana, 43215, Israel כתובת : רחוב הפנינה 8, רעננה, 43215, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, namely scooters, mobility scooter, bike and 
light electriv vehicles (LEV);  electric motors and 
engines for vehicles, cars, trucks and land vehicles; 
battery, electric and green-fuel powered vehicles, 
cars, trucks and land vehicles; structural and 
transmission parts for vehicles, cars, trucks and land 
vehicles, all included in class 12.

כלי רכב, דהיינו, קטנועים, קלנועיות, אופניים; כלי רכב 
חשמליים לב ; מנועים חשמליים עבור רכבים, מכוניות, משאיות 
וכלי רכב יבשתיים; רכבים, מכוניות משאיות וכלי רכב יבשתיים 
הממונעים על ידי סוללות, חשמל או גז טבעי; חלקי חילוף 
למבנה ולתמסורת של רכבים, מכוניות משאיות וכלי רכב 

יבשתיים; הנכללים כולם בסוג 12                                         
                                                                        

Class: 42 סוג: 42

Vehicle diagnostic services, namely, providing 
vehicle diagnostic information relating to vehicle 
mileage, diagnostic information relating to vehicle 
maintenance needs, vehicle diagnostic readings and 
diagnostic trouble codes to drivers and vehicle 
dealers regarding vehicles via a computer program; 
Application service provider (ASP) services featuring 
software, for use in connection with online 
subscription service, that enables drivers to play and 
program audio, video, text and multimedia content, 
and software featuring audio, video, text and 
multimedia content in the field of vehicles; Hosting an 
online community website featuring information about 
electric vehicles for electric vehicle owners; 
Automobile diagnostic services, namely, providing 
interactive information concerning the status and 
power of vehicles via mobile phones and computer 
networks and monitors; all included in class 42.

שירותים לאבחון כלי רכב, דהיינו, אספקת מידע אבחוני 
הקשורים לכלי הרכב קילומטרז, מידע אבחוני הקשורים לצרכי 
תחזוקת כלי הרכב, אבחון תקלות ואבחון קודי תקלות לנהגים 
וסוחרי רכב באמצעות תוכנת מחשב; שירותי אספקת שירות 
יישומים (אי.אס.פי) שמציע שירותי תוכנה, שימוש בשירותי 
מינוי מקוונים, המאפשרים לנהגים להשמיע ולתכנן אודיו, 

וידיאו, טקסט ותוכן מולטימדיה, שירותי תוכנת אודיו, וידיאו, 
טקסט ותוכן מולטימדיה בתחום כלי רכב; אחסון אתר מקוון 
הכולל מידע על כלי רכב חשמלי לבעלי כלי רכב חשמליים; 
שירותי לאבחון כלי רכב, דהיינו, אספקת מידע אינטראקטיבי 
בנוגע לסטאטוס וכוח של רכבים באמצעות טלפונים סלולאריים 
ורשתות מחשבים ומוניטורים; הנכללים כולם בסוג 42.             
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

ט' שבט תשע"ה - 9329/01/2015



Trade Mark No. 253159 מספר סימן

Application Date 31/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avgen Trading Limited שם: אבגן טריידינג בע"מ

Address: 27 Mesilat Volfson, Tel Aviv, 66081, Israel כתובת : מסילת וולפסון 27, תל אביב, 66081, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Abrahamov, Adv.

Address: 130 Hahagana St., P.O.B. 319, Or Yeuda, 
60252, Israel

שם: אבי אברהמוב, עו"ד

כתובת : רח' ההגנה 130, ת.ד. 319, אור יהודה, 60252, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Artists' materials, namely, wood cuttings, foam sheet 
cuttings, foam plastic cuttings; all included in class 
26.

חומרים לאומנים, דהיינו, חיתוכי עץ, חיתוכי סול וחיתוכי קלקר; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     

          

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and loops, pins and needles; artificial flowers 
,sequins, wood and plastic beads; all included in 
class 26.

תחרה ומעשי רקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים; ווים ולולאות, 
סיכות ומחטים; פרחים מלאכותיים, פייטים, חרוזי עץ ופלסטיק; 

הנכללים כולם בסוג 26.
                                                           

ט' שבט תשע"ה - 9429/01/2015



Trade Mark No. 253175 מספר סימן

Application Date 31/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MUSIC WEBSTARS LTD שם: מיוזיק וובסטארס בע"מ

Address: 10 Libber Zeev St., Netanya, Israel כתובת : ליבר זאב 10, נתניה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Thau-Eitan & Co.

Address: P.O.B. 8364, Netanya, 4250451, Israel

שם: טאו-איתן ושות'

כתובת : ת.ד. 8364, נתניה, 4250451, אזור התעשיה פולג, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Organize competitions in music among users, which 
are displayed on the website.

ארגון תחרויות בתחום המוסיקה בין גולשים אשר מוצגות באתר 
האינטרנט.

                           

ט' שבט תשע"ה - 9529/01/2015



Trade Mark No. 253197 מספר סימן

Application Date 03/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Iris Kriner שם: איריס קריינר

Address: 14 Hazorfim, Tel Aviv, 26591, Israel כתובת : הצורפים 14, תל אביב, 26591, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Vargon Danon & Co. Adv.

Address: 14A' Aba Ahimeir st, Ramat Gan, 52587, Israel

שם: ורגון דנון ושות' עו"ד

כתובת : רח' אבא אחימאיר 14א, רמת גן, 52587, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commerce services, namely, marketing, trading and 
selling related vehicles for Women.

שירותי מסחר, היינו, פעילות שיווק, מסחר ומכירה הקשורים 
ברכבים עבור נשים.                             

ט' שבט תשע"ה - 9629/01/2015



AGRIDERA

Trade Mark No. 253321 מספר סימן

Application Date 10/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AGRIDERA-SEEDS & AGRICULTURE LTD שם: אגרידרה-זרעים וחקלאות בע"מ

Address: POB 103, P.O.B. 103, Gedera, 70750, Shfela, 
Israel

כתובת : ת.ד. 103, ת.ד. 103, גדרה, 70750, ישראל

ישראלי 

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: 31 סוג: 31

Grains and agricultural goods, namely, wheat, cotton, 
clover, vetch, watermelon, tomatoes, cucumbers, 
ornamental sunflowers, eggplants and onions 
cultivations, horticultural and foresry products not 
included in other classes; fresh fruits and vegetables; 
seeds; all included in class 31

תבואות ומוצרי חקלאות, דהיינו, זרעי גידולים של חיטה, כותנה, 
תלתן, בקייה, אבטיח, עגבניות, מלפפונים, חמניות נוי, חציל, 
בצל, גננות ויערנות שאינם נכללים בסוגים ; פירות וירקות 

טריים; זרעים; הנכללים כולם בסוג 31                                 
                                                                                    

                                                

ט' שבט תשע"ה - 9729/01/2015



Trade Mark No. 253405 מספר סימן

Application Date 05/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Chromagen Agricultural Cooperative Society 
Ltd.

שם: כרומגן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibbutz Sha'ar Ha'amakim, 3658800, Israel כתובת : שער העמקים, 3658800, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד. 15065, חיפה, 31905, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water and air heating devices; electric and solar 
systems designated to produce steam; electric, solar 
and gas systems designated to supply and heat 
water, systems designated to control and monitor 
heating and water supplying; all included in class 11.

התקנים לחימום והסקה של מים ואויר; מערכות חשמליות 
וסולאריות להפקת אדים; מערכות חשמליות, סולאריות וגז 
לאספקת מים וחימום; מערכות בקרה וניטור לחימום, הסקה 
ואספקת מים; הנכללים כולם בסוג 11.                                 
                                                                                    

                    

Class: 37 סוג: 37

Maintenance services for water and air heating 
devices; Repair and installation services of the 
following: heating systems; electric and solar 
systems designated to produce steam; electric, solar 
and gas systems designated to supply water and 
heating; systems designated to control and monitor 
heating and water supply; all included in class 37.

שירותי אחזקה להתקנים לחימום והסקה של מים ואויר; שירותי 
תיקון והתקנה של המערכות הבאות: מערכות לחימום והסקה; 
מערכות חשמליות וסולאריות להפקת אדים; מערכות חשמליות, 

סולאריות וגז לאספקת מים וחימום; מערכות בקרה וניטור 
לחימום, הסקה ואספקת מים; הנכללים כולם בסוג 37.             
                                                                                    
                                                                                

ט' שבט תשע"ה - 9829/01/2015



Trade Mark No. 253406 מספר סימן

Application Date 05/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Chromagen Agricultural Cooperative Society 
Ltd.

שם: כרומגן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibbutz Sha'ar Ha'amakim, 3658800, Israel כתובת : שער העמקים, 3658800, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד. 15065, חיפה, 31905, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water and air heating devices; electric and solar 
systems designated to produce steam; electric, solar 
and gas systems designated to supply and heat 
water, systems designated to control and monitor 
heating and water supplying; all included in class 11.

התקנים לחימום והסקה של מים ואויר; מערכות חשמליות 
וסולאריות להפקת אדים; מערכות חשמליות, סולאריות וגז 
לאספקת מים וחימום; מערכות בקרה וניטור לחימום, הסקה 
ואספקת מים; הנכללים כולם בסוג 11.                                 
                                                                                    

                    

Class: 37 סוג: 37

Maintenance services for water and air heating 
devices; Repair and installation services of the 
following: heating systems; electric and solar 
systems designated to produce steam; electric, solar 
and gas systems designated to supply water and 
heating; systems designated to control and monitor 
heating and water supply; all included in class 37.

שירותי אחזקה להתקנים לחימום והסקה של מים ואויר; שירותי 
תיקון והתקנה של המערכות הבאות: מערכות לחימום והסקה; 
מערכות חשמליות וסולאריות להפקת אדים; מערכות חשמליות, 

סולאריות וגז לאספקת מים וחימום; מערכות בקרה וניטור 
לחימום, הסקה ואספקת מים; הנכללים כולם בסוג 37.             
                                                                                    
                                                                                

ט' שבט תשע"ה - 9929/01/2015



Trade Mark No. 253407 מספר סימן

Application Date 05/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Chromagen Agricultural Cooperative Society 
Ltd.

שם: כרומגן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibbutz Sha'ar Ha'amakim, 3658800, Israel כתובת : שער העמקים, 3658800, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד. 15065, חיפה, 31905, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water and air heating devices; electric and solar 
systems designated to produce steam; electric, solar 
and gas systems designated to supply and heat 
water, systems designated to control and monitor 
heating and water supplying; all included in class 11.

התקנים לחימום והסקה של מים ואויר; מערכות חשמליות 
וסולאריות להפקת אדים; מערכות חשמליות, סולאריות וגז 
לאספקת מים וחימום; מערכות בקרה וניטור לחימום, הסקה 
ואספקת מים; הנכללים כולם בסוג 11.                                 
                                                                                    

                    

Class: 37 סוג: 37

Maintenance services for water and air heating 
devices; Repair and installation services of the 
following: heating systems; electric and solar 
systems designated to produce steam; electric, solar 
and gas systems designated to supply water and 
heating; systems designated to control and monitor 
heating and water supply; all included in class 37.

שירותי אחזקה להתקנים לחימום והסקה של מים ואויר; שירותי 
תיקון והתקנה של המערכות הבאות: מערכות לחימום והסקה; 
מערכות חשמליות וסולאריות להפקת אדים; מערכות חשמליות, 

סולאריות וגז לאספקת מים וחימום; מערכות בקרה וניטור 
לחימום, הסקה ואספקת מים; הנכללים כולם בסוג 37.             
                                                                                    
                                                                                

ט' שבט תשע"ה - 10029/01/2015



Trade Mark No. 253408 מספר סימן

Application Date 05/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Chromagen Agricultural Cooperative Society 
Ltd.

שם: כרומגן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibbutz Sha'ar Ha'amakim, 3658800, Israel כתובת : שער העמקים, 3658800, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד. 15065, חיפה, 31905, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water and air heating devices; electric and solar 
systems designated to produce steam; electric, solar 
and gas systems designated to supply and heat 
water, systems designated to control and monitor 
heating and water supplying; all included in class 11.

התקנים לחימום והסקה של מים ואויר; מערכות חשמליות 
וסולאריות להפקת אדים; מערכות חשמליות, סולאריות וגז 
לאספקת מים וחימום; מערכות בקרה וניטור לחימום, הסקה 
ואספקת מים; הנכללים כולם בסוג 11.                                 
                                                                                    

                    

Class: 37 סוג: 37

Maintenance services for water and air heating 
devices; Repair and installation services of the 
following: heating systems; electric and solar 
systems designated to produce steam; electric, solar 
and gas systems designated to supply water and 
heating; systems designated to control and monitor 
heating and water supply; all included in class 37.

שירותי אחזקה להתקנים לחימום והסקה של מים ואויר; שירותי 
תיקון והתקנה של המערכות הבאות: מערכות לחימום והסקה; 
מערכות חשמליות וסולאריות להפקת אדים; מערכות חשמליות, 

סולאריות וגז לאספקת מים וחימום; מערכות בקרה וניטור 
לחימום, הסקה ואספקת מים; הנכללים כולם בסוג 37.             
                                                                                    
                                                                                

ט' שבט תשע"ה - 10129/01/2015



Trade Mark No. 253409 מספר סימן

Application Date 05/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Chromagen Agricultural Cooperative Society 
Ltd.

שם: כרומגן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibbutz Sha'ar Ha'amakim, 3658800, Israel כתובת : שער העמקים, 3658800, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Friedman & Co., Adv.

Address: M.T.M Scientific, P.O.B. 15065, Haifa, 31905, 
Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדלי מת"מ 1, ת.ד. 15065, חיפה, 31905, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Water and air heating devices; electric and solar 
systems designated to produce steam; electric, solar 
and gas systems designated to supply and heat 
water, systems designated to control and monitor 
heating and water supplying; all included in class 11.

התקנים לחימום והסקה של מים ואויר; מערכות חשמליות 
וסולאריות להפקת אדים; מערכות חשמליות, סולאריות וגז 
לאספקת מים וחימום; מערכות בקרה וניטור לחימום, הסקה 
ואספקת מים; הנכללים כולם בסוג 11.                                 
                                                                                    

                    

Class: 37 סוג: 37

Maintenance services for water and air heating 
devices; Repair and installation services of the 
following: heating systems; electric and solar 
systems designated to produce steam; electric, solar 
and gas systems designated to supply water and 
heating; systems designated to control and monitor 
heating and water supply; all included in class 37.

שירותי אחזקה להתקנים לחימום והסקה של מים ואויר; שירותי 
תיקון והתקנה של המערכות הבאות: מערכות לחימום והסקה; 
מערכות חשמליות וסולאריות להפקת אדים; מערכות חשמליות, 

סולאריות וגז לאספקת מים וחימום; מערכות בקרה וניטור 
לחימום, הסקה ואספקת מים; הנכללים כולם בסוג 37.             
                                                                                    
                                                                                

ט' שבט תשע"ה - 10229/01/2015



ERNO LASZLO

Trade Mark No. 253577 מספר סימן

Application Date 19/02/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Erno Laszlo, Inc.

Address: 129 W 29th Street, 8th Floor, New York, NY 
10001, U.S.A.

 (a Delaware corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

non-medicated skin care preparations תכשירים לא תרופתיים לטיפוח העור           

ט' שבט תשע"ה - 10329/01/2015



BOMC

Trade Mark No. 253608 מספר סימן

Application Date 20/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dr. Nona International Ltd. שם: ד"ר נונה אינטרנשיונל בע"מ

Address: Industrial Park, P.O.B. 7010, kanot, Israel כתובת : אזור תעשייה, ת.ד. 7010, כנות, 7982500, ישראל

חברה פרטית 

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

Cosmetic products for beauty care and hygiene such 
as soaps; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה עבור טיפוח והיגיינה כמו סבונים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                     

Class: 5 סוג: 5

Dietary and/or food supplements in capsules; dietary 
and/or food supplements in instant soups; dietary 
and/or food supplements in tea and snacks; all 
included in class 5.

תוספות דיאטה ו/או מזון בכדורים; תוספות דיאטה ו/או מזון 
במרקים מיידים; תוספות דיאטה ו/או מזון בתה וחטיפים; 

נכללים כולם בסוג 5.                                                         
                                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing; all included in class 35. פרסומת ושיווק; הנכללים כולם בסוג 35.                           

ט' שבט תשע"ה - 10429/01/2015



Trade Mark No. 253609 מספר סימן

Application Date 20/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dr. Nona International Ltd. שם: ד"ר נונה אינטרנשיונל בע"מ

Address: Industrial Park, P.O.B. 7010, kanot, Israel כתובת : אזור תעשייה, ת.ד. 7010, כנות, 7982500, ישראל

חברה פרטית 

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

Cosmetic products for beauty care and hygiene such 
as soaps; all included in class 3.

מוצרי קוסמטיקה עבור טיפוח והיגיינה כמו סבונים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                                     

Class: 5 סוג: 5

Dietary and/or food supplements in capsules; dietary 
and/or food supplements in instant soups; Dietary 
and/or food supplements in tea and snacks;  all 
included in class 5.

תוספות דיאטה ו/או מזון בכדורים; תוספות דיאטה ו/או מזון 
במרקים מיידים; תוספות דיאטה ו/או מזון בתה וחטיפים; 

הנכללים כולם בסוג 5.                                                       
                                    

Class: 35 סוג: 35

Advertising; marketing; all included in class 35. פרסום; פרסומות; הנכללים כולם בסוג 35.                         

ט' שבט תשע"ה - 10529/01/2015



Trade Mark No. 253654 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148061 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 011118247

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
011118247

Dated 02/01/2013 (Section 16) מיום 02/01/2013 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measurement devices, checking (supervision) 
apparatus; apparatus and instruments for 
transforming electricity; apparatus and instruments 
for testing technology and metrology of electrical 
equipment and components therefor; apparatus for 
producing high voltage; computer software, in 
particular for testing technology and metrology of 
electrical equipment and components therefor.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services namely, 
research and development in the field of electrical 
testing technology and metrology ; computer 
software design, in particular for electrical testing 
technology and metrology.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/08/2012, No. 
011118247

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/08/2012, מספר 
011118247

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 10629/01/2015



 Owners

Name: BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH

Address: Raiffeisenstr. 8, A-6832 Sulz, Austria

(Austria GmbH)

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

ט' שבט תשע"ה - 10729/01/2015



Trade Mark No. 253669 מספר סימן

Application Date 17/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1148229 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HYUNDAI MNSOFT, INC.

Address: Hyundai Motors Wonhyoro, Office-Bdg, 114-38, 
Wonhyoro 4-ga, Seoul, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

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

Receivers for satellites; apparatus for voice recording 
and replaying; apparatus for transmitting and 
reproducing sound or images; navigation apparatus 
for vehicles; satellite navigational apparatus; 
communications apparatus for vehicles; recorded 
computer programs; downloadable computer 
programs; data processing apparatus; computer 
software; computer memory devices; interfaces for 
computers.

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

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

Republic of Korea, 10/07/2012, No. 4020120043973 דרום קוריאה, 10/07/2012, מספר 4020120043973

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 10829/01/2015



Trade Mark No. 253779 מספר סימן

Application Date 21/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Netanel Ahituv שם: נתנאל אחיטוב

Address: 23 Savyonim St., Tiberias, Israel כתובת : סביונים 23, טבריה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Kobi Ben Ayoun, Law Office.

Address: Waizman 4, St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: קובי בן איון, משרד עו"ד.

כתובת : ויצמן 4, בית אסיה, קומה 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Import and sale of equipment for heating and cooling. שירותי ייבוא ומכירה של ציוד לחימום וקירור.                       

ט' שבט תשע"ה - 10929/01/2015



Trade Mark No. 253893 מספר סימן

Application Date 28/02/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Fuzhou Hunter Product Imp. & Exp. Co. Ltd.

Address: Flat A-F&J-L, 24th Floor, Block A, Huakaifugui 
Bldg., 36 Dongda Road, Fuzhou, Fujian, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bags for notebook computers; cases for notebook 
computers; mobile phone cases; pocket calculators; 
cases especially made for photographic apparatus 
and instruments; sunglasses; computer peripheral 
devices; chargers for electric batteries; computer 
memories; protective helmets for sports; mouse (data 
processing equipment); jigs (measuring instruments); 
dressmakers’ measures; satellite navigational 
apparatus; telescopes; junction boxes (electricity); 
plugs, sockets and other contacts (electric 
connections); protective helmets; gloves for 
protection against accidents; all included in class 9.

תיקים למחשבים ניידים; נרתיקים למחשבים ניידים; נרתיקים 
לטלפון סלולריים; מחשבוני כיס; נרתיקים שנעשו במיוחד 
לאביזרים ומכשירי צילום; משקפי שמש; התקני ציוד היקפי 

למחשב; מטענים לסוללות חשמליות; זיכרונות למחשב: קסדות 
מגן לספורט; עכבר (ציוד לעיבוד נתונים); ג'יגס (מכשירי 
מדידה); אמצעי מדידה לתופרות; מכשירי ניווט לווין; 

טלסקופים; חיבורי תיבות (חשמל); תקעים, שקעים וחיבורים 
אחרים (חיבורי חשמל); קסדות מגן; כפפות להגנה מפני 

תאונות; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 18 סוג: 18

Valises; travelling trunks; backpacks; pocket wallets; 
handbags; travelling bags; briefcases; school 
satchels; umbrellas; leather straps; beach bags; 
suitcases; sling bags for carrying infants; wheeled 
shopping bags; key cases; harness straps; trunks 
(luggage); purses; attaché cases; shopping bags; 
travelling sets (leatherware); parasols; cases, of 
leather or leatherboard; haversacks; all included in 
class 18.

מזוודות; תאי מטען לנסיעות; תרמילים; ארנקי כיס; תיקי יד; 
תיקי נסיעות; תיקי ניירת; ילקוטי בית ספר, מטריות: רצועות 
עור; תיקי חוף; מזוודות; מנשאה לתינוקות; תיקי קניות על 
גלגלים; נרתיקים למפתחות; רצועות רתימה; תאי מטען 

(מזוודות); תיקים; תיקי מסמכים; תיקי קניות; ערכות נסיעה 
(בגדי עור); שמשיות; נרתיקים, מעור או בעל כריכה מעור; 

תרמילים; הנכללים כולם בסוג 18.                                       
                                                                                    

ט' שבט תשע"ה - 11029/01/2015



ברד סטורי
Bread Story

Trade Mark No. 253929 מספר סימן

Application Date 28/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Benedict Group Ltd. שם: קבוצת בנדיקט בע"מ

Address: 22 Alenby St., Tel Aviv, Israel כתובת : אלנבי 22, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Name: Amelia Cafe` Ltd. שם: קפה אמיליה בע"מ

Address: 88 Dizengoff St., Tel-Aviv, Israel כתובת : דיזנגוף 88, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Name: Shay Kahana Consulting and Investments Ltd. שם: שי כהנא ייעוץ והשקעות בע"מ

Address: 79 Arlozorov St., Tel - Aviv, Israel כתובת : ארלוזרוב 79, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gilead Sher Kadari & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 1, Round Tower, 17th. Floor, Tel 
Aviv, 6701101, Israel

שם: גלעד שר, קדרי ושות', עורכי דין

כתובת : עזריאלי 1, בניין עגול, קומה 17, תל אביב, 6701101, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Bread, pastry and confectionery, sandwiches, cakes, 
cookies, pastes; all included in class 30.

לחם, דברי מאפה, כריכים, עוגות, עוגיות, ממרחים; הנכללים 
כולם בסוג 30.

                                                 

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; restaurant, bar 
and catering services; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; מסעדה, בר ושרותי קייטרינג; 
הנכללים כולם בסוג 43.                                                     

    

ט' שבט תשע"ה - 11129/01/2015



Trade Mark No. 254056 מספר סימן

Application Date 19/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150364 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; chemical auxiliaries and intermediate 
products for the manufacture of pharmaceutical and 
cosmetic products chemical preparations for medical 
and hygienic purposes, unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics, artificial resins in the form of 
powders, granules, solutions, emulsions, dispersions, 
and pastes, in particular for use as auxiliaries for the 
manufacture of pharmaceutical products manures; 
fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry.

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; coating lacquers and 
glazes for pharmaceutical and veterinary products, 
lacquers and glazes for food; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and 
artists.

Class: 5 סוג: 5

Lacquers and glazes for pharmaceutical and 
veterinary preparations; lacquers and glazes for 
dietetic substances, chemical preparations for 
medical and hygienic purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, dietetic foods adapted for 
medical use, nutraceuticals(functional food), food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax. 

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/09/2012, No. 30 2012 051 821.4/01 גרמניה, 29/09/2012, מספר 821.4/01 051 2012 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 5 סוג: 5
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 Owners

Name: Evonik Industries AG

Address: Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, 
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
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Trade Mark No. 254064 מספר סימן

Application Date 08/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150435 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Tire and footprint casting release spray to assist in 
forensic evidence collection; high-visibility thief 
detection powder for dusting paper currency; visible 
thief detection paste; multiple stain visible thief 
detection paste; visible alarm box paste; invisible 
thief detection powder; invisible thief detection paste, 
invisible thief detection spray; latent finger print 
powder; fluorescent latent finger print powder; dual 
purpose latent finger print powder; magnetic latent 
finger print powder; fluorescent magnetic latent finger 
print powder; hydro-print wet latent print developer; 
ninhydrin spray; ninhydrin print fixative and remover; 
iodine print fixative and remover; cyanoacrylate latent 
print developer.

Class: 2 סוג: 2

Wax hardener for snow impressions to assist in 
forensic evidence collection; dust, sand, and dirt 
hardener to assist in forensic evidence collection; 
acrylic sand and dirt hardener to assist in forensic 
evidence collection; invisible coin and metal lacquer; 
iodine print fixative and remover.

Class: 3 סוג: 3

Fingerprint ridge builder; ink cleaning solution; 
fingerprint ink slab cleaner; fingerprint ink roller 
cleaner; fingerprint ink remover towelettes.

Class: 5 סוג: 5

Urine dip testing strips to test for the presence 
controlled substances; integrated multi-panel in vitro 
tests for controlled substances in urine; urine drug of 
abuse cup tests and urine stabilizer tablets; strips for 
testing for the presence of alcohol in the saliva of the 
subject; single drug dip stick tests for testing for a 
single drug in a urine specimen; multiple drug dip 
stick tests for testing for a multiple drugs in a urine 
specimen; plaster casting material for making 
forensic impressions of tire and footprint evidence.

Class: 9 סוג: 9

Computer software and hardware for the forensic 
analysis of mobile phones, digital phones, smart 
phones and tablet computers; computer software and 
hardware for the forensic analysis of digital cameras, 
and objects containing digital cameras including 
digital phones, mobile phones smart phones and 
tablet computers; computer software and hardware 
for the forensic analysis of digital images; computer 
software and hardware to analyse whether a digital 
image came from a particular digital device; 
computer software and hardware to analyze whether 
a particular digital device created a particular digital 
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image; computer software and hardware to which 
digital images were taken by which digital devices; 
computer software and hardware for forensic data 
recovery; computer software and hardware for 
forensic data recovery from digital devices mobile 
telephones, digital telephones, smart telephones, 
PDAs namely personal digital assistants, computers, 
tablet computers; computer software and hardware 
for forensic analysis of video; computer software and 
hardware for forensic analysis of moving images; 
computer software and hardware for the identification 
of video material on digital devices, mobile 
telephones, digital telephones, smart telephones, 
PDAs namely personal digital assistants, computers, 
tablet computers; computer software and hardware 
for forensic analysis of video material on digital 
devices including mobile telephones, smart 
telephones, PDAs namely personal digital assistants, 
computers, tablet computers; apparatus for 
identification of samples; electronic drug testing 
apparatus; electronic drug testing apparatus for the 
analysis of samples to confirm whether the samples 
contain drugs or precursors for drug production for 
scientific or forensic use; presumptive drug testing 
kits for ecstasy; presumptive drug testing kit for 
methamphetamine; presumptive drug testing kit for 
MDMA - 3,4- methylenedioxymethamphetamine; 
presumptive drug testing kit for gamma hydroxy 
butyrate; presumptive drug testing kit for heroin 
including white brown and black tar heroin; 
presumptive drug testing kit for lysergic acid 
diethylamide; presumptive drug testing kit for 
methadone; presumptive drug testing kit for 
buprenorphine hcl; presumptive drug testing kit for 
cocaine and crack cocaine; presumptive drug testing 
kit for cannabis, marijuana, hashish, hash oil, 
tetrahydrocannabinol and residues of 
tetrahydrocannabinol; presumptive drug testing kit for 
morphine; presumptive drug testing kit for opium 
alkaloids, heroin, amphetamines, methamphetamine, 
demerol and black tar heroin; presumptive drug 
testing kit for pentazocine; presumptive drug testing 
kit for drug alkaloids, heroin, morphine; presumptive 
drug testing kit for valium, ketamine, diazepam and 
rohypnol; presumptive drug testing kit for benzyl 
methyl keton and piperonyl methyl keton; 
presumptive drug testing kit for gamma-
butyrolactone; presumptive drug testing kit 
forephedrine hcl; presumptive drug testing kit for 
mcpp (l-(3-chlorophenyl); presumptive drug testing kit 
for piperazine; presumptive drug testing kit for 
oxycodone; presumptive drug testing kits for ecstasy; 
presumptive drug testing kit for methamphetamine; 
presumptive drug testing kit for MDMA - 3,4- 
methylenedioxymethamphetamine; presumptive drug 
testing kit for gamma hydroxy butyrate; presumptive 
drug testing kit for heroin including white brown and 
black tar heroin; presumptive drug testing kit for 
ketamine; presumptive drug testing kit for lysergic 
acid diethylamide; presumptive drug testing kit for 
methadone; presumptive drug testing kit for 
buprenorphine hcl; presumptive drug testing kit for 
various controlled substances; presumptive drug 
testing kit for cocaine and crack cocaine; 
presumptive drug testing kit for cannabis, marijuana, 
hashish, hash oil, tetrahydrocannabinol and residues 
of tetrahydrocannabinol; presumptive drug testing kit 
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for morphine and heroin; presumptive drug testing kit 
for opium alkaloids, heroin, amphetamines, 
methamphetamine, demerol and black tar heroin; 
presumptive drug testing kit for pentazocine; 
presumptive drug testing kit for drug alkaloids, 
heroin, morphine, general screening for unknown 
compounds; presumptive drug testing kit for valium, 
diazepam and rohypnol; presumptive drug testing kit 
for benzyl methyl keton and piperonyl methyl keton; 
presumptive drug testing kit for gamma-
butyrolactone; presumptive drug testing kit 
forephedrine hcl; presumptive drug testing kit for 
mcpp (l-(3-chlorophenyl); presumptive drug testing kit 
for piperazine; presumptive drug testing kit for 
oxycodone; presumptive drug testing kit for 
methamphetamine; presumptive drug testing kit for 
barbiturates; presumptive drug testing kit for 
psilocybin; presumptive drug testing kit consisting of 
tests for cannabis LSD, oxycodone, GHB, ketamine, 
cocaine crystal meth ecstasy, cocaine wipes, 
evidence bags, pocket weighing scales, pipettes and 
marker pen; drug testing kits; drug testing kit 
consisting of drug identification tests; presumptive 
drug test kit consisting of cocaine trace wipes, small 
plastic boxes, 1 handy multi-tool (large model), 
scissors, forceps, marking labels, spatulas, mini 
pipettes and large pipettes, evidence bags; portable 
weighing scale; forensic drug tests kit to test for the 
presence of controlled substances in powders, 
tablets, liquids, resins, and on surfaces; cocaine 
trace wipes being apparatus for identification of 
samples; cocaine identification spray being 
apparatus for identification of samples; lateral flow 
chromatographic immunoassay test for presence of 
controlled substances in urine; electronic tests to 
define the presence of blood, semen, urine, alcohol, 
MDMA - 3,4- methylenedioxymethamphetamine, 
gamma hydroxy butyrate, heroin, white heroin, brown 
heroin, black tar heroin, ketamine, lysergic acid 
diethylamide, methadone, buprenorphine hcl, 
cocaine, crack cocaine, cannabis, marijuana, 
hashish, hash oil, tetrahydrocannabinol and residues 
of tetrahydrocannabinol, morphine, opium alkaloids, 
amphetamines, methamphetamine, demerol, 
pentazocine, valium, crystal methamphetamine, 
ecstasy, diazepam rohypnol, benzyl methyl keton 
and piperonyl methyl keton, gamma-butyrolactone, 
forephedrine hcl, mcpp (l-(3-chlorophenyl), 
piperazine, oxycodone, barbiturates, psilocybin, 
gunshot residue, mucus, vaginal fluid; presumptive 
tests to define the presence of blood, semen, urine, 
alcohol, MDMA - 3,4- 
methylenedioxymethamphetamine, gamma hydroxy 
butyrate, heroin, white heroin, brown heroin, black tar 
heroin, ketamine, lysergic acid diethylamide, 
methadone, buprenorphine hcl, cocaine, crack 
cocaine, cannabis, marijuana, hashish, hash oil, 
tetrahydrocannabinol and residues of 
tetrahydrocannabinol, morphine, opium alkaloids, 
amphetamines, methamphetamine, demerol, 
pentazocine, valium, crystal methamphetamine, 
ecstasy, diazepam rohypnol, benzyl methyl keton 
and piperonyl methyl keton, gamma-butyrolactone, 
forephedrine hcl, mcpp (l-(3-chlorophenyl), 
piperazine, oxycodone, barbiturates, psilocybin, 
gunshot residue, mucus, vaginal fluid; sexual assault 
evidence collection kits; sexual assault evidence 
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collection kits comprising tamper evident box and 
security seals, bags for under clothing and bags for 
outer clothing, envelopes for collecting evidence, 
bindles for collecting evidence, comb, swabs for 
collecting evidence, finger nail scrapers, towelettes, 
anatomical drawings form, and instructions all for 
scientific or forensic use; specimen collection devices 
namely containers for samples extracted from the 
body; suspect sexual assault evidence collection kits; 
suspect sexual assault evidence collection kits 
comprising tamper evident box and security seals, 
bags for under clothing and bags for outer clothing, 
envelopes for collecting evidence, bindles for 
collecting evidence, blood sample collection tube, 
swabs for collecting evidence, finger nail scrapers, 
towelettes anatomical drawings form and instructions 
all for scientific or forensic use; drug facilitated sexual 
assault toxicology kits; drug facilitated sexual assault 
toxicology kit comprising tamper evident box and 
security seals, blood tube holder, sample needle, 
blood collection tubes, blood storage tubes, urine 
bottle holder, urine specimen bottle and instructions 
all for scientific or forensic use; blood specimen 
evidence collection kits; blood specimen evidence 
collection kit comprising tamper evident box and 
security seals, blood tube holder, sample needle, 
blood collection tubes, blood storage tubes and 
instructions all for scientific or forensic use; urine 
specimen evidence collection kit; urine specimen 
evidence collection kit comprising tamper evident box 
and security seals, urine bottle holder, urine 
specimen bottle and instructions all for scientific or 
forensic use; child physical abuse information and 
specimen collection kits; child physical abuse 
information and specimen collection kit comprising 
tamper evident box and security seals bags for 
clothing, envelopes for collecting evidence, swabs for 
collecting evidence, bags for inserting photographs 
taken and instructions all for scientific or forensic use; 
kits for the collection and preservation of unknown 
DNA specimens all for scientific or forensic use; kits 
for the collection and preservation of known DNA 
specimens all for scientific or forensic use; DNA 
buccal swab collection kits; DNA buccal swab 
collection kit comprising tamper-evident envelope, 
buccal swab information card containing a swab 
envelope, bag containing a desiccant packet, pair of 
barrier gloves, sterile, cotton-tipped swabs, tamper-
evident police evidence seals, kit mailing envelope 
and shipping seal and instructions all for scientific or 
forensic use; DNA fingerstick blood collection kits; 
DNA fingerstick blood collection kit comprising 
tamper-evident, pre-sealed envelope, fingerstick 
blood information card containing a blood collection 
card, pair of barrier gloves, alcohol prep pad, sterile 
gauze pad, sterile lancet, adhesive bandage, bag 
containing a desiccant packet, tamper evident police 
evident seal kit mailing envelope, kit shipping seal 
and instructions all for scientific or forensic use; DNA 
whole blood collection kits; DNA whole blood 
collection kit comprising tamper-evident, pre-sealed 
envelope blood collection information card, bag 
containing a liquid absorbing sheet, blood collection 
tube, bubble-pack blood tube protector, tamper-
evident blood tube security/identification seal, tube 
and needle holder, multi-sample needle, alcohol prep 
pad, tamper-evident seal and instructions all for 
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scientific or forensic use; DNA blood stain specimen 
collection kits; DNA blood stain specimen collection 
kit comprising tamper-evident, pre-sealed kit 
envelope, pair of barrier gloves, distilled water 
dispenser for collection of dry blood samples, police 
evidence seal for resealing kit envelope after 
specimen collection, sterile, cotton-tipped swabs, 
swab boxes, swab box envelopes and instructions all 
for scientific or forensic use; missing persons family 
DNA collection kits; missing persons family DNA 
collection kit comprising bag containing a desiccant 
packet, missing persons family DNA collection kit 
folder, with swab envelope affixed in folder, pair of 
barrier gloves, package of sterile, swabs, glassine 
paper, tamper-evident security seal for sealing swab 
envelope and instructions all for scientific or forensic 
use; child identification kits comprising kit envelope, 
child identification form, pre-sealed saliva swabs 
envelope security seal for resealing saliva swabs 
envelope after saliva collection labels, sterile, swabs 
pre-inked fingerprint sheet and instructions all for 
scientific or forensic use; child identification kit 
comprising kit envelope, child identification form, pre-
sealed saliva swabs envelope security seal for 
resealing saliva swabs envelope after saliva 
collection labels, sterile, swabs pre-inked fingerprint 
sheet and instructions all for scientific or forensic use; 
gunshot residue evidence collection kits; gunshot 
residue evidence collection kit for testing with GSR-
AA (atomic absorption) and GSR-SEM (scanning 
electron microscope) comprising tamper-evident 
envelope, gunshot residue analysis information form, 
pair of disposable plastic gloves, swabs (cotton-
tipped, plastic shaft), dispenser containing a 5 
percent nitric acid solution, control tube and cap, 
cartridge case tube and cap, right back, right palm, 
left back, and left palm tubes and caps, right back, 
right palm, left back, and left palm vials with caps 
containing SEM stubs covered with double-sided 
adhesive carbon tape, tamper-evident police 
evidence seal for resealing kit after evidence 
collection and instructions all for scientific or forensic 
use; gunshot residue evidence collection kit for 
testing with GSR-SEM (scanning electron) 
comprising, tamper-evident envelope, gunshot 
residue analysis information form, pair of disposable 
plastic gloves, right back vial with cap containing a 
SEM stub covered with double-sided adhesive 
carbon tape, right palm vial with cap containing a 
SEM stub covered with double-sided adhesive 
carbon tape, left back vial with cap containing a SEM 
stub covered with double-sided adhesive carbon 
tape, left palm vial with cap containing a SEM stub 
covered with double-sided adhesive carbon tape, 
tamper-evident police evidence seal for resealing kit 
after evidence collection and instructions all for 
scientific or forensic use; gunshot residue evidence 
collection kit comprising, tamper-evident envelope, 
gunshot residue analysis information form, pair of 
disposable plastic gloves, right hand vial with cap 
containing a SEM stub covered with double-sided 
adhesive carbon tape, left hand vial with cap 
containing a SEM stub covered with double-sided 
adhesive carbon tape, tamper-evident police 
evidence seal for resealing kit after evidence 
collection and instructions all for scientific or forensic 
use; gunshot residue evidence collection kit for 
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testing with GSR-AA (atomic absorption) and GSR-
SEM (scanning electron microscope) comprising 
tamper-evident envelope, gunshot residue analysis 
information form, pair of disposable plastic gloves, 
swabs (cotton-tipped, plastic shaft), dispenser 
containing a 5 percent nitric acid solution, control 
tube and cap, cartridge case tube and cap, right 
back, right palm, left back, and left palm tubes and 
caps, right back, right palm, left back, and left palm 
vials with caps containing SEM stubs covered with 
double-sided adhesive carbon tape, tamper-evident 
police evidence seal for resealing kit after evidence 
collection and instructions all for scientific or forensic 
use; gunshot residue evidence collection kit for 
testing with GSR-SEM (scanning electron) 
comprising, tamper-evident envelope, gunshot 
residue analysis information form, pair of disposable 
plastic gloves, right back vial with cap containing a 
SEM stub covered with double-sided adhesive 
carbon tape, right palm vial with cap containing a 
SEM stub covered with double-sided adhesive 
carbon tape, left back vial with cap containing a SEM 
stub covered with double-sided adhesive carbon 
tape, left palm vial with cap containing a SEM stub 
covered with double-sided adhesive carbon tape, 
tamper-evident police evidence seal for resealing kit 
after evidence collection and instructions all for 
scientific or forensic use; gunshot residue evidence 
collection kit for testing with GSR-AA comprising 
tamper-evident envelope, gunshot residue analysis 
information form, pair of disposable plastic gloves, 
swabs (cotton-tipped, plastic shaft) dispenser 
containing a 5 percent nitric acid solution, control 
tube and cap, cartridge case tube and cap, right 
back, right palm, left back, and left palm tubes and 
caps, tamper-evident police evidence seal for 
resealing kit after evidence collection and instructions 
all for scientific or forensic use; scanning electron 
microscope (SEM) specimen stubs for use in the 
collection of gunshot residue evidence for scientific or 
forensic use; SEM collection devices for the 
collection of gunshot residue evidence consisting of 
capped vial containing a SEM stub covered with a 
double-sided adhesive carbon tape; swabs for use in 
collecting gunshot residue sold in a kit with a nitric 
acid dispenser kit and snap cap vials with write on 
labels to store the swabs following the collection of 
evidence; swabs for use in collecting gunshot residue 
sold in a kit with a nitric acid dispenser kit and snap 
cap vials with write on labels to store the swabs 
following the collection of evidence; barrier gloves for 
use during the collection of scientific or forensic 
evidence; driving whilst intoxicated urine specimen 
collection kits; driving whilst intoxicated urine 
specimen collection kit comprising kit box, specimen 
bottle holder, urine specimen bottle, bag containing a 
liquid absorbing sheet label for the bag, tamper-
evident police evidence seal for resealing kit after 
evidence collection and instructions all for scientific 
or forensic use; driving whilst intoxicated blood 
specimen collection kits comprising kit box forms 
inner box blood tube holder tamper-evident evidence 
seal for sealing inner box, blood collection tube 
containing sodium fluoride and potassium oxalate, 
multi-sample needle, tube and needle holder, PVP 
prep pad (alcohol-free), bag containing a liquid 
absorbing sheet, tamper-evident specimen security, 
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tamper-evident kit box shipping seal for resealing kit 
box after specimen collection and instructions all for 
scientific or forensic use; specimen security seals; 
specimen identification seals; disposable rack for the 
air drying of the swabs used in collection of sexual 
assault evidence; kit to test for the presence of drugs 
in urine comprising drug test card, urine specimen 
cup, with temperature strip, identification label and 
safety sealed, slotted lid for test use, non-slotted lid 
for utilization of cup for confirmation purposes, visual 
results guide, tamper-evident urine specimen cup 
seal, instructions all for scientific or forensic use; kit 
to test for the presence of drugs in urine comprising 
drug test card, urine specimen cup, with temperature 
strip, identification label and safety sealed, slotted lid 
for test use, non-slotted lid for utilization of cup for 
confirmation purposes, second urine specimen cup, 
with non-slotted lid for confirmation purposes, visual 
results guide, tamper-evident urine specimen cup 
seal and instructions all for scientific or forensic use; 
postmortem specimen collection kits; postmortem 
DNA blood collection kits; postmortem DNA blood 
collection kit comprising tamper-evident, pre-sealed 
kit envelope, postmortem DNA blood stain 
information card containing a blood collection card, 
disposable pipette biohazard label, tamper-evident 
security seal, for resealing kit envelope after 
specimen collection and instructions all for scientific 
or forensic use; postmortem specimen collection kit 
comprising tamper-evident, pre-sealed kit envelope, 
specimen bottle holder/protector 20ml peripheral 
blood vial, containing 4mg of sodium fluoride powder, 
20ml aorta blood vial, containing 4mg of sodium 
fluoride powder, 20ml vial, with 5ml, 120ml liver 
specimen bottle, with label affixed, bag containing a 
liquid absorbing sheet, kit box shipping seal, for 
resealing kit box after specimen collection and 
instructions all for scientific or forensic use; medical 
examiners autopsy specimen collection kits; medical 
examiners autopsy specimen collection kit 
comprising kit box, fda insert, 500ml screw-top 
specimen collection jars, 120ml screw-top specimen 
collection jars, blood, kidney, liver, urine, brain, bile, 
and stomach contents jar identification labels, 
specimen jar security seals, evidence seal, for 
resealing kit box after specimen collection and 
instructions all for scientific or forensic use; 
postmortem driving whilst intoxicated specimen 
collection kits; postmortem driving whilst intoxicated 
specimen collection kit comprising tamper-evident, 
pre-sealed kit box, FDA insert, inner box blood tube 
and urine bottle holder, with security flap, tamper-
evident evidence seal, for sealing inner kit box, pre-
sealed 100ml urine specimen bottle, 10ml blood 
collection tubes (grey-stoppered), containing l00mg 
of sodium fluoride and 20mg of potassium oxalate, 
16g x 4inch needle, bag, containing a liquid 
absorbing sheet, tamper-evident specimen 
security/identification seals, tamper-evident kit box 
shipping seal, for resealing outer kit box after 
specimen collection and instructions all for scientific 
or forensic use; postmortem sexual assault evidence 
collection kits; postmortem sexual assault evidence 
collection kit comprising, kit box, bag for 
underclothes, envelopes for evidence, plastic 
fingernail scrapers, folded paper sheet sterile cotton-
tipped swabs, swabbie towel, comb plastic slide 
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holder, microscope slides, swab boxes, plastic slide 
mailer, blood collection card, anatomical drawings 
form evidence seals for resealing kit box after 
evidence collection labels, FDA insert and 
instructions all for scientific or forensic use; swab 
boxes; stepping plates for use at crime scenes; 
stepping plates for use at scenes where forensic data 
may be collected; person protection kit for wear 
whilst collecting forensic evidence; person protection 
kit for wear at a crime scenes consisting of coveralls, 
pair of anti-skid shoe/boot covers, pair of barrier 
gloves, anti-splash safety goggles, dust mask, 
biohazard disposal bag, anti-microbial wipe, 
exposure incident form, and instructions, all for 
forensic, or scientific use; coveralls for wear whilst 
collecting forensic evidence; coveralls for wear whilst 
collecting forensic evidence and at crime scene; 
coveralls with hood and boots for wear whilst 
collecting forensic evidence and at crime scene; anti-
skid shoe covers for wear whilst collecting forensic 
evidence and at crime scene; heavy duty, anti-skid 
footwear covers for wear whilst collecting forensic 
evidence and at crime scene; instruments for 
scientific use in testing microbiological samples, 
biohazard disposal bags for disposal of clothes worn 
whilst collecting forensic evidence and at crime 
scene; anti-splash safety goggles for wear whilst 
collecting forensic evidence and at crime scene; 
barrier gloves for wear whilst collecting forensic 
evidence and at crime scene; disposable face mask 
for wear whilst collecting forensic evidence and at 
crime scene; respirator for wear whilst collecting 
forensic evidence and at crime scene; dust mask for 
wear whilst collecting forensic evidence and at crime 
scene; nuisance odor mask for wear whilst collecting 
forensic evidence and at crime scene; skin protectant 
for wear whilst collecting forensic evidence and at 
crime scene; tire and footprint casting release spray 
to assist in forensic evidence collection; tire and 
footprint casting frames to assist in forensic evidence 
collection; tire and footprint plaster casting kit 
consisting of carrying case, dental stone casting 
material, dust, sand, and dirt hardener solution, 
hardener solution spray bottle, pump head cleaning 
solution, flexible mixing bowl, casting dams molding 
clay, empty water container, casting release spray 
aerosol, cast cleaning brush, plastic mixing spatula, 
wire cast reinforcement mesh, footprint casting 
frame, pipette, plastic trowels instruction sheet, kit 
instruction sheet; tire and footprint liquid silicone 
casting kit consisting of carrying case, silicone 
casting rubber, silicone catalyst, silicone accelerant 
solution, dust, sand, and dirt hardener solution, 
hardener and solution spray bottle, pump head 
cleaning solution, snow impression wax hardener 
aerosol, acrylic sand and dirt hardener aerosol, 
flexible mixing bowls, casting dams molding clay, 
casting release spray aerosol, cast cleaning brush, 
plastic mixing spatula, 6inch tape measure, footprint 
casting frame, evidence tags with ties, evidence 
marking crayon, black, pipette, plastic trowels and 
instruction sheet; casting putty kit consisting of 
instructions, casting putty, catalyst mixing card; 
visible thief detection powder; visible thief detection 
paste kit consisting of carrying case, visible thief 
detection powders, high- visibility thief detection 
powders, visible thief detection pastes, powder 
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application brush, cotton applicator swabs, wooden 
applicator spatulas, barrier gloves and instruction 
sheet; thief detection kit consisting of carrying case, 
long wave ultraviolet lamp, invisible thief detection 
powder, invisible coin and metal lacquer, invisible 
fluorescent crayons, invisible fluorescent pen, powder 
application brush, wooden applicator spatulas, cotton 
applicator swabs, barrier gloves and instruction 
sheet; admission/re-admission control system 
consisting of fluorescent skin stamp ink, long wave 
ultraviolet lamp, lamp stand, stamp pad, custom 
rubber hand stamp; ultraviolet lamps for crime scene 
and laboratory use; ultraviolet absorbing protective 
eyewear; trace metal detection kits; trace metal 
detection kit consisting of carrying case, trace metal 
detection spray, short wave ultraviolet lamp, ink 
remover towelettes and instruction sheet; trace metal 
detection spray; waterless hand cleaner; fingerprint 
magnifier; fingerprint ridge counters; portable 
fingerprinting kits consisting of carrying case, ink pad, 
5 inch x single cardholder ink remover towelettes and 
criminal fingerprint record cards; postmortem 
fingerprinting kit containing carrying case, pad inking 
tool, postmortem fingerprint cardholder, post-mortem 
fingerprint cards, ink remover towelettes, barrier 
gloves; dual purpose magnetic; latent finger print 
powder; retractable magnetic finger print powder 
wand; retractable pocket magnetic finger print 
powder wand; latent finger print powder mister; latent 
print magnifiers; cyanoacrylate fuming pouches; 
portable fuming chamber; laboratory cyanoacrylate 
fuming chamber; magnetic latent print lifting kit 
consisting of carrying case, magnetic latent print 
powders, magnetic print powder wand, powder 
brushes, hinged print lifters, magnifier, 
photomacrographic scale, barrier gloves; fluorescent 
latent print lifting kit consisting of carrying case, 
fluorescent latent print powders, powder brushes, 
powder brushes, hinged print lifters, magnifier, 
photomacrographic scale, barrier gloves, hinged print 
tape and backing cards; sample containers for 
collection of gunshot residue; sample containers for 
collection of narcotics, drugs, materials used in the 
production of drugs including MDMA - 3,4- 
methylenedioxymethamphetamine, gamma hydroxy 
butyrate; heroin, white heroin, brown heroin, black tar 
heroin, ketamine, lysergic acid diethylamide, 
methadone, buprenorphine hcl, cocaine, crack 
cocaine, cannabis, marijuana, hashish, hash oil, 
etrahydrocannabinol and residues of 
tetrahydrocannabinol, morphine, opium alkaloids, 
amphetamines, methamphetamine, demerol, 
pentazocine, valium, crystal methamphetamine, 
ecstasy, diazepam rohypnol, benzyl methyl keton 
and piperonyl methyl keton, gamma-butyrolactone, 
forephedrine hcl, mcpp (l-(3-chlorophenyl), 
piperazine, oxycodone, barbiturates, psilocybin; 
sample containers for collection of physical evidence 
from crime scenes including for latent prints; 
hardware and software for identification of digital 
signatures from recorded films, on magnetic tape, 
film, digital versatile disk, recorded disk, visual media 
computer programs; hardware and software for 
analysis, matching and reporting of data from 
recorded films, on magnetic tape, film, digital 
versatile disk, recorded disk, visual media computer 
programs; hardware and software for identification of 
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digital signatures from recorded images including 
digital, on magnetic tape, film, digital versatile disk, 
recorded disk, visual media computer programs; 
hardware and software for collecting data by means 
of measurement based on metrology; hardware and 
software for the analysis and description of samples 
of objects obtained by metrology; devices namely 
hardware and software, other than for medical use in 
sample labeling being identification matching and 
description of samples of objects obtained by 
metrology; parts and fittings for all the aforesaid 
goods.

Class: 10 סוג: 10

Specimen collection devices namely containers for 
samples extracted from the body; urine specimen 
collection kits; urine specimen collection kit 
comprising product identification sheet, pre-sealed 
120ml wide-mouth collection cup/bottle, leak-proof, 
tamper-evident, self-sealing, double pouch, 
specciimenn/document bag, containing a liquid 
absorbing sheet, urine specimen bottle security seal; 
urine specimen collection cups; urine specimen 
collection and urine specimen transport bottles; urine 
specimen bottles with temperature monitoring 
thermometers; instruments for medical use in testing 
microbiological samples, biohazarrd disposal bags for 
disposal of clothes worn whilst collecting forensic 
evidence and at crime scene; sample containers for 
physical evidence including for hairs; sample 
containers for body tissue including for samples of 
kidney, liver, brain, stomach; sample containers for 
bloodily fluids including blood, sweat, semen, mucus, 
urine, bile, and stomach.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for ozone generating air purifiers for use 
whilst collecting forensic evidence and at crime 
scene; ultraviolet lamps for crime scene and 
laboratory use; short wave ultraviolet lamps; 
ultraviolet lamp stands and ultraviolet absorbing 
protective eyewear; iodine fuming apparatus; 
cyanoacrylate fuming gun.
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Class: 16 סוג: 16

Paper drapes to provide a clean surface at a crime 
science and prevent environmental contamination; 
gunshot residue evidence hand bagging kits; gunshot 
residue evidence hand bagging kit comprising paper 
bags and rubber bands; self-sealing, leak-proof 
specimen bags for the transport of urine samples; 
plastic evidence security bags for the collection of 
forensic evidence; paper evidence bags for the 
collection of forensic or scientific evidence; evidence 
tags for the marking of collected forensic or scientific 
evidence; invisible fluorescent crayons; invisible 
fluorescent pen; invisible fluorescent skin stamp inks; 
fingerprinting pads; disposable finger printing sheets; 
inkless fingerprinting system; fingerprint slab ink; 
fingerprint inking slabs; fingerprint ink rollers; criminal 
fingerprint record cards; palm print record cards; 
tabletop fingerprinting cardholders; tabletop 
fingerprinting units; elimination print pad; tabletop 
fingerprinting stations; folding tabletop fingerprinting 
stations; postmortem fingerprint record card strips; 
postmortem fingerprinting tools; hinged finger print 
lifters; hinged palm print lifters; hinged footprint 
residue lifters rubber and gelatin hinged latent finger 
print lifters; rubber and gelatin hinged footprint lifters; 
latent print lifting tapes; pre-cut latent print lifting tape 
pad; stretch latent print lifting tapes; reversible latent 
print backing cards; reversible latent print backing 
card pads; crime sketch and victim sketch latent print 
backing card pads; latent print lifting kits; latent print 
lifting kit consisting of carrying case, latent print 
powders, dual purpose latent print powder, latent 
print powder brushes, transparent lifting tape, 
retractable blade scalpel, reversible latent print 
backing card pad, reversible latent print backing card 
pad, magnifier, photomacrographic scale, barrier 
gloves; magnetic latent print lifting kits; fluorescent 
latent print lifting kits.

Class: 17 סוג: 17

Silicone casting material for making accurate casts of 
footprints, tire tracks, tool marks, and for lifting 
dusted prints from textured surfaces or irregularly 
shaped objects all for forensic purposes.

Class: 20 סוג: 20

Plaster casting material for making forensic 
impressions of tire and footprint evidence.

Class: 21 סוג: 21

Casting materials mixing bowls; latent finger print 
powder sifting jars; latent finger print powder feather 
dusters; fiberglass latent finger print powder brushes; 
natural hair latent finger print powder brushes.

Class: 22 סוג: 22

Medium-duty body bags; heavy duty body bags; 
mesh water recovery body bags.
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Class: 42 סוג: 42

Provision of forensic services; provision of forensic 
analysis of evidence; provision of forensic analysis of 
evidence including for evidence of the presence or 
absence of explosives, explosive residue, gun shot 
residue, blood, semen, urine, mucus, vaginal fluid, 
alcohol, narcotics, drug precursors, illegal or banned 
substances, MDMA - 3,4-
methylenedioxymethamphetamine, gamma hydroxy 
butyrate, heroin, white heroin, brown heroin, black tar 
heroin, ketamine, lysergic acid diethylamide, 
methadone, buprenorphine hcl, cocaine, crack 
cocaine, cannabis, marijuana, hashish, hash oil, 
tetrahydrocannabinol and residues of 
tetrahydrocannabinol, morphine, opium, opium 
alkaloids, amphetamines, methamphetamine, 
pethidine, pentazocine, diazepam, crystal 
methamphetamine, ecstasy, diazepam flunitrazepam, 
benzyl methyl keton and piperonyl methyl keton, 
gamma-butyrolactone, forephedrine hcl, mcpp (l-(3-
chlorophenyl), piperazine, oxycodone, barbiturates, 
psilocybin; forensic analysis of mobile phones, digital 
phones, smart phones and tablet computers, digital 
cameras; forensic analysis of digital images; forensic 
analysis to determine whether a digital image came 
from a particular digital device; forensic analysis to 
determine whether a particular digital device created 
a particular digital image; forensic data recovery 
services; forensic recovery of data from digital 
devices mobile telephones, digital telephones, smart 
telephones, PDAs namely personal digital assistants, 
computers, tablet computers; forensic analysis of 
video; forensic analysis of moving images; forensic 
analysis services namely the identification of video 
material on digital devices, mobile telephones, digital 
telephones, smart telephones, PDAs namely 
personal digital assistants, computers, tablet 
computers; forensic surface testing services namely 
the testing of surfaces for the presence or absence of 
drugs or drug precursors.

Class: 45 סוג: 45

Fraud investigation services; due diligence services; 
private investigator services; legal services; forensic 
due diligence services; advice in relation to filing for 
intellectual property protection and obtaining 
available grants for such protection; advisory services 
on the subjects of the identification, securing, 
preparation, collection, preservation, measuring, 
transport, testing, non contamination analysis and 
curating of forensic evidence provided to personnel 
involved in criminal investigations; forensic advice on 
the extraction, storage, analysis, matching and 
reporting from video, film visual media of digital 
signatures, for criminal investigations; forensic advice 
on the extraction, storage, analysis, matching and 
reporting from digital images of digital signatures, for 
criminal investigations; forensic advice on the 
measurement, description, storage, analysis, 
matching and reporting of objects based on 
metrology, for criminal investigations.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(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: Forensic Pathways Limited

Address: Unit 3 Ninian Park, Ninian Way, Tamworth, 
Staffordshire B77 5ES, United Kingdom

(Company incorporated under the laws of England and 
Wales Private Limited 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

(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

United Kingdom, 09/12/2011, No. 2604033 ממלכה מאוחדת, 09/12/2011, מספר 2604033

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 22 סוג: 22

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45

Class: 3 סוג: 3

Fingerprint ridge builder; ink cleaning solution; 
fingerprint ink slab cleaner; fingerprint ink roller 
cleaner; fingerprint ink remover towelettes.
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Trade Mark No. 254067 מספר סימן

Application Date 04/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150488 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MTU Aero Engines GmbH

Address: Dachauer Str. 665, 80995 Munchen, Germany

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: 1 סוג: 1

Coolants for engines, especially for vehicle engines.

Class: 4 סוג: 4

Engine oil, lubricating oil, lubricating grease, 
lubricants.

Class: 41 סוג: 41

Instruction, training, organisation and conduction of 
workshops [training].
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ORANGE QUICK PAY

Trade Mark No. 254105 מספר סימן

Application Date 10/03/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Orange Brand Services Limited

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 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: 36 סוג: 36

Provision of credit card facilities and services; 
provision of electronic funds transfer services and on-
line transaction facilities; financial services; banking 
services; computerised financial services; information 
and advisory services relating to financial affairs, 
monetary affairs, provided on-line from a computer 
database or the Internet; all included in class 36.

אספקת אמצעים ושירותים לכרטיסי אשראי; אספקת שירותים 
להעברת כספים אלקטרונית ואמצעים לביצוע עסקאות מקוונות; 

שירותים פיננסיים; שירותים בנקאיים; שירותים פיננסיים 
ממוחשבים; שירותי מידע וייעוץ בקשר לעניינים פיננסיים, 

עניינים כספיים, המסופקים באופן מקוון ממאגר מידע ממוחשב 
או מהאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 36                                 
                                                                                    

                              

Class: 38 סוג: 38

Communication services; mobile telephone services; 
transmission, delivery and reception of sound, data, 
images and information; electronic message delivery 
services; data interchange services; transfer of data 
by telecommunication; transmission of digital files; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing telecommunications connections or links to 
the Internet or databases; telecommunication access 
services; computer aided transmission of messages 
and images; communication by computer; advisory, 
information and consultancy services relating to all 
the aforementioned; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי טלפונים ניידים; העברה, שליחה 
וקבלה של קול, נתונים, תמונות ומידע; שירותי שליחת הודעות 
אלקטרוניות; שירותי החלפת מידע; העברה של מידע על ידי 

טלקומוניקציה; העברה של קבצים דיגיטליים; טלקומוניקציה של 
מידע (כולל דפי רשת), תוכנות מחשב וכל מידע אחר; אספקת 
חיבורי טלקומוניקציה או קישורים לאינטרנט או למאגרי מידע; 
שירותי גישה לטלקומוניקציה; שידור ממוחשב של הודעות 
ותמונות; תקשורת על ידי מחשב; שירותי ייעוץ ומידע בקשר 

לכל הנזכר לעיל; הנכללים כולם בסוג 38                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

ט' שבט תשע"ה - 12829/01/2015



ORANGE QUICK SELL

Trade Mark No. 254106 מספר סימן

Application Date 10/03/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Orange Brand Services Limited

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 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: 36 סוג: 36

Provision of credit card facilities and services; 
provision of electronic funds transfer services and on-
line transaction facilities; financial services; banking 
services; computerised financial services; information 
and advisory services relating to financial affairs, 
monetary affairs, provided on-line from a computer 
database or the Internet; all included in class 36.

אספקת אמצעים ושירותים לכרטיסי אשראי; אספקת שירותים 
להעברת כספים אלקטרונית ואמצעים לביצוע עסקאות מקוונות; 

שירותים פיננסיים; שירותים בנקאיים; שירותים פיננסיים 
ממוחשבים; שירותי מידע וייעוץ בקשר לעניינים פיננסיים, 

עניינים כספיים, המסופקים באופן מקוון ממאגר מידע ממוחשב 
או מהאינטרנט; הנכללים כולם בסוג 36.                               
                                                                                    

                              

Class: 38 סוג: 38

Communication services; mobile telephone services; 
transmission, delivery and reception of sound, data, 
images and information; electronic message delivery 
services; data interchange services; transfer of data 
by telecommunication; transmission of digital files; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing telecommunications connections or links to 
the Internet or databases; telecommunication access 
services; computer aided transmission of messages 
and images; communication by computer; advisory, 
information and consultancy services relating to all 
the aforementioned; all included in class 38.

שירותי טלקומוניקציה; שירותי טלפונים ניידים; העברה, שליחה 
וקבלה של קול, נתונים, תמונות ומידע; שירותי שליחת הודעות 
אלקטרוניות; שירותי החלפת מידע; העברה של מידע על ידי 

טלקומוניקציה; העברה של קבצים דיגיטליים; טלקומוניקציה של 
מידע (כולל דפי רשת), תוכנות מחשב וכל מידע אחר; אספקת 
חיבורי טלקומוניקציה או קישורים לאינטרנט או למאגרי מידע; 
שירותי גישה לטלקומוניקציה; שידור ממוחשב של הודעות 
ותמונות; תקשורת על ידי מחשב; שירותי ייעוץ ומידע בקשר 

לכל הנזכר לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.                             
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ORANGE MY BOX

Trade Mark No. 254107 מספר סימן

Application Date 10/03/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Orange Brand Services Limited

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 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: 38 סוג: 38

Transfer of data by telecommunication; transmission 
of digital files; satellite communication services; 
telecommunication of computer programs and any 
other data; all included in class 38.

העברת נתונים באמצעות טלקומוניקציה; שידור של קבצים 
דיגיטאליים; שירותי תקשורת לוויניים; טלקומוניקציה של 

תוכנות מחשב וכל מידע אחר; הנכללים כולם בסוג 38.           
                                                                    

Class: 42 סוג: 42

Remote and cloud backup services for a variety of 
Operating Systems platforms; backup of contacts, 
messages, photos and videos; all included in class 
42.

שירותי גיבוי מרחוק ועל ידי ענן למגוון פלטפורמות של מערכות 
הפעלה; גיבוי של אנשי קשר, הודעות, תמונות ווידאו; הנכללים 

כולם בסוג 42.                                                   
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CUPIDO

Trade Mark No. 254133 מספר סימן

Application Date 12/03/2013 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

Confectionery, wafer cookies, and fried corn snacks 
and fried wheat flour snacks; all included in class 30.

ממתקים, עוגיות ופל, וחטיפי תירס מטוגנים וחטיפי קמח חיטה 
מטוגנים; הנכללים כולם בסוג 30.                                       
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Trade Mark No. 254190 מספר סימן

Application Date 12/03/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MARKETING ASSOCIATION OF ISRAEL שם: איגוד השיווק הישראלי

Address: Beit Shamay 10, Tel Aviv, 61207, Israel כתובת : בית שמאי 10, תל אביב, 61207, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Goren & Co., Advs.

Address: S.A.P. Building 3 Ha'yetzira 12 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: א. גורן ושות', עו"ד

כתובת : בית ש.א.פ. רחוב היצירה 3 קומה 12, רמת גן, 52522, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing in the press, billboards, 
media and internet; managing opinion polling; all 
included in class 35. 

פרסום ושיווק בעיתונות הכתובה, בשלטי חוצות, במדיה 
ובאינטרנט; ניהול סקרי שוק; הנכללים כולם בסוג 35.              
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Trade Mark No. 254206 מספר סימן

Application Date 18/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150702 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes namely, 
boxes of paper, tablecloths of paper, table napkins of 
paper, cardboard articles, in particular, geographical 
maps, planispheres made of cardboards, placards 
made of cardboard, signboards made of cardboard, 
menus made of cardboard, mats made of cardboard, 
advertising boards made of cardboard; photographs; 
plastic materials for packaging (not included in other 
classes); paper and cardboard packages, especially 
cigarette packages; boxes of cardboard, wrappings 
and packages (stationery); packing paper, cigar 
bands; stationery; forms (printed); pamphlets; writing 
pads; placards of paper or cardboard; posters; 
decalcomanias; labels, not of textile; calendars; 
catalogues: folders (stationery); files (office 
requisites); bags (envelopes, pouches) of paper or 
plastics, for packaging; all of the aforementioned 
products relate to beverages in class 32 and smoking 
 articles in class 34 .

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes, 
cigars; cigarillos; lighters for smokers; tobacco raw, 
manipulated or processed; tobacco products: 
cigarette filters; cigarette paper; ashtrays for 
smokers.
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 Owners

Name: AKTSIONERNO DROUJESTVO 
"BULGARTABAC-HOLDING"

Address: "Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 SOFIA, 
Bulgaria

(BULGARIA Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; business administration and 
management; publication of publicity texts: radio 
advertising; advertising through posters; distribution 
of samples, models, patterns; dissemination of 
advertising matters; sales advertising; advertising 
agencies; TV advertisements; administrative 
activities and services for management of domestic 
and international commercial transactions; 
consultations connected with the business 
management; marketing surveys and researches; 
consulting services for business management; 
management of business or industrial enterprises 
assistance, support in business management; 
organization of exhibitions and fairs with commercial 
and advertising purposes; outdoor advertising with 
bill boards; advertising services using outdoor 
posters, advertising panel and wall surfaces; 
preparation and publishing of advertisements through 
printed, audio, video, radio, television and electronic 
media: advertising through the global computer 
network; actualization of advertisement matters, 
import-export agencies;  all of the aforementioned 
services relate to beverages in class 32 and smoking  
articles in class 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)

Bulgaria, 20/07/2012, No. 124566 בולגריה, 20/07/2012, מספר 124566

Class: 16 סוג: 16

Class: 32 סוג: 32

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 254226 מספר סימן

Application Date 17/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150864 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: İPEK KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Kanyon Ofis Büyükdere Cad. No:185, TR-34394 
Levent/Istanbul, Turkey

(Turkey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor, Patent Attorneys

Address: 11 Amal, Rosh Ha'ayin, 48092, Israel

שם: אי פי פקטור, עו"פ

כתובת : עמל 11 גן טכנולוגי אפק, ראש העין, 48092, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, deodorants for human 
beings or for animals; wet wipes, tissue papers 
moisturized with cosmetics; cotton sticks for cosmetic 
purposes.

Class: 16 סוג: 16

Napkins of paper, handkerchiefs of paper, toilet 
paper, towels of paper, face towels of paper; baby 
bibs of paper, table cloths of paper, table mats of 
paper, ornaments made of paper; paper, cardboard 
and plastic materials for packaging (not included in 
other classes); plastic sheets, sacks and bags for 
wrapping and packaging.
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Trade Mark No. 254232 מספר סימן

Application Date 19/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150928 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

France No. 12/3948798 צרפת מספר: 12/3948798

Dated 26/09/2012 (Section 16) מיום 26/09/2012 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus, lamps, wall lights (lamps), light 
diffusers, flares, street lamps, lanterns for lighting, 
lamp hanging supports, chandeliers, ceiling lights, 
lamp shades in particular of crystal, lampshade 
holders, lamp globes, lamp glasses, chinese 
lanterns, plate warmers.

Class: 20 סוג: 20

Works of art, statues, statuettes and figurines of 
wood, wax, plaster, horn, bone, ivory or plastic, corks 
for bottles, baskets (not made of metal), knife 
handles not of metal,  door fittings not of metal, 
decorative mobiles, pegs (hooks) for clothing not of 
metal, handles for doors or windows not of metal, 
silver-plated glass (mirrors).
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Class: 21 סוג: 21

Crystalware; ceramic ware; terracotta ware; utensils 
and containers for household or kitchen use; artwork, 
statues, statuettes and figurines made of crystal, 
porcelain, terracotta, ceramic, earthenware or glass; 
crystal (glass); drinking glasses; glasses (containers); 
drinking vessels; tubs (containers); carafes; pitchers; 
jars; jugs; bottles; coasters, coasters for glasses, 
pitchers, jars, jugs or bottles not of paper and other 
than table linen; crystal or glass caps; decanters; 
goblets; tankards; coffeepots; sets (tableware); 
crockery; tableware; dishes; dish covers; trivets (table 
utensils); plates; bowls; cups; fruit cups; vegetable 
dishes; salad dishes; pickle dishes; serving dishes; 
bowls (basins); cups; saucers; soup tureens; 
sauceboats; creamers; sugar dispensers; jam dishes; 
butter covers; butter dishes; butter spreaders; cheese 
covers; egg cups; bowls; demijohns; candy 
dispensers; cruets; oil and vinegar cruets 
(dispensers); pepper pots; salt cellars; mills for 
domestic use, hand-operated; mustard jars; bottle 
openers; wine samplers (pipettes); epergnes; 
cabarets (trays); coffee or tea sets; non-electric 
coffee pots; teapots; spice sets; caviar sets; liqueur 
sets; manual mixers (shakers); coolers; buckets; ice 
buckets; champagne buckets; ice buckets; candle 
holders; candelabra (candlesticks); candlesticks; 
lanterns made wholly or partially of crystal; drip pans; 
perfume atomizers; perfume vaporizers; incense 
burners; jars; glass, porcelain or earthenware boxes; 
tea boxes; coffee boxes; spice boxes; tea strainers; 
knife holders for the table; napkin holders; menu card 
holders; crumb collectors; baskets for domestic use; 
flasks; holders for flowers (flower arranging); non-
electric fruit presses for household use; glass 
mosaic, not for building; molds (kitchen utensils); 
toiletry kits; household trays;  polishing (shining) 
materials except preparations, paper and stone; non-
paper pot holders; pots; powder compacts; vases.

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

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

France, 26/09/2012, No. 12 3 948 798 צרפת, 26/09/2012, מספר 798 948 3 12

Class: 11 סוג: 11

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21
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 Owners

Name: BACCARAT

Address: Rue des Cristalleries, F-54120 BACCARAT, 
France

(FRANCE société anonyme)

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
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GS F

Trade Mark No. 254303 מספר סימן

Application Date 17/03/2013 תאריך הגשה

 Owners

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

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

(Japan Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: 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: 12 סוג: 12

Automobiles and structural parts thereof. מכוניות וחלקי מבנה שלהן.                                   
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FOLLOWME

Trade Mark No. 254310 מספר סימן

Application Date 17/03/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ringdale UK Ltd

Address: Ringdale House, 26 Victoria Way, Burgess Hill, 
West Sussex RH15 9NF, 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: 9 סוג: 9

Data processing equipment and computers; recorded 
media, computer hardware and firmware; computer 
software; software downloadable from the Internet; 
downloadable electronic publications; compact discs; 
mouse mats; computer software for controlling 
access to and the use of printers in a network; 
computer software for controlling access to and the 
use of scanners in a network; computer software for 
controlling access to and the use of facsimile 
machines in a network; computer software for 
controlling access to and the use of multi-function 
printers in a network; computer software for 
controlling, monitoring and auditing the usage of 
printers and multi-function printers; smart cards and 
identity cards; smart card and identity card readers 
including biometric ID readers; apparatus instruments 
and software for use in identification and security 
applications; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods.

ציוד ומחשבים לעיבוד נתונים; מדיה מוקלטת, חומרה וקושחת 
מחשב; תוכנת מחשב; תוכנה הניתנת להורדה מהאינטרנט; 
פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; תקליטורים; משטחי 
עכבר; תוכנת מחשב עבור שליטה על הגישה ל- והשימוש 
במדפסות ברשת; תוכנת מחשב עבור שליטה על הגישה ל- 
והשימוש בסורקים ברשת; תוכנת מחשב עבור שליטה על 

הגישה ל- והשימוש במכשירי פקסימיליה ברשת; תוכנת מחשב 
עבור שליטה על הגישה ל- והשימוש במדפסות רב-תפקודיות 
ברשת; תוכנת מחשב עבור שליטה, ניטור ובקרה על הניצול של 
מדפסות ומדפסות רב-תפקודיות; כרטיסים חכמים וכרטיסי 

 ID זהות; קוראי כרטיסים חכמים וכרטיסי זהות הכוללים קוראי
ביומטריים; התקנים כלים ותוכנה לשימוש ביישומי זיהוי 

ואבטחה; חלקים ומתאמים עבור הסחורות הנאמרות לעיל.       
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720°stretch

Trade Mark No. 254325 מספר סימן

Application Date 18/03/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DELTA GALIL INDUSTRIES LTD. שם: דלתא גליל תעשיות בע"מ

Address: Beit Hatextile, 2 Koifman Street, Tel Aviv, Israel כתובת : בית הטקסטיל, רח' קויפמן 2, תל אביב, 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: 25 סוג: 25

Clothing        הלבשה
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SynGrammar

Trade Mark No. 254334 מספר סימן

Application Date 17/03/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hagai Zmora שם: חגי זמורה

Address: 295 Hayarkon St., Tel-Aviv, 6350431, Israel כתובת : הירקון 295, תל אביב, 6350431, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Liron Preminger, Adv 

Address: 4 Y.D. BERKOVICH ST, TEL AVIV, 64238, 
BEIT HAPRAKLITIM, Israel

שם: לירון פרמינגר, עו"ד 

כתובת : רח' י.ד. ברקוביץ' 4, תל אביב, 64238, מגדל המוזיאון, 
בית הפרקליטים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; Academic instruction at all levels; training 
of frontal learning; Training to develop learning 
programs; courses instruction; Self-study method, 
including through distance learning via the Internet.

חינוך; הוראה בכל הרמות האקדמאיות; אימונים לימודיים 
פרונטאליים; הדרכה לפיתוח תוכניות למידה; הוראה בקורסים; 
שיטה ללימוד עצמי לרבות באמצעות לימוד מרחוק באמצעות 
רשת האינטרנט.                                                               
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EOS

Trade Mark No. 254365 מספר סימן

Application Date 21/03/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4094003 ארה"ב מספר: 4094003

Dated 31/01/2012 (Section 16) מיום 31/01/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Arista Networks

Address: 5470 Great America Parkway, Santa Clara, 
California, 95054, U.S.A.

Nevada corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower, 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 
66180, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer operating programs for routers and 
switches; all included in class 9.

מערכות הפעלה למחשב לנתבים ומתגים; נכללים כולם בסוג 9. 
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Trade Mark No. 254409 מספר סימן

Application Date 07/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151984 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NTT Electronics Corporation

Address: 1-1-32 Shin-urashimacho,,Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa 221-0031, 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: 9 סוג: 9

Telecommunication machines and apparatus.
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Trade Mark No. 254562 מספר סימן

Application Date 31/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0959915 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GEM S.r.l.

Address: Via dei Campi, 2, I-55049 VIAREGGIO - 
LUCCA, Italy

(Italy 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: 1 סוג: 1

Glue for industrial purposes, adhesives for industrial 
purposes, adhesive preparations for surgical 
bandages.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, blood clotting 
and antibacterial aid for use in human and veterinary 
medicine, healing substances used in human and 
veterinary preparation; disinfectants for sanitary 
purposes; disinfectants for medical instrument; 
pharmaceutical preparations for wounds, medical 
substances for human and veterinary laparoscopic, 
laparotomic, and thoracoscopic procedure, medicines 
for human  and veterinary purposes, adhesives for 
medical purposes, medicated adhesives for binding 
wounds.

Class: 10 סוג: 10

Surgical kit and seal device applicator in order to 
apply surgical glue used after procedures such as 
diagnostic and interventional catheterization; medical 
instruments for applying surgical skin glue in topic 
application; dispensing tip to apply surgical glue to 
topical application; catheter to apply surgical glue 
during laparoscopy surgery; medical device 
applicator for spraying surgical glue in surgical 
laparotomic, lararoscopic and thoracoscopic 
procedures; spray device to apply surgical glue in 
surgical laparotomic, laparoscopic and thoracoscopic 
procedures; suture needles; surgical sutures.
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Trade Mark No. 254568 מספר סימן

Application Date 31/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1055297 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.)

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: 31 סוג: 31

Live animals; live poultry; live turkeys and chicks; live 
fertilized hatching eggs; live poultry for breeding and 
growing; animal feed.
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SRIVASSO

Trade Mark No. 254584 מספר סימן

Application Date 02/04/2013 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.                         
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Trade Mark No. 254625 מספר סימן

Application Date 04/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: KRBL Limited

Address: 5190, Lahori Gate, Delhi – 110 006, India

Indian Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Rice; all included in class 30 אורז; הנכללים כולם בסוג 30         
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VOITH

Trade Mark No. 254630 מספר סימן

Application Date 03/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Voith GmbH

Address: 43 Sankt Poltener Strasse, 89522 Heidenheim, 
Germany

German company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring, regulating and control systems; electronic 
control units; process control systems, namely 
electronic and electrical facilities for conducting of 
procedures or signals; measuring instruments; 
electrical controllers that control fiber manufacturing 
machines, paper machines, tape and fabric 
manufacturing machines, hydropower plants, 
powertrains and hydraulic aggregates; control 
apparatus; traction converters for electrical rail 
vehicle; all included in class 9.

מערכות מדידה, ויסות ובקרה; יחידות בקרה אלקטרוניות; 
מערכות בקרת תהליך, דהיינו התקנים אלקטרוניים וחשמליים 
לניהול תהליכים או אותות; מכשירי מדידה; בקרים חשמליים 
אשר שולטים על מכונות לייצור סיבים, מכונות נייר, מכונות 
לייצור בדים ודבקים, תחנות כוח, מערכות הנעה ומשאבות 
הידראוליות;  מכשירי בקרה; ממירי אחיזה עבור רכבות 

חשמליות; הנכללים כולם בסוג 9. 

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 12 סוג: 12

Gear boxes; retarder and torsional vibration 
dampers; hybrid drives for buses; independent 
suspensions and rigid axles for buses;  drive systems 
for rail vehicles, such as turbo transmissions, final 
drivers and self-locking differentials; locomotives; 
ship’s rudder; stabilization systems for ships; front 
ends for power units; all included in class 12

תיבות הילוכים; מאיט ומשכך תנודות הפיתול;  כוננים 
היברידיים לאוטובוסים; מתלים עצמאיים וסרנים קשיחים עבור 

אוטובוסים; מערכות הינע עבור כלי רכב מסילתיים, כגון 
תמסורת טורבו, דרייברים ונועלים דיפרנציאליים; קטרים; הגה 
כיוון של אוניה; מערכות ייצוב עבור אוניות; קצוות קדמיים 

ליחידות כוח; הנכללים כולם בסוג 12                                   
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Trade Mark No. 254659 מספר סימן

Application Date 07/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153391 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Grundig Multimedia B.V.

Address: Luna ArenA, Herikerbergweg 238, NL-1101 CM 
Amsterdam Zuidoost, Netherlands

(Netherlands Private Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Engines, electrical engines, their parts and fittings 
and accessories other than for land vehicles 
(including parts), electric door openers and closers 
used in land vehicles (included in this class); 
alternators, generators, generators of electricity, 
generators working with solar energy; textile milling, 
scotching, tentering or washing machines, sewing 
machines and industrial robots with the same 
function as the above-mentioned machines; pumps 
other than parts of machines or engines (including 
fuel dispensing pumps and guns for these); electrical 
appliances used in kitchen for chopping, grinding, 
crushing, whisking and milling; washing machines 
(laundry machines and dishwashing machines); 
electrical machines for cleaning floors and carpets, 
vacuum cleaners and their 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)

European Community Trade Mark, 07/08/2012, No. 
011102316

איחוד האירופי לסימני מסחר, 07/08/2012, מספר 
011102316

Class: 7 סוג: 7

ט' שבט תשע"ה - 15029/01/2015



Trade Mark No. 254663 מספר סימן

Application Date 26/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1153450 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Little Mistress Limited

Address: Unit 4,,18 Plumbers Row,,Whitechapel, London 
E1 1EP, United Kingdom

(United Kingdom (England & Wales) Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

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; artificial 
jewellery; horological and chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Trunks and travelling bags; bags, handbags, holdalls, 
duffle bags, sports bags; rucksacks, satchels, 
briefcases, portfolios, attache cases; purses, wallets; 
garment carriers; umbrellas, parasols and walking 
sticks. 

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

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

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

United Kingdom, 31/05/2012, No. 2623100 ממלכה מאוחדת, 31/05/2012, מספר 2623100

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25
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Soltick

Trade Mark No. 254728 מספר סימן

Application Date 02/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOLANO S.P. LTD שם: סולאנו ס.פ. בע"מ

Address: ram on, RAM ON, Israel כתובת : רם און, רם און, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz - Teperman, Adv.

Address: 10 Hata'as, P.O.B. 7039, Kfar Saba, 44425, 
Israel

שם: עוז - טפרמן, עו"ד

כתובת : התע"ש 10, ת.ד. 7039, כפר סבא, 44425, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations against parasites, pet care 
(cats and dogs); all included in class 5

תכשירים ווטרינריים נגד טפילים, לטיפול בחיות מחמד (חתולים 
וכלבים) ; הנכללים כולם בסוג 5             

ט' שבט תשע"ה - 15229/01/2015



VEGAS MATTRESS

Trade Mark No. 254732 מספר סימן

Application Date 07/04/2013 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 מזרנים ומיטות             

ט' שבט תשע"ה - 15329/01/2015



Soltif

Trade Mark No. 254738 מספר סימן

Application Date 02/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SOLANO S.P. LTD שם: סולאנו ס.פ. בע"מ

Address: רם און, רם און, ישראל כתובת : רם און, רם און, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz - Teperman, Adv.

Address: 10 Hata'as, P.O.B. 7039, Kfar Saba, 44425, 
Israel

שם: עוז - טפרמן, עו"ד

כתובת : התע"ש 10, ת.ד. 7039, כפר סבא, 44425, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations against parasites - pet care 
(cats and dogs); all included in class 5

תכשירים וטרינריים נגד טפילים, לטיפול בחיות מחמד (חתולים 
וכלבים);  הנכללים כולם בסוג 5                 
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SUNSTROO

Trade Mark No. 254759 מספר סימן

Application Date 08/04/2013 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.                         
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Trade Mark No. 254761 מספר סימן

Application Date 08/04/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1170254 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Attache cases, backpacks, bags of leather for 
packaging, bags for campers, bags for climbers, 
bags for sports, beach bags, boxes of leather or 
leather board, briefcases, canes, card cases, casings 
of leather for springs, chain mesh purses, covers for 
umbrella, frames for umbrellas or parasols, garment 
bags for travel, handbag frames, handbags, handles 
for suitcase, hat boxes of leather, haversacks, 
imitation leather, key cases leatherware, laces of 
leather, leather shoulder belts, mountaineering sticks, 
music cases, net bags for shopping, parasols, pocket 
wallets, purses, ribs for umbrella or parasol, 
rucksacks, school bags, shopping bags, sling bags 
for carrying infants, slings for carrying infants, 
suitcases, travelling bags, travelling trunks, umbrella 
handles, umbrella rings, umbrellas, valises, vanity 
cases, walking cane handles, walking sticks,  and 
wheeled shopping bags; all included in class 18

תיקים, תרמילים, תיקי עור לאריזה, תיקים למטילים, תיקים 
למטפסים, תיקי ספורט, תיקי רחצה, קופסות עשויות מעור או 
מלוחות עור, תיקי מסמכים, מקלות הליכה, נרתיקים לכרטיס, 
תרמילי עור לקפיצים, ארנקי רשת, כיסויים למטרייה, מסגרות 
למטריות או שמשיות, שקיות בגדים עבור נסיעות, מסגרות 

תיק, תיקי יד, ידיות למזוודה, תיבות כובע מעור, ילקוטי צד, בד 
דמוי עור, נרתיקי עור למפתחות, שרוכי עור, חגורות כתף 

מעור, מקלות טיפוס הרים, מארזים לכלים מוסיקאליים, שקיות 
רשת לקניות, שמשיות, ארנקי כיס, ארנקים, צלעות למטרייה או 
שמשייה, תרמילי גב, תיקי בית הספר, שקיות לקניות, מנשא 
לנשיאת תינוקות, תיקי מנשא לנשיאת תינוקות, מזוודות, תיקי 
נסיעה, ארגזי מטען לנסיעה, ידיות למטריות, טבעות למטרייה, 

מטריות, מזוודות על גלגלים, קופסות איפור, ידיות למקל 
הליכה, מקלות הליכה, ושקיות קניות על גלגלים; הנכללים כולם 
בסוג 18                                                                         
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Ownersבעלים

Name: LESHEM Adoram שם: לשם אדורם

Address: 61 Eilat, Tel Aviv, 66645, Israel כתובת : אילת 61, תל אביב-יפו, 66645, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Andrey Vapniarsky (Patent Attorney) 

Address: 18 Hakalir Street, P.O.B. 16522, Tel-Aviv, 
6116401, Israel

שם: אנדרי ופניארסקי (עורך פטנטים)

כתובת : הקליר 18 דירה 16, ת.ד. 16522, תל אביב, 6116401, 
ישראל

Class: 21 סוג: 21

Abrasive sponges for scrubbing the skin, aerosol 
dispensers (not for medical purposes), baskets for 
domestic use, heat insulated containers for 
beverages, bottle openers, bottles, refrigerating 
bottles, soap boxes, brush goods, brushes, electric 
brushes (except parts of machines), brushes for 
cleaning tanks and containers, brushes for footwear, 
material for brush-making, perfume burners, comb 
cases, cleaning hand-operated instruments, cleaning 
towel, clothes-pins,  fitted toilet bags, combs, electric 
combs, combs for animals, large-toothed combs for 
the hair, cosmetic utensils, deodorizing apparatus for 
personal use, dispensers for soap, epergnes, 
eyebrow brushes, floss for dental purposes, glass 
incorporating fine electrical conductors, hair for 
brushes, horse brushes, appliances for removing 
make-up (non-electric), nail brushes, perfume 
burners, perfume sprayers, perfume vaporizers, 
powder puffs, scrubbing brushes, shaving brushes, 
shoe horns, sponge holders, stands for shaving 
brushes, toilet brushes, toilet sponges, toilet utensils, 
toothbrushes, electric toothbrushes, toothpick 
holders, towel rails and rings; all included in class 21

ספוגים שוחקים לקרצוף העור, מכשירי אירוסול (לא למטרות 
רפואיות), סלים לשימוש ביתי, מיכלים למשקאות מבודדי חום, 
פותחני בקבוק, בקבוקים, בקבוקי קירור, קופסות סבון, מוצרי 
מכחול, מברשות, מברשות חשמליות (למעט חלקים של 

מכונות), מברשות לניקוי מיכלים, מברשות לנעליים, חומרים 
להכנת מברשת, מאידי בושם, מארז למסרק, מכשירי ניקוי 
המופעלים ביד, סמרטוטי ניקוי, סיכות בגדים, תיקים שקיות 
אסלה מותאמות (מצוידות), מסרקים, מסרקים חשמליים, 
מסרקים לבעלי חיים, מסרקים לשיער מרווחים בין שיניים, 
מכשירי דאודורנט לשימוש אישי, כלי קוסמטיקה, דיספנסרים 
לסבון, אגרטלים, מברשות לגבות, מיכלים, חוט דנטלי לשיניים, 
זכוכית בשילוב מוליכי חשמל עדינים, שיער עבור מברשות, 

מברשות סוס, מכשירים להסרת איפור (לא חשמלי), מברשות 
ציפורניים, מפזרי בושם, מרססי בושם, מכשירי אדים לבושם, 
מפזרי אבקה, מברשות קרצוף, מברשות גילוח, כפות נעליים, 
המחזיקים לספוגיות, מעמד למברשות גילוח, מברשות טואלט, 
ספוגיות טואלט, כלי רחצה, מברשות שיניים, מברשות שיניים 
חשמליות, מחזיקי קיסם, מסילות וטבעות למגבת; הנכללים 
כולם בסוג 21                                                                 
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Trade Mark No. 254774 מספר סימן

Application Date 09/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Avid Radiopharmaceuticals, Inc.

Address: 3711 Market Street, 7th floor, Philadelphia PA 
19104, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Diagnostic agents;  diagnostic scanning agents for 
medical use, namely, diagnostic scanning agents for 
in vivo use; radiopharmaceutical diagnostic 
preparations for medical use; radiopharmaceutical 
diagnostic preparations for use in the diagnosis of 
neurodegenerative amyloid diseases; all included in 
class 5. 

גורמי אבחון; גורמי אבחון סריקתי לשימוש רפואי, דהיינו, גורמי 
אבחון סריקתי לשימוש בגוף החי; תכשירי אבחון 

רדיופרמצבטיים לשימוש רפואי; תכשירי אבחון רדיופרמצבטיים 
לשימוש באבחון של מחלות ניוון אמילואידיות של רקמת עצבים; 
הנכללים כולם בסוג 5.                                                      
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Trade Mark No. 254835 מספר סימן

Application Date 17/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154108 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 011116142

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
011116142

Dated 28/12/2012 (Section 16) מיום 28/12/2012 (סעיף 16) 

European Community Trade Mark 
No. 010627644

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
010627644

Dated 04/07/2012 (Section 16) מיום 04/07/2012 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning, scouring and abrasive preparations, none 
of the aforesaid solely for the purpose of removing 
dust and loose soiling; bleaching preparations and 
other substances for laundry use and dishwashing; 
dishwashing preparations; dishwasher cleaner; rinse 
agents; polishing preparations for kitchen and 
glassware; laundry preparations; carpet cleaners; 
detergents; soaps; fabric softeners, laundry additives; 
stain removing preparations; prewash and stain 
loosening preparations; starch; laundry blue; 
polishing preparations for kitchen and glassware; 
decalcifying and descaling preparations for 
household use; rust removers, grease removers; 
drain and sink unblocking preparations; preparations 
for prevention of limescale, rust or grease; non-
medicated toilet preparations; hair lotions; non-
medicated skin care preparations; cosmetic and 
beauty preparations; cosmetic creams and lotions; 
moisturising creams, lotions and gels; exfoliants; 
bleaching preparations all for personal use; 
preparations for shaving; depilatory preparations; 
depilatory waxes; preparations, including creams, 
gels and mousses, for use before, during and after 
shaving; perfumes; essential oils; non-medicated 
preparations for the bath in the form of salts (oils and 
soaks); moisturising preparations; non-medicated 
preparations for the care of intimate parts of the 
body, ointments, non- medicated preparations for the 
care of the feet, body and skin; nail care 
preparations; creams, gels, lotions, oils, balsams, 
powders, talcum powders and sprays for use on the 
feet, body and skin; non-medicated preparations for 
the treatment, care, cleansing, soothing, revitalising 
and relaxing of the feet, body and skin; non-
medicated preparations for the bath in the form of 
salts, oils and soaks; soaks in the form of tablets; 
room sprays (fragrances, other than for personal 
use); perfuming preparations for the atmosphere; 
incense and incense cones; none of the foregoing 
being for trade professional end-users and in 
particular plumbers and heating engineers.
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Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances having 
anti-inflammatory, anti-pyretic and analgesic 
properties; medicated beverages and preparations 
for making such beverages; medicated confectionery; 
medicated skin care preparations; disinfectants 
(other than for laying or absorbing dust); disinfectants 
for household use or for hygiene or sanitary 
purposes; sanitary preparations; articles impregnated 
with an antiseptic product; antiseptic preparations, 
anti-bacterial preparations, disinfecting preparations, 
germicides; insecticides and miticides; insect 
repellants; preparations for destroying and repelling 
vermin; fungicides; deodorants (not for personal use); 
air freshening preparations; fabric deodorisers and 
refresheners.

Class: 8 סוג: 8

Nail clippers; nail files; nail buffers; manicure sets; 
manicure apparatus and instruments; nail scissors; 
nail polishers.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, orthopaedic, orthotic, chiropody, 
foot care, dental and veterinary apparatus and 
instruments; artificial limbs, eyes and teeth; 
apparatus for fixing of artificial limbs; suture 
materials; instruments, equipment and apparatus for 
hygiene, orthopaedics and for the treatment and care 
of the feet and skin; cushions for care of the feet; 
aids for the correction of the feet including supports 
for the arch of the foot; apparatus for the separation 
and the straightening of the toes; protective 
apparatus against the hardening of areas of skin 
calluses and inflammation of the toes; cushions for 
the heels, under-heels; protection for metatarsal 
cushions; boot inserts, foot rings and foot supports; 
shoe insoles, orthopaedic insoles, disposable insoles, 
deodorized insoles for orthopaedic footwear; 
compression hosiery; graduated compression 
hosiery; medical support hosiery; orthopaedic and 
therapeutic hosiery; hosiery for medical, surgical 
and/or prophylactic purposes; medical and surgical 
socks; stockings for varicose veins; apparatus for 
exercising the foot; orthopaedic articles; instruments 
and apparatus for placing bandages; apparatus for 
the fixing of fingers and toes; elastic bandages for 
joints, elastic gaiters, elastic knee joints, elastic 
bandages, bandages for the waist, bandages for 
orthopaedic purposes; apparatus for measuring, 
examining and taking impressions of the feet; body 
massagers; electrically operated massagers; foot 
massagers; therapeutic apparatus and appliances for 
massaging and/or bathing; condoms; contraceptive 
or prophylactic devices; massage apparatus, 
instruments and appliances; electric and electronic 
massage apparatus, instruments and appliances; 
body massagers; personal massagers; vibrators; 
vibrating rings; marital aids; sex toys; sex aids; arch 
supports; parts and fittings for all the aforesaid 
goods.
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Class: 11 סוג: 11

Apparatus and instruments, all for scenting, purifying 
or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; electrical powered air purifiers 
for the neutralization, reduction or control of 
allergens; water decalcifying and descaling 
apparatus; water filtering apparatus; water softening 
apparatus; water filters; water softeners; filter 
cartridges for water purification and water softening 
for household use; water treatment filters.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; fittings for footwear, 
socks and stockings; shoes, slippers, boots, sandals, 
clogs; soles; insoles for footwear; hosiery; medicated 
insoles; boot inserts; fittings, inserts and insoles for 
footwear all impregnated with or incorporating anti-
fungal substances; heel cushions and heel grips.

Class: 35 סוג: 35

Marketing services; commercial or industrial 
management services; organisation, operation and 
supervision of loyalty and incentive schemes; rental 
and leasing of vending machines; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
consumer goods, namely domestic bleaching 
preparations for laundry use, dishwasher 
preparations, preparations for removing stains, 
carpet cleaners, soaps, detergents, decalcifying and 
descaling preparations, limescale removers, rust 
removers, fabric softeners, laundry additives, water 
softening preparations, grease removers, drain and 
sink unblocking preparations, preparations for 
prevention of limescale, rust or grease, non-
medicated toilet preparations, skin care preparations, 
medicated skin care preparations, preparations for 
treatment of acne, depilatory preparations, 
pharmaceutical preparations, medicated beverages 
and confectionery, sanitary preparations, antiseptic 
preparations, anti-bacterial preparations, disinfecting 
preparations, articles impregnated with a disinfectant 
or anti-bacterial product, articles impregnated with an 
antiseptic product, insecticides, insect repellents, 
pesticides, rodenticides, miticides, preparations for 
destroying vermin, germicides, deodorants (not for 
personal use), air freshening preparations, air 
fresheners; none of the foregoing being services for 
trade professional end-users and in particular 
plumbers and heating engineers.

Class: 41 סוג: 41

Education, advice and training, all in relation to food, 
home consumer products, and personal care and 
healthcare consumer products; education, advice and 
training, all in relation to home care, personal care, 
sexual health and well being and healthcare 
management and welfare; arranging and conducting 
of seminars, workshops and discussion groups; 
sporting and cultural activities; publication of texts; 
organisation of exhibitions for cultural or educational 
purposes; presentation of works of visual art and 
literature to the public for cultural or educational 
purposes; entertainment services, entertainment 
information services.
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Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

European Community Trade Mark, 13/08/2012, No. 
011116142

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/08/2012, מספר 
011116142

Class: 8 סוג: 8

Nail clippers; nail files; nail buffers; manicure sets; 
manicure apparatus and instruments; nail scissors; 
nail polishers.

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, orthopaedic, orthotic, chiropody, 
foot care, dental and veterinary apparatus and 
instruments; artificial limbs, eyes and teeth; apparatus 
for fixing of artificial limbs; suture materials; 
instruments, equipment and apparatus for hygiene, 
orthopaedics and for the treatment and care of the 
feet and skin; cushions for care of the feet; aids for 
the correction of the feet including supports for the 
arch of the foot; apparatus for the separation and the 
straightening of the toes; protective apparatus against 
the hardening of areas of skin calluses and 
inflammation of the toes; cushions for the heels, 
under-heels; protection for metatarsal cushions; boot 
inserts, foot rings and foot supports; shoe insoles, 
orthopaedic insoles, disposable insoles, deodorized 
insoles for orthopaedic footwear; compression 
hosiery; graduated compression hosiery; medical 
support hosiery; orthopaedic and therapeutic hosiery; 
hosiery for medical, surgical and/or prophylactic 
purposes; medical and surgical socks; stockings for 
varicose veins; apparatus for exercising the foot; 
orthopaedic articles; instruments and apparatus for 
placing bandages; apparatus for the fixing of fingers 
and toes; elastic bandages for joints, elastic gaiters, 
elastic knee joints, elastic bandages, bandages for 
the waist, bandages for orthopaedic purposes; 
apparatus for measuring, examining and taking 
impressions of the feet; body massagers; electrically 
operated massagers; foot massagers; therapeutic 
apparatus and appliances for massaging and/or 
bathing; condoms; contraceptive or prophylactic 
devices; massage apparatus, instruments and 
appliances; electric and electronic massage 
apparatus, instruments and appliances; body 
massagers; personal massagers; vibrators; vibrating 
rings; marital aids; sex toys; sex aids; arch supports; 
parts and fittings for all the aforesaid goods.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; fittings for footwear, 
socks and stockings; shoes, slippers, boots, sandals, 
clogs; soles; insoles for footwear; hosiery; medicated 
insoles; boot inserts; fittings, inserts and insoles for 
footwear all impregnated with or incorporating anti-
fungal substances; heel cushions and heel grips.
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 Owners

Name: Reckitt Benckiser N.V.

Address: Siriusdreef 14, NL-2132 WT Hoofddorp, 
Netherlands

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
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Trade Mark No. 254848 מספר סימן

Application Date 28/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154334 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BELSHINA Joint Stock Company

Address: Prospekt Shmidta 45, 212035 Mogilev, Belarus

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires for vehicle wheels; vehicle wheels; casings for 
pneumatic tires [tyres]; automobile tires [tyres]; 
vehicle wheel tires [tyres]; pneumatic tires [tyres].

Class: 35 סוג: 35

Rental of advertising space;  marketing studies; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; marketing research; 
marketing; updating of advertising material;  rental of 
advertising time on communication media; 
publication of publicity texts; advertising; radio 
advertising; outdoor advertising; distribution of 
samples; dissemination of advertising matter; direct 
mail advertising; on-line advertising on a computer 
network; advertising by mail order; television 
advertising; compilation of information into computer 
databases.

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

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

Belarus, 30/03/2012, No. 20121770 רוסיה הלבנה, 30/03/2012, מספר 20121770

Class: 12 סוג: 12

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 254861 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154440 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gray: 
("Pantone Warm Grey 100"); brown: ("Pantone 464"). 
as shown in the  mark.

 Owners

Name: GALENICUM HEALTH S.L.

Address: Diagonal 123, planta 11, E-08005 Barcelona, 
Spain

(España sociedad limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary products; dietetic substances and 
foodstuffs for medical use; nutritional substances for 
human beings.

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

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

European Community Trade Mark, 19/06/2012, No. 
010975084

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/06/2012, מספר 
010975084

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 254866 מספר סימן

Application Date 07/09/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154491 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images; audiovisual 
receivers; blank CD-ROMs for sound or video 
recording; prerecorded audio and video DVD and 
pre-recorded audio and video CD-ROMs; compact 
discs, audio-video containing music, entertainment, 
film, animations ; DVD containing musical and 
animations films and containing games; recorded 
video discs and tapes containing musical film, 
animations and games; exposed cinematographic 
film; video games software, computer games; discs 
and cartridges for video games; video game 
programs; audio books for kids; game software for 
use on computers or video game players; computer 
games software; computer software for video games 
or for games machines; books recorded on audio 
tapes, video tapes, CD-ROMs and DVDs; audio 
books downloadable; electronic game software; 
computer games software; optical glasses; 
sunglasses; eyeglasses cases; cords for spectacles; 
frames for spectacles; spectacle glasses; field 
glasses; telescopes; optical apparatus and 
instruments; video game joysticks.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; stationery; stationery-type portfolios; 
agendas and diaries; pocket diaries; note books; 
drawing pads; writing pads; scrapbooks; exercise 
books; printed cards; gift cards; envelopes, 
stationery; wrapping paper; document holders, 
stationery; folders, stationery; ring binders; 
calendars; drawing paper; note paper; adhesives for 
stationery or household purposes; collectable trading 
cards and stickers; artists' materials; paint brushes; 
drawing instruments; pens; pencils; bookmarks; book 
ends; photographs; photograph stands; newspapers; 
magazines, periodicals; books; typewriters and office 
requisites, except furniture; instructional and teaching 
material, except apparatus; plastic materials for 
packaging, not included in other classes; printers' 
type; printing blocks; bookbinding material.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing namely sweaters, cardigans, waistcoats, 
suits, trousers, shorts, jumpers, raincoats, clothing 
made of leather, stockings and socks, stocking 
suspenders, sock suspenders, wind resistant jackets, 
ski trousers, fur coats, overcoats, skirts, dresses, 
jackets, undershirts, T-shirts, sports jerseys and 
breeches for sports, blouses, shirt collars, shirts, 
foulards, beachwear, swimsuits, bikini, tracksuits; 
wedding dresses; underwear, bras, brassiere, 
corsets, underpants, briefs, vests, nightgowns, 
negligees, pyjamas, gloves, shawls, scarves, 
neckties, bow ties, belts, suspenders, hats, caps; 
shoes, boots, half boots, leather shoes, galoshes, 
rain boots, sport footwear, sandals, slippers, shoe 
soles, shoe heels, footwear uppers.

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; dolls; dolls' clothing; 
accessories for dolls; play sets for dolls; bean bag 
dolls; wind-up toys; toy masks; carnival masks; 
collectable toy figures; action figures and accessories 
therefor; plush toys; marionettes; puppets; parlour 
games; board games; educational games for the 
teaching of arithmetic, reading, language, geography, 
science, astronomy, history, rules of the road; electric 
action toys; hand-held electronic video games; video 
games apparatus; electronic amusement apparatus 
incorporating a liquid crystal display; stand-alone 
video game machines; protective carrying cases 
specially adapted for handheld video games; game 
apparatus adapted for use with display monitors; 
mechanical toys; building games; toy building blocks; 
jigsaw puzzles; action skill games; chess games; 
magic tricks; playing cards; music box toys; party 
games; bath toys; snow globes; marbles; yo-yos; 
spinning tops; inflatable toys; squeeze toys; stuffed 
toys; bubble making wand and solution sets; soap 
bubbles, toys; kites; toy buckets and shovel sets; 
mobiles, toys; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
trucks; water squirting toys; gymnastic and sporting 
articles; rubber balls; balloons; soccer balls; 
basketballs; baseballs; beach balls; bowling balls; 
tennis balls; golf balls; baseball bats; ; hockey pucks; 
roller skates; skateboards; jump ropes; table tennis 
tables; target games; punching balls; badminton sets; 
disc toss toys; paper party hats; paper party favors; 
decorations for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery;  video game apparatus for 
use with televisions.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow and 
orange. as shown in the  mark.

 Owners

Name: RAINBOW S.R.L.

Address: snc, via Brecce, I-60025 LORETO (AN), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; entertainment in the nature of cinema 
films; production, distribution and rental of films, of 
television and radio programmes, of sound and video 
recordings; production of entertainment live 
performances; showing of cinematographic films; 
presentation of recital; television entertainment in the 
nature of action, live, comic, dramatic and/or cartoon 
television programmes; rental of video cassettes; 
production of multimedia presentations (recording 
studio and film studio services); providing on-line 
electronic publications, not downloadable; interactive 
entertainment via a global computer network; 
providing movies available on-line on the Internet, not 
downloadable; providing games from the Internet, not 
downloadable; publication of books, magazines and 
electronic publications on cinema, music and video 
games; information on services related to games, 
music and cinema services available on-line, not 
downloadable; booking of rooms for entertainment; 
booking of entertainment halls; booking of seats for 
shows; booking of theater and cinema tickets; 
booking of seats for shows using electronic ticketing 
systems; instruction services; education; providing of 
training; sporting and cultural activities.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/05/2012, No. MC2012C000243 MC2012C000243 איטליה, 18/05/2012, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41
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Trade Mark No. 254875 מספר סימן

Application Date 10/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154568 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DOGUS YIYECEK VE ICECEK URETIM SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Altintepe Mahallesi, Cihadiye Caddesi No. 94, 
Maltepe-Istanbul, Turkey

(TURKEY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry, game, all kinds of processed meat 
products; dry legumes; instant soup and bouillon; 
olives and olive pastes; milks and milk products 
including butter; edible oils; dried, preserved, frozen, 
cooked fruits and vegetables; dried fruits and nuts; 
nut paste, peanut paste and tahini; eggs and 
powdered egg;  processed bee pollen for food 
purposes; protein-based nutrient-dense snack bars 
with added carbohydrates; potato chips.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, coffee or cocoa-based beverages, 
chocolate-based beverages; macaroni, ravioli, 
noodles, bakery and pastry products, bakery 
desserts; honey, royal jelly for human consumption, 
propolis for human consumption; flavorings and 
seasonings; yeast, baking powder; flour, semolina, 
starch; granulated sugar, cube sugar, powdered 
sugar; teas, ice teas; confectionary, chocolates, 
biscuits, crackers, wafers; chewing gums; ice-
creams, edible ices; salt; cereals and cereal 
products; salty snacks made from whole grains with 
added nuts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/01/2012, No. 2012/03792 טורקיה, 12/01/2012, מספר 2012/03792

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30
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Trade Mark No. 254886 מספר סימן

Application Date 15/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1093084 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fédération Internationale de Bobsleigh et de 
Tobogganing (FIBT) (civil association)

Address: Avenue de Rhodanie 54, 1000 Lausanne, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games of action, namely sledging (snow sleds, bob 
sleds and skeleton sleds); playthings, namely plush 
toys, stuffed toy animals, play figures, toy bobsleds, 
board games relating to sledging, action skill games, 
adult's and children's party games, trivia information 
games and electronic video arcade game machines, 
balloons, jigsaw puzzles, snow toys namely snow 
sleds and snow tubes, miniature helmets and sleds; 
gymnastic apparatus; snow sleds, bob sleds, 
skeleton sleds for recreational use.

Class: 35 סוג: 35

Marketing and promotion services; publicity and 
sales promotion services; product merchandising.

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing classes, 
seminars, workshops in the field of sledging training; 
providing of training in the field of sledging; 
entertainment, namely in the field of sledging events; 
organizing community sporting and cultural events; 
online electronic publishing of books, magazines, 
periodicals, and newsletters; publishing and 
distribution of books, newspapers, magazines, 
periodicals, and newsletters on the subject of sports; 
production of television programmes.
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Trade Mark No. 254888 מספר סימן

Application Date 15/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1138305 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games of action, namely sledging (snow sleds, bob 
sleds and skeleton sleds); playthings, namely plush 
toys, stuffed animals, play figures, toy bobsleds, 
board games relating to sledging, action skill games, 
adult's and children's party games, trivia information 
games and electronic video arcade game machines, 
balloons, jigsaw puzzles, snow toys namely snow 
sleds and snow tubes, miniature helmets and sleds; 
gymnastic apparatus; snow sleds, bob sleds, 
skeleton sleds for recreational use.

Class: 35 סוג: 35

Marketing and promotion services; publicity and 
sales promotion services; product merchandising.

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, providing classes, 
seminars, workshops in the field of sledging training; 
providing of training in the field of sledging; 
entertainment, namely in the field of sledging events; 
organizing community sporting and cultural events; 
online electronic publishing of books, magazines, 
periodicals, and newsletters; publishing and 
distribution of books, newspapers, magazines, 
periodicals, and newsletters on the subject of sports; 
production of television programmes.
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Various 
shades of red, various shades of blue, various 
shades of grey, black and white. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: Fédération Internationale de Bobsleigh et de 
Tobogganing (FIBT) (civil association)

Address: Avenue de Rhodanie 54, CH-1000 LAUSANNE, 
Switzerland

(civil association)
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Trade Mark No. 254891 מספר סימן

Application Date 11/04/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1169459 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software platform for 
infrastructure management, environmental and 
security management, asset management and 
network utilization in datacenters and workspace 
environments; computer software for computer 
network infrastructure management; computer 
software for network cabling management; computer 
software for automatic provisioning of infrastructure 
elements to network services; computer software for 
network infrastructure maintenance; computer 
software for datacenter infrastructure management; 
computer software for physical security management 
in network infrastructure; computer software for asset 
management of network infrastructure; hardware and 
software for carrier verification system; hardware and 
software for carrier asset management; computer 
hardware and software for carrier connectivity 
management; indoor optical wireless network system

חומרת מחשב ותוכנת פלטפורמה לניהול תשתיות, אבטחה 
וניהול סביבתי, ניהול נכסים וניצול רשת במרכזי נתונים וסביבות 
עבודה; תוכנת מחשב לניהול תשתיות רשתות מחשבים; תוכנת 
מחשב לניהול רשת כבלים; תוכנת מחשב לאספקה אוטומטית 
של רכיבי התשתית לשירותי הרשת; תוכנת מחשב לצורך 

תחזוקת תשתית הרשת; תוכנת מחשב לניהול תשתית מרכז 
הנתונים; תוכנת מחשב לניהול פיזי של אבטחה בתשתיות 

רשת; תוכנת מחשב לניהול הנכסים של תשתית הרשת; חומרה 
ותוכנה עבור מערכת אימות הספק; חומרה ותוכנה עבור 
מערכת אימות הספק; חומרה ותוכנה לניהול נכסי הספק; 

חומרה ותוכנה לניהול קישוריות הספק; מערכת רשת מקורה 
אופטית אלחוטית.                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance, setup and troubleshooting 
in the nature of repair of hardware for infrastructure 
management, environmental and security 
management, asset management and network 
utilization; maintenance, repair and installation of 
wireless network systems

התקנה, תחזוקה, התקנה ופתרון בעיות של תיקון חומרה 
לניהול תשתיות, ניהול סביבתי וניהול אבטחה, ניהול נכסים 
וניצול רשת; תחזוקה, תיקון והתקנה של מערכות רשת 

אלחוטיות.                                                                      
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Class: 42 סוג: 42

Design, development, and consulting services in the 
field of hardware and software for infrastructure 
management, environmental and security 
management, asset management and network 
utilization, data center management, data center 
infrastructure management, data center operations 
and data center efficiency; technical support 
services, namely, troubleshooting of facilities 
management and building automation computer 
software problems; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing 
building automation, facilities management and data 
center computer software and hardware problems; 
technical support services, namely, on-site support 
for IT infrastructure, operating systems, database 
systems and web applications; computer technology 
support services, namely, help desk services; remote 
computer network technical monitoring and software 
maintenance services; technical consulting and 
assistance with computer-based information systems 
and components; providing temporary use of non-
downloadable computer software applications for use 
in data center management, data center capacity 
planning, infrastructure management, data center 
efficiency, real-time power and environmental 
monitoring, alarm notification, asset management, 
tracking load and available power of equipment; 
installation of computer software; maintenance and 
up-dating of computer software and database 
systems; facilities management services, namely, 
monitoring of data centers and computer storage 
facilities, namely, monitoring of centralized repository 
for the storage, management, and dissemination of 
data and information; monitoring information 
technology infrastructure power and electrical 
systems, namely, power distribution units (PDUs) 
and environmental controllers; consulting services in 
the field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems for 
others in the fields of data center design and 
efficiency, design and development of online 
computer software systems; design of computer 
hardware, communications hardware and software, 
integrated electrical circuits, and computer networks;  
technical support services, namely, troubleshooting 
in the nature of diagnosing of hardware problems in 
facilities, datacenters and workspace environments; 
Wireless network analysis services, namely, 
providing technical support by monitoring of wireless 
network systems; Wireless network programming 
services.

עיצוב, פיתוח ושירותי ייעוץ בתחום החומרה והתוכנה לניהול 
תשתיות, אבטחה וניהול סביבתי, ניהול הנכסים וניצול הרשת, 
ניהול מרכז הנתונים, ניהול תשתית מרכז הנתונים, פעולות 
מרכז הנתונים ויעילותו; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, פתרון 
בעיות של ניהול אמצעים ובניית תוכנה אוטומטית לצורך פתרון 
הבעיות; שירותי תמיכה טכניים, דהיינו, בניית תוכנה אוטומטית 

לפתרון בעיות באבחון תוכנת המחשב, ניהול מתקנים / 
אמצעים, נתונים ובעיות בחומרה; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, 

תמיכה באתר הלקוח לתשתית מערכות המידע, מערכות 
ההפעלה, מערכות מסדי הנתונים ויישומי האינטרנט; שירותי 
ניטור ותחזוקת התוכנה ברשת מחשבים מרוחקת; ייעוץ טכני 
וסיוע במערכות מחשב מבוססות מידע ורכיבים; מתן שימוש 
זמני ביישומי תוכנת המחשב שאינם ניתנים להורדה בניהול 
מרכז הנתונים,  תכנון קיבולת של מרכזי נתונים, ניהול 

תשתיות, יעילות מרכז הנתונים, ניטור כוח וניטור סביבתי בזמן 
אמת, הודעת אזעקה, ניהול נכסים, מעקב טעינה וכוח זמין של 
ציוד; התקנה של תוכנת המחשב, תחזוקה ועדכון של תוכנת 
המחשב ומערכות מסדי הנתונים; שירותי ניהול מתקנים, 
דהיינו, ניטור של מרכזי הנתונים ומתקני האחסון במחשב, 

דהיינו, ניטור המאגר המרכזי של האחסון, הניהול וההפצה של 
הנתונים והמידע; ניטור טכנולוגיות המידע ומערכות הכוח 

והחשמל, דהיינו, יחידות חלוקת הכוח ובקרי איכות הסביבה; 
שירותי ייעוץ בתחום העיצוב, הבחירה, היישום והשימוש 
בחומרת המחשב ומערכות תוכנה לאחרים בתחומי עיצוב 

ויעילות מרכז הנתונים, עיצוב ופיתוח של מערכות תוכנת מחשב 
באינטרנט; עיצוב של חומרת מחשב, חומרת תקשורת ותוכנה, 
מעגלים חשמליים משולבים ורשתות מחשבים; שירותי תמיכה 
טכנית, דהיינו, פתרון בעיות באבחון בעיות החומרה במתקנים, 

מרכזי הנתונים וסביבות עבודה; שירותי ניתוח רשתות 
אלחוטיות, דהיינו, מתן תמיכה על-ידי ניטור מערכות רשת 

אלחוטיות; שירותי תכנות לרשת אלחוטית.                             
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Ownersבעלים

Name: RiT Technologies Ltd. שם: ריט טכנולוגיות בע"מ

Address: 24 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel כתובת : ראול וולנברג 24, תל אביב-יפו, 69719, ישראל

כן

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

ט' שבט תשע"ה - 17529/01/2015



קינדר

Trade Mark No. 254923 מספר סימן

Application Date 14/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: FERRERO S.p.A.

Address: Alba, Cuneo, 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: 30 סוג: 30

 Pastry and confectionery, filled wafers, filled sponge 
cakes, biscuits, sweets, chewing-gums, cereal-based 
snacks, chocolate and chocolate products namely 
chocolate eggs, chocolate bars, chocolate tablets, 
chocolate candies, filled chocolate, chocolate spread, 
pralines, cocoa or chocolate base beverages; edible 
ices.

מאפים ודברי מתיקה, וופלים ממולאים, עוגות ספוג ממולאות, 
ביסקוויטים, ממתקים, גומי לעיסה, חטיפים על בסיס דגנים, 
שוקולד ומוצרי שוקולד דהיינו ביצי שוקולד, חטיפי שוקולד, 
טבלאות שוקולד, סוכריות שוקולד, שוקולד ממולא, ממרח 

שוקולד, פרלינים, קקאו או משקאות על בסיס קקאו; קרחונים 
אכילים.                                                                           

              

ט' שבט תשע"ה - 17629/01/2015



Trade Mark No. 254945 מספר סימן

Application Date 11/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Sobo LTD. שם: סובו בע"מ

Address: 86 Herbert Samuel St., Tel Aviv, Israel כתובת : הרברט סמואל 86, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tal M. Lipper, Adv.

Address: Beit Yoel, 33 Jaffa Street, Jerusalem, 94221, 
Israel

שם: טל מ.ליפר, עו"ד

כתובת : בית יואל, יפו 33, ירושלים, 94221, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Pub, restaurant, coffe shop, live music bar. פאב, בר מוסיקה חיה, מסעדה, בית קפה.                   

ט' שבט תשע"ה - 17729/01/2015



بلفیك

Trade Mark No. 254951 מספר סימן

Application Date 11/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Arena Pharmaceuticals GmbH

Address: Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, 
Switzerland

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 preparations for the treatment and 
prevention of diabetes and metabolic dis orders; 
pharmaceutical prepeartions for the promotion of 
smoking cessation;  pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of drug and alcohol 
abuse; pharmaceutical preperations for human use, 
namely, pharmaceutical preperation to treat or 
prevent obesity;  pharmaceutical preparations for 
weight management, weight loss and the 
maintenance of weight loss.  
    
 
 
 
 

תכשירים רפואיים לטיפול ומניעת סוכרת והפרעות בחילוף 
חומרים; תכשירים רפואיים לקידום של גמילה מעישון; תכשירים 
רפואיים לקידום של גמילה מעישון; תכשירים רפואיים לטיפול 
ומניעה של שימוש בסמים ואלכוהול; תכשירים רפואיים לשימוש 
בידי בני אדם, דהיינו, תכשירים רפואיים לטיפול או מניעה של 

השמנת יתר; תכשירים רפואיים לפיקוח על משקל גוף, 
להפחתה במשקל ולשימור של הירידה במשקל.                     
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

ט' שבט תשע"ה - 17829/01/2015



TRANSRE LONDON

Trade Mark No. 254977 מספר סימן

Application Date 18/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Transatlantic Holdings, Inc.

Address: 80 Pine Street, New York, NY 10005, 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: 36 סוג: 36

Insurance, reinsurance, and insurance administration 
services. 

ביטוח, ביטוח משנה, ושירותי ניהול ביטוח.                           
                    

ט' שבט תשע"ה - 17929/01/2015



Trade Mark No. 255011 מספר סימן

Application Date 08/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154962 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 87/749,954 ארה"ב מספר: 87/749,954

Dated 10/10/2012 (Section 16) מיום 10/10/2012 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 3632906 ארה"ב מספר: 3632906

Dated 02/06/2009 (Section 16) מיום 02/06/2009 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; watches.

Class: 25 סוג: 25

Belts; coats; gloves; jackets; shoes; clothing, namely, 
shirts and hats.

Class: 35 סוג: 35

On-line retail store services featuring watches, watch 
accessories, and clothing; promotional sponsorship 
of sporting and athletic competitions, tournaments, 
exhibitions, events, programs and activities.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 10/10/2012, No. 85/749954 ארה"ב, 10/10/2012, מספר 85/749954

Class: 35 סוג: 35

Class: 14 סוג: 14

Jewelry.

Class: 25 סוג: 25

Belts; coats; gloves; jackets; shoes.

ט' שבט תשע"ה - 18029/01/2015



 Owners

Name: Rockwell Time, Inc.

Address: 1431 South Redwood Road, Woods Cross UT 
84093, U.S.A.

(Utah, 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

ט' שבט תשע"ה - 18129/01/2015



Trade Mark No. 255047 מספר סימן

Application Date 18/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0905284 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOYYİĞİT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Kirac Beldesi, Cakmakli Mahallesi 3, Cadde 
110, Sokak No:3, Buyukcekmece, Istanbul, Turkey

(Turkey Joint-Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Ready-made soup; frozen, prepared and packaged 
meals consisting primarily of meat, fish, vegetables 
or potatoes; edible oils and fats, butter, margarines; 
dried fruits; jellies; unflavored and unsweetened 
gelatin, tomato paste.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, artificial coffee, vegetal preparations 
for use as coffee substitutes, cocoa-based 
beverages, coffee-based beverages; macaroni, 
ravioli, vermicelli; pasta, cakes, biscuits, waffles, 
crackers, tarts; puddings; ready-made cake mixes; 
baking powder; seasonings and flavourings for foods, 
namely ketchup, mayonnaise, mustard, sauces, 
salad dressings, aromatic preparations for food and 
drinks, spices; bakery products, namely sweet bakery 
goods; pastry products and confectionery, namely 
Turkish delight, chocolate; flour, semolina and starch 
for food; sugar; tea and tea extracts; chewing gum 
not for medical purposes; snacks and crisps made of 
flour and cereals, corn flakes, oatmeal, breakfast 
cereals.

Class: 32 סוג: 32

Fruit and vegetable juices and syrups; fruit and 
vegetable juices; non-alcoholic fruit extracts used in 
the preparation of beverages; non-alcoholic 
beverages containing fruit and vegetable extracts; 
non-alcoholic beverages made of fruit in the form of 
powder and granules; tomato juice; non-alcoholic 
beverages made with cola extract; isotonic 
beverages.

ט' שבט תשע"ה - 18229/01/2015



X4D

Trade Mark No. 255084 מספר סימן

Application Date 21/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: CJ 4DPLEX CO., LTD.

Address: 164-1, Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, 
Republic of Korea

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: 20 סוג: 20

Seats; Special effects chairs for movie theaters; Up 
down left right motion effects chairs; Theatre seats; 
Sitting cushions; Cushions; Packaging containers of 
plastic; Non-metal memorial tablets; Non-metal 
memorial cups; Statues of wood, wax, plaster or 
plastic.

מושבים; כסאות עם אפקטים מיוחדים לבתי קולנוע; כסאות עם 
אפקטי תנועה למעלה למטה שמאלה ימינה; מושבי תיאטרון; 
כרי ישיבה; כרים; מיכלי אריזה מפלסטיק; לוחות זיכרון לא 

ממתכת; כוסות זיכרון לא ממתכת; פסלים מעץ, שעווה, גבס או 
פלסטיק.                                                                         

          

ט' שבט תשע"ה - 18329/01/2015



X4D

Trade Mark No. 255085 מספר סימן

Application Date 21/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: CJ 4DPLEX CO., LTD.

Address: 164-1, Jeungsan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul, 
Republic of Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment production and distribution; 
Entertainment performances; Cinema presentations; 
Movie theatre presentation providing movies with 
special effects; Production of radio and television 
programs; Presentation of live show performances; 
Presentation of musical performance; Animation 
production services; Distribution of motion picture 
films; Entertainment services, namely, planning and 
conducting a series of film festivals; Film production; 
Movie studios; Rental of cine-films; Publication of 
periodicals; Night clubs; Videotaping; News reporters 
services; Providing amusement facilities; Games 
equipment rental; Arranging for ticket reservations for 
movies; Arranging for ticket reservations for shows 
and other entertainment events; Provision of 
information and data concerning movies; 
Broadcasting technology academies; Arranging of 
fashion shows; Photography; Operation of 
amusement parks.

הפקה והפצה של בידור; הופעות בידור; מצגות סינמה; אספקת 
סרטים עם אפקטים מיוחדים במצגות בית קולנוע; הפקה של 
תוכניות רדיו וטלוויזיה; הצגת הופעות חיות; הצגת הופעות 
מוסיקליות; שירותי הפקת אנימציה; הפצה של סרטי קולנוע; 
שירותי בידור, דהיינו, תכנון וביצוע סדרה של פסטיבלים 
סרטים; הפקת סרטי סרטים; אולפני קולנוע; השכרת סרטי 
סינמה; פרסום של כתבי עת; מועדוני לילה; הסרטת וידאו; 

שירותי כתבי חדשות; אספקת מתקני שעשועים; השכרת ציוד 
משחקים; ארגון הזמנת כרטיסים מראש לסרטים; ארגון הזמנת 
כרטיסים מראש למופעים ואירועי בידור אחרים; אספקת מידע 
ונתונים הנוגעים לסרטים; אקדמיות טכנולוגיית שידור; ארגון של 
תצוגות אופנה; צילום; הפעלת פארקי שעשועים.                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

ט' שבט תשע"ה - 18429/01/2015



Trade Mark No. 255090 מספר סימן

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business consulting; business management 
assistance; business consultancy (professional); 
business information; human resource management 
consultancy;  promotion for others; business 
relocation management consultancy services; office 
machines and equipment rental; secretarial services 
all included in Class 35. 

 ייעוץ עסקי;  סיוע לניהול עסקי; ייעוץ עסקי (מקצועי); מידע 
עסקי; ייעוץ לניהול משאבי אנוש;  קידום עבור אחרים; שירותי 
ייעוץ לניהול העברת עסק למקום חדש; השכרת מכונות וציוד 
למשרד; שירותי מזכירות; הכל כלול בסוג 35.                       
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 36 סוג: 36

Banking services; financial services, namely, 
providing financial analysis, consultation, planning 
and management; commercial and consumer lending 
services; leasing services, namely, leasing of real 
property and real estate; mortgage lending and 
mortgage financing; credit card services; debit card 
services; electronic payment, namely, electronic 
processing and transmission of bill payment data; 
financial information in the nature of rates of 
exchange; security services, namely, guaranteeing 
loans; cash management; mortgage banking; saving 
account services; automated teller machine services; 
on-line banking  services; securities brokerage; 
financial services, namely, assisting others with the 
completion of financial transactions for stocks, bonds, 
securities and equities; management of portfolios 
comprising securities; brokerage of shares of stock 
and other securities; investment advisory services; 
investment banking services; investment 
consultation; investment management; credit and 
financial consultation all included in Class 36

שירותים בנקאיים, שירותים פיננסיים, כלומר, הספקת ניתוח, 
ייעוץ, תכנון וניהול פיננסי; שירותי הלוואה מסחריים וצרכניים; 

שירותי חכירה, כלומר, חכירת מקרקעין ונדל"ן; הלוואת 
משכנתאות ומימון משכנתאות; שירותי כרטיסי אשראי; שירותי 

כרטיסי חיוב; תשלום אלקטרוני, כלומר, עיבוד אלקטרוני 
והעברת נתונים לתשלום חשבונות; מידע פיננסי בתחום שערי 

חליפין; שירותי אבטחה, כלומר, הבטחת הלוואות; ניהול 
מזומנים; בנקאות למשכנתאות ; שירותי חשבון לחיסכון; שירותי 
כספומט; שירותי בנקאות מקוונת; תיווך ניירות ערך; שירותים 
פיננסיים, כלומר, סיוע לאחרים עם השלמת עסקות פיננסיות 
עבור מניות, אג"ח, ניירות ערך והון; ניהול תיקים שמכילים 
ניירות ערך; תיווך של חלקים של מניות וניירות ערך אחרים; 
שירותי ייעוץ השקעות; שירותי בנקאות להשקעות; ייעוץ 

השקעות; ניהול השקעות; ייעוץ אשראי ופיננסי; הכל כלול בסוג 
                                                                               .36
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

ט' שבט תשע"ה - 18529/01/2015



 Owners

Name: SVB Financial Group

Address: 3005 Tasman Drive, Santa Clara, California, 
95054, 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

ט' שבט תשע"ה - 18629/01/2015



Trade Mark No. 255092 מספר סימן

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SVB Financial Group

Address: 3005 Tasman Drive, Santa Clara, California, 
95054, 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: 35 סוג: 35

Business consulting; business management 
assistance; business consultancy (professional); 
business information; human resource management 
consultancy; promotion for others; business 
relocation management consultancy services; office 
machines and equipment rental; secretarial services 
all included in Class 35.  
 

 ייעוץ עסקי; סיוע לניהול עסקי; ייעוץ עסקי (מקצועי); מידע 
עסקי; ייעוץ לניהול משאבי אנוש; קידום עבור אחרים; שירותי 
ייעוץ לניהול העברת עסק למקום חדש; השכרת מכונות וציוד 

למשרד; שירותי מזכירות; הכל כלול בסוג 35 
 

                                                                                     
                                                                                    

                                            

Class: 36 סוג: 36

Banking services; financial services, namely, 
providing financial analysis, consultation, planning 
and management; commercial and consumer lending 
services; leasing services, namely, leasing of real 
property and real estate; mortgage lending and 
mortgage financing; credit card services; debit card 
services; electronic payment, namely, electronic 
processing and transmission of bill payment data; 
financial information in the nature of rates of 
exchange; security services, namely, guaranteeing 
loans; cash management; mortgage banking; saving 
account services; automated teller machine services; 
on-line banking  services; securities brokerage; 
financial services, namely, assisting others with the 
completion of financial transactions for stocks, bonds, 
securities and equities; management of portfolios 
comprising securities; brokerage of shares of stock 
and other securities; investment advisory services; 
investment banking services; investment 
consultation; investment management; credit and 
financial consultation all included in Class 36

שירותים בנקאיים, שירותים פיננסיים, כלומר, הספקת ניתוח, 
ייעוץ, תכנון וניהול פיננסי; שירותי הלוואה מסחריים וצרכניים; 

שירותי חכירה, כלומר, חכירת מקרקעין ונדל"ן; הלוואת 
משכנתאות ומימון משכנתאות; שירותי כרטיסי אשראי; שירותי 

כרטיסי חיוב; תשלום אלקטרוני, כלומר, עיבוד אלקטרוני 
והעברת נתונים לתשלום חשבונות; מידע פיננסי בתחום שערי 

חליפין; שירותי אבטחה, כלומר, הבטחת הלוואות; ניהול 
מזומנים; בנקאות למשכנתאות ; שירותי חשבון לחיסכון; שירותי 
כספומט; שירותי בנקאות מקוונת; תיווך ניירות ערך; שירותים 
פיננסיים, כלומר, סיוע לאחרים עם השלמת עסקות פיננסיות 
עבור מניות, אג"ח, ניירות ערך והון; ניהול תיקים שמכילים 
ניירות ערך; תיווך של חלקים של מניות וניירות ערך אחרים; 
שירותי ייעוץ השקעות; שירותי בנקאות להשקעות; ייעוץ 

השקעות; ניהול השקעות; ייעוץ אשראי ופיננסי; הכל כלול בסוג 
                                                                               .36
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

ט' שבט תשע"ה - 18729/01/2015



Trade Mark No. 255093 מספר סימן

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SVB Financial Group

Address: 3005 Tasman Drive, Santa Clara, California, 
95054, 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: 35 סוג: 35

Business consulting; business management 
assistance; business consultancy (professional); 
business information; human resource management 
consultancy; promotion for others; business 
relocation management consultancy services; office 
machines and equipment rental; secretarial services 
all included in Class 35.  

 ייעוץ עסקי; סיוע לניהול עסקי; ייעוץ עסקי (מקצועי); מידע 
עסקי; ייעוץ לניהול משאבי אנוש; קידום עבור אחרים; שירותי 
ייעוץ לניהול העברת עסק למקום חדש; השכרת מכונות וציוד 

למשרד; שירותי מזכירות; הכל כלול בסוג 35 
 

                                                                                     
                                                                                    

                                      

Class: 36 סוג: 36

Banking services; financial services, namely, 
providing financial analysis, consultation, planning 
and management; commercial and consumer lending 
services; leasing services, namely, leasing of real 
property and real estate; mortgage lending and 
mortgage financing; credit card services; debit card 
services; electronic payment, namely, electronic 
processing and transmission of bill payment data; 
financial information in the nature of rates of 
exchange; security services, namely, guaranteeing 
loans; cash management; mortgage banking; saving 
account services; automated teller machine services; 
on-line banking  services; securities brokerage; 
financial services, namely, assisting others with the 
completion of financial transactions for stocks, bonds, 
securities and equities; management of portfolios 
comprising securities; brokerage of shares of stock 
and other securities; investment advisory services; 
investment banking services; investment 
consultation; investment management; credit and 
financial consultation all included in Class 36

שירותים בנקאיים, שירותים פיננסיים, כלומר, הספקת ניתוח, 
ייעוץ, תכנון וניהול פיננסי; שירותי הלוואה מסחריים וצרכניים; 

שירותי חכירה, כלומר, חכירת מקרקעין ונדל"ן; הלוואת 
משכנתאות ומימון משכנתאות; שירותי כרטיסי אשראי; שירותי 

כרטיסי חיוב; תשלום אלקטרוני, כלומר, עיבוד אלקטרוני 
והעברת נתונים לתשלום חשבונות; מידע פיננסי בתחום שערי 

חליפין; שירותי אבטחה, כלומר, הבטחת הלוואות; ניהול 
מזומנים; בנקאות למשכנתאות ; שירותי חשבון לחיסכון; שירותי 
כספומט; שירותי בנקאות מקוונת; תיווך ניירות ערך; שירותים 
פיננסיים, כלומר, סיוע לאחרים עם השלמת עסקות פיננסיות 
עבור מניות, אג"ח, ניירות ערך והון; ניהול תיקים שמכילים 
ניירות ערך; תיווך של חלקים של מניות וניירות ערך אחרים; 
שירותי ייעוץ השקעות; שירותי בנקאות להשקעות; ייעוץ 

השקעות; ניהול השקעות; ייעוץ אשראי ופיננסי; הכל כלול בסוג 
                                                                               .36
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

ט' שבט תשע"ה - 18829/01/2015



Trade Mark No. 255099 מספר סימן

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: ASSA ABLOY ITALIA S.p.A.

Address: Via Bovaresa 13, San Giovanni in Persiceto 
(province of Bologna), 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: 6 סוג: 6

Door opening and closing devices, non-electric; 
emergency push bars of metal; metal accessories for 
wooden, steel, aluminum and glass tempered doors. 

התקנים לפתיחה וסגירה של דלתות, לא חשמליים; מוטות 
מתכת לדחיפה בשעת חירום; אביזרי מתכת לדלתות מחוסמות 
מעץ, פלדה, אלומיניום וזכוכית.                                          

ט' שבט תשע"ה - 18929/01/2015



PEARL

Trade Mark No. 255116 מספר סימן

Application Date 23/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Syneron Beauty Ltd. שם: סינרון ביוטי בע"מ

Address: Kochav Yokneam, New Industrial Park, P.O.B. 
219, Yokneam Illit, 20692, Israel

כתובת : כוכב יקנעם, פארק תעשיה חדש, ת.ד. 219, יקנעם 
עלית, 20692, 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: 10 סוג: 10

Dental apparatus, namely, electronic aesthetic device 
utilizing electro-ionic reaction for stain removal and 
whitening of the teeth.

מכשירים דנטאליים, דהיינו, התקן אלקטרוני אסתטי המנצל 
תגובה יונית חשמלית להסרת כתמים והלבנת השיניים.           

                                                          

ט' שבט תשע"ה - 19029/01/2015



DUPLEX

Trade Mark No. 255164 מספר סימן

Application Date 25/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Trane International Inc. 

Address: One Centennial Avenue, Piscataway, New 
Jersey 08855, U.S.A.

(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: 11 סוג: 11

Apparatus for cooling and refrigeration; Liquid chillers 
for institutional, commercial and industrial comfort 
cooling and industrial process applications.

מתקנים לצינון וקירור; מצננים נוזליים לקירור נוח מוסדי, מסחרי 
ותעשייתי, וליישומי הליכים תעשייתיים.                                 
                                                                                  

ט' שבט תשע"ה - 19129/01/2015



رونجولي

Trade Mark No. 255165 מספר סימן

Application Date 25/04/2013 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.                         

ט' שבט תשע"ה - 19229/01/2015



جاردیانس

Trade Mark No. 255166 מספר סימן

Application Date 25/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and 
metabolism, and blood and blood forming organs.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות והפרעות בדרכי העיכול 
וחילוף החומרים, דם ואיברים מייצרי דם.                               
                                                                                    

    

ט' שבט תשע"ה - 19329/01/2015



ESGLINIO

Trade Mark No. 255167 מספר סימן

Application Date 25/04/2013 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.                         

ט' שבט תשע"ה - 19429/01/2015



ایسجلیتیو

Trade Mark No. 255168 מספר סימן

Application Date 25/04/2013 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.                         

ט' שבט תשע"ה - 19529/01/2015



Trade Mark No. 255173 מספר סימן

Application Date 25/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155404 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products, precious stones; 
timepieces and chronometric instruments; precious 
metals and alloys thereof; works of art of precious 
metal.

Class: 32 סוג: 32

Beers; mineral and carbonated waters; beverages 
based on fruit 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.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; presentation of goods on 
communication media, for goods namely, alcoholic 
beverages (except beers), digesters (liqueurs and 
spirits), wines, spirits, brandy, liquors, clothing and 
accessories, headgear, glassware, porcelain, 
stationery, packaging, cutlery, printed matters, 
umbrellas, watches, cufflinks, sunglasses, luggage; 
business management and organization consultancy; 
computerized file management; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
wholesale or retail sale services for goods, namely, 
alcoholic beverages (except beers), digesters 
(liqueurs and spirits), wines, spirits, brandy, liquors, 
clothing and accessories, headgear, glassware, 
porcelain, stationery, packaging, cutlery, printed 
matters, umbrellas, watches, cufflinks, sunglasses, 
luggage.

ט' שבט תשע"ה - 19629/01/2015



 Owners

Name: GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES 
VIGNOBLES DE LA BARONNE PHILIPPINE DE 
ROTHSCHILD

Address: LD le Pouyalet, F-33250 PAUILLAC, France

(FRANCE Groupement Foncier Agricole)

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: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink namely, bar 
services, food and drink catering; temporary 
accommodation namely, rental of temporary 
accommodation, temporary accommodation 
reservation; hotel 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)

France, 17/01/2013, No. 13 3975265 צרפת, 17/01/2013, מספר 3975265 13

Class: 14 סוג: 14

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33

Class: 35 סוג: 35

Class: 43 סוג: 43

ט' שבט תשע"ה - 19729/01/2015



Trade Mark No. 255213 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155803 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ace of Spades Holdings, LLC

Address: 81 Greene St., 2nd Floor, New York, New York 
10012, U.S.A.

(DELAWARE, USA LLC)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), in particular 
wines, sparkling wines and Champagne.

Class: 43 סוג: 43

 Services for providing food and drink, namely 
restaurant and bar services; temporary 
accommodation, namely hotel services. 

ט' שבט תשע"ה - 19829/01/2015



Trade Mark No. 255220 מספר סימן

Application Date 20/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155868 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and alloys thereof; unwrought or 
semi-wrought steel, namely carbon steel, coated 
steel, lacquered and pre-lacquered steel, chromium 
steel, galvanized steel, the aforesaid goods in the 
form of billets, cogs, slabs, plates, strips, sheets, 
bands, blanks, coils, strips, profiles, bars, beams, 
joists, rods, pipes, tubes, billets, ingots intended for 
use in any industry, particularly construction, 
packaging, household electrical goods, automobiles, 
tools, machines and machine tools; forged, molded, 
cast, die-cast, pressed, welded or machined metal 
pieces, not included in other classes, intended for 
use in any industry, particularly construction, 
packaging, household electrical goods, automobiles, 
tools, machines and machine tools; composite or 
multi-layered metal products specifically sheets, 
plates, panels and foils of metal; metal building 
materials; sheet piles and joists of metal; metal 
covering plates for building, metal flooring, metal floor 
tiles, metal partitions, metal sidings, metal cladding; 
metal covers for building; steel vats, transportable 
buildings of metal; materials of metal for railway 
tracks; street furniture of metal; metallic sign panels, 
neither luminous nor mechanical, including 
advertising and display panels of metal; guard rails of 
metal for roads; security bars and barriers of metal, 
scaffolding of metal, tanks and containers of metal; 
articles and materials of metal for covering for the 
internal and external surfaces of small and large 
electrical household appliances, namely electrical 
household appliances for cooking, refrigerating, 
washing, heating, as well as for covering internal and 
external surfaces of furniture; materials of metal for 
the manufacture of parts and components for 
domestic or canteen kitchens; parts and component 
parts of metal for the aforementioned goods.

ט' שבט תשע"ה - 19929/01/2015



 Owners

Name: ArcelorMittal Flat Carbon Europe

Address: 19, avenue de la Liberté, L-2930 
LUXEMBOURG, Luxembourg

(Luxembourg Société anonyme à conseil 
d'administration)

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: 40 סוג: 40

Metal treatment; treatment of metal alloys; treatment 
of steels; mechanical, thermomechanical or chemical 
transformation of the properties and characteristics of 
metals; treatment of metal for forming goods of 
metal; metal tempering; finishing of metal surfaces; 
soldering; casting, anodizing; chromium plating; 
phosphate plating; milling; shaping; tin plating; 
galvanization; nickel plating; laminating; armor 
plating; cutting; polishing; magnetization; plating; 
stripping; metal soldering; coating (plating) of metals; 
recycling of metal products; treatment of materials 
during the process of manufacturing products of 
metal, such as forging, pressing, burring, machining, 
laminating, punching and coating; Melting of metals, 
vacuum treatment, nitrogen case-hardening; 
assembling materials for the manufacture of metal 
profiles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/09/2012, No. 1254248 בנלוקס, 12/09/2012, מספר 1254248

Class: 6 סוג: 6

Class: 40 סוג: 40

ט' שבט תשע"ה - 20029/01/2015



Trade Mark No. 255228 מספר סימן

Application Date 05/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155931 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Luitpold Pharmaceuticals, Inc.

Address: One Luitpold Drive, Shirley, NY 11967, U.S.A.

(New York, 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: 10 סוג: 10

A device made of biocompatible materials placed 
over an extraction socket used to support, seal and 
protect the socket as it heals, used alone or in 
combination with other socket management devices.

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

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

U.S.A., 23/01/2013, No. 85829787 ארה"ב, 23/01/2013, מספר 85829787

Class: 10 סוג: 10

ט' שבט תשע"ה - 20129/01/2015



Trade Mark No. 255238 מספר סימן

Application Date 22/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156014 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; Lubricants; Dust 
absorbing, wetting and binding compositions; Fuels 
(including motor spirit) and illuminants; Candles and 
wicks for lighting.

Class: 7 סוג: 7

Agricultural machines and machine tools for 
preparing the soil in the nature of tillers and fertilizer 
spreaders, seed planters and sowers and harvesters 
for crops and vegetables; Motors and engines except 
for land vehicles; Machine coupling and transmission 
components except for land vehicles; Agricultural 
implements other than hand-operated, namely, tillers, 
seed drills, hay balers, complete diet mixers, grass 
disc mowers, forage harvesters, single and double 
grass rotor rakes, grass tedders, pneumatic grain 
conveyers, mechanical grain conveyers, grain 
cleaners, harvest drying machines, namely, grain 
dryers, ploughs, weed cutters; conveying system 
equipment in the nature of blowers; centrifugal dust 
separators; granulating and cutting machines; 
aspirators in the nature of vacuum pumps; cyclones; 
multi suction heads for air suction machines; rotary 
valve engine injectors; Incubators for eggs; 
Automatic vending machines.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, electrical relays and transformers; 
Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; Blank magnetic data carriers, 
blank recordable optical discs; Mechanisms for coin-
operated apparatus; Cash registers, calculating 
machines and data processing equipment, 
computers; Computer software for agricultural 
purposes, namely, database software for farmers; 
Fire-extinguishing apparatus.

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; Buttons, 
hooks and eyes, sewing pins and needles; Artificial 
Flowers.

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game, not live; Meat extracts; 
Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; Jellies, jams, compotes; Eggs; Milk and 
milk products, excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; Edible oils and fats.

ט' שבט תשע"ה - 20229/01/2015



Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; Rice; Tapioca 
and sago; Flour and preparations made from cereals, 
namely, wholemeal, rye flour, rye kernel, pearled 
spelt, pearled barley and wheat grain; Bread, pastry 
and confectionery made of sugar; Flavored ices; 
Sugar, honey, treacle; Yeast, baking-powder; Salt; 
Mustard; Vinegar, sauces; Spices; Ice.

Class: 31 סוג: 31

Unprocessed grains and agricultural, horticultural and 
forestry products, namely, agricultural grains for 
planting; Live animals; Fresh fruits and vegetables; 
Unprocessed seeds for agricultural use; Natural 
plants and flowers; Foodstuffs for animals; Malt for 
brewing and distilling.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; Business management; Business 
administration and office work.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, namely, telephone, 
television and broadband communication 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, 04/10/2012, No. 
011238888

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/10/2012, מספר 
011238888

Class: 4 סוג: 4

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 26 סוג: 26

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 31 סוג: 31

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

ט' שבט תשע"ה - 20329/01/2015



 Owners

Name: DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
A.M.B.A.

Address: Vesterbrogade 4 A 3, DK-1620 København V, 
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

ט' שבט תשע"ה - 20429/01/2015



Trade Mark No. 255253 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156155 מספר סימן בינלאומי

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.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
Animal hides; trunks and suitcases; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery.

Class: 23 סוג: 23

Yarns and threads for textile use.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods not included in other 
classes; bed throws; table covers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/09/2012, No. 634714 שוויץ, 21/09/2012, מספר 634714

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 23 סוג: 23

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 26 סוג: 26

ט' שבט תשע"ה - 20529/01/2015



 Owners

Name: TASCHKA Switzerland AG

Address: Baarerstrasse 8, CH-6300 Zug, Switzerland

ט' שבט תשע"ה - 20629/01/2015



Trade Mark No. 255257 מספר סימן

Application Date 25/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156201 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Upravlyayushchaya kompania 
Tatneft-Neftekhim"

Address: Republic of Tatarstan,ul. Shevchenko, 9,, RU-
423450 Almetyevsk, Russian Federation

(RU Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Casings for pneumatic tires [tyres]; automobile tires 
[tyres]; tires for vehicle wheels; vehicle wheel tires 
[tyres]; pneumatic tires [tyres]; spikes for tires [tyres].

Class: 35 סוג: 35

Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; shop window dressing; sales 
promotion for others; publication of publicity texts; 
radio advertising; advertising; on-line advertising on a 
computer network; television advertising.

Class: 39 סוג: 39

Hauling; car transport; railway transport; wrapping of 
goods; storage.

ט' שבט תשע"ה - 20729/01/2015



Trade Mark No. 255269 מספר סימן

Application Date 13/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156257 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: TECHNOLOGIC SPORT COMPANY, S.L.

Address: Gta. Rubén Darío, 3 - 1º dcha., E-28010 
MADRID, Spain

(ESPAÑA Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale services for all types of computer software and 
hardware.

ט' שבט תשע"ה - 20829/01/2015



Trade Mark No. 255275 מספר סימן

Application Date 04/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156300 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: 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 preparations, namely, antivirals, anti-
fungals, anti-infectives and anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hematological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of respiratory diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV/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)

Ireland, 19/09/2012, No. 2012/01648 אירלנד, 19/09/2012, מספר 2012/01648

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 20929/01/2015



Trade Mark No. 255276 מספר סימן

Application Date 04/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156301 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: 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 preparations, namely, antivirals, anti-
fungals, anti-infectives and anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hematological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of respiratory diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV/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)

Ireland, 19/09/2012, No. 2012/01645 אירלנד, 19/09/2012, מספר 2012/01645

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 21029/01/2015



Trade Mark No. 255277 מספר סימן

Application Date 04/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156302 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: 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 preparations, namely, antivirals, anti-
fungals, anti-infectives and anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hematological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of respiratory diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV/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)

Ireland, 19/09/2012, No. 2012/01650 אירלנד, 19/09/2012, מספר 2012/01650

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 21129/01/2015



Trade Mark No. 255278 מספר סימן

Application Date 04/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156303 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: 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 preparations, namely, antivirals, anti-
fungals, anti-infectives and anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hematological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of respiratory diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV/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)

Ireland, 19/09/2012, No. 2012/01643 אירלנד, 19/09/2012, מספר 2012/01643

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 21229/01/2015



Trade Mark No. 255279 מספר סימן

Application Date 04/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156304 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: 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 preparations, namely, antivirals, anti-
fungals, anti-infectives and anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hematological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of respiratory diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV/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)

Ireland, 19/09/2012, No. 2012/01641 אירלנד, 19/09/2012, מספר 2012/01641

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 21329/01/2015



Trade Mark No. 255283 מספר סימן

Application Date 12/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156323 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

Pharmaceuticals preparations for the treatment of 
cancer, carcioma, lymphoma , and melanoma; 
anttitumor and anticancer pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatmet of oncological diseases and the side effects 
thereof; pharmaceurical preperations for the 
treatment and prevention of hematological diseases 
and disorders. .

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

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

Ireland, 30/08/2012, No. 247697 אירלנד, 30/08/2012, מספר 247697

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 21429/01/2015



Trade Mark No. 255284 מספר סימן

Application Date 12/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156324 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: 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 preparations, namely, antivirals, anti-
fungals, anti-infectives and anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hematological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of respiratory diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hepatitis and HIV/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)

Ireland, 30/08/2012, No. 247711 אירלנד, 30/08/2012, מספר 247711

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 21529/01/2015



Trade Mark No. 255296 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0831691 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours red, orange, yellow, 
green, sky blue, dark blue, white, black. as shown in 
the mark.

 Owners

Name: SPORT RETAIL LTD

Address: P.O. Box 3175, , Offices of Aleman, Cordero, 
GaRoad Town, Tortola, Virgin Islands

(VG limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; photographs; instructional and 
teaching material (except apparatus).

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט' שבט תשע"ה - 21629/01/2015



Trade Mark No. 255297 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0836085 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours red, (dark) blue, 
white. as shown in the mark.

 Owners

Name: SPORT RETAIL LTD

Address: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Virgin 
Islands

(VG limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion (for others).

ט' שבט תשע"ה - 21729/01/2015



COMFORTIS

Trade Mark No. 255324 מספר סימן

Application Date 28/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Eli Lilly and Company

Address: Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 
46285, U.S.A.

(Indiana Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations for use in the treatment of 
fleas on pets; veterinary preparations for use in the 
prevention of fleas on pets; insecticides to prevent 
fleas on pets; all included in class 5. 

תכשירים וטרינריים לשימוש בטיפול בפרעושים על חיות מחמד; 
תכשירים וטרינריים לשימוש במניעת פרעושים על חיות מחמד; 
קוטלי חרקים למניעת פרעושים על חיות מחמד; הנכללים כולם 

בסוג 5.                                                          

ט' שבט תשע"ה - 21829/01/2015



Trade Mark No. 255325 מספר סימן

Application Date 23/04/2013 תאריך הגשה

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; 
animal skins; hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; whips, harness 
and saddlery; suitcases; bags and holdalls; wallets 
and purses; leather pouches for holding keys; 
handbags; travelling sets; valises; briefcases; 
furniture coverings of leather.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים; גלדים; תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות; שמשיות; מקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; 

מזוודות; תיקים ותרמילי כלבו; ארנקים וארנקי כיס; נרתיקי עור 
להכלת מפתחות; תיקי יד; מערכות של תיקי נסיעה; תיקי 

מסמכים; כיסויים מעור לרהיטים.                                         
                                                                                    

                            

Class: 20 סוג: 20

Furniture; mirrors; beds; chairs; bedsteads; benches; 
bins; cabinets; chests for toys; chests of drawers; 
chests, not of metal; coat stands; containers; 
counters (tables); crates; cupboards; curtain rails; 
curtain hooks; curtain rings; deckchairs; desks; 
draftsman's tables; dressing tables; footstools; 
frames (picture); magazine racks; shelves and 
shelving; mattresses; office furniture; pillows; 
sideboards; sofas; ottomans; armchairs; statues of 
wood; statuettes of wood, wax, plaster or plastic; 
stools; table tops; tables; trestles; trolleys; work 
benches; kitchen furniture; office furniture; cushions; 
racks (furniture); drawer handles, chest of drawers, 
beds, chairs, tables, desks, all 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.

רהיטים; מראות; מיטות; כסאות; שלדי מיטה; ספסלים; פחים 
שאינם ממתכת; ארוניות; שידות לצעצועים; שידות מגרה; 
שידות שאינן ממתכת; מתלי מעילים; מיכלים; דלפקים 
(שולחנות); קופסאות; ארונות ; מסילות לוילונות; תופסני 

וילונות; טבעות לוילונות; כסאות גן; שולחנות כתיבה; שולחנות 
שירטוט; שולחנות איפור; שרפרפים; מסגרות (תמונה); מעמדי 

עיתונים; מדפים ומידוף; מזרונים; ריהוט משרדי; כריות; 
מזנונים; ספות; משענות רגלים (הדום); כורסאות; פסלים מעץ; 

פיסלונים מעץ, וקס, גבס או פלסטיק; כסאות בר; משטחי 
שולחן; שולחנות; תומכי שולחן ("חמורים"); עגלות; משטחי 
עבודה; ריהוט למטבח; ריהוט משרדי; כריות נוי; מדפים 
(ריהוט); ידיות מגירה, שידת מגירות, מיטות, כיסאות, 

שולחנות, שולחנות כתיבה העשויים מעץ, שעם, קני סוף, קנים, 
נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם-לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, 
מרשאום ומתחליפים של חומרים אלו או מפלסטיק.                 
                                                                                    

                                                        

ט' שבט תשע"ה - 21929/01/2015



 Owners

Name: Halo Trademarks Limited

Address: G/F, 17 Gough Street, Hong Kong, Central, 
Hong Kong

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Class: 35 סוג: 35

Retail store, online shopping, wholesale and mail 
order catalogue services relating to electric lamps, 
chandeliers, floor, wall and ceiling lamps, lights and 
lighting, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials and not included in other 
classes, animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, 
harness and saddlery, suitcases, bags and holdalls, 
wallets and purses, key holders of leather, handbags, 
travelling sets, valises, briefcases, furniture coverings 
of leather, furniture, mirrors, beds, chairs, bedsteads, 
benches, bins, cabinets, chests for toys, chests of 
drawers, chests, not of metal, coat stands, 
containers, counters (tables), crates, cupboards, 
curtain rails, curtain hooks, curtain rings, deckchairs, 
desks, draftsman's tables, dressing tables, footstools, 
frames (picture), magazine racks, shelves and 
shelving, mattresses, office furniture, pillows, 
sideboards, sofas, ottomans, armchairs, statues of 
wood, statuettes of wood, wax, plaster or plastic, 
stools, table tops, tables, trestles, trolleys, work 
benches, kitchen furniture, office furniture, cushions, 
racks (furniture), 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, textiles and textile goods, 
bed and table covers, bath linen, except clothing, bed 
linen, bedspreads, blankets, brocades, buckram, 
calico cloth (printed), furniture coverings of textile, 
covers for cushions, loose covers for furniture, 
curtains of textile or fabric, damask, eiderdowns, 
fabric of imitation animal skins, flags, not of paper, 
household linen, mattress covers, non-woven textile 
fabrics, pillow shams, pillow cases, place mats (not of 
paper), quilts, travelling rugs, textile sheets, shower 
curtains of textile or plastic, table linen, towels of 
textile, upholstery fabrics, velvet, wall hangings of 
textile, toppers, mattress toppers, mattress pads, 
duvets, information; advisory and consultancy 
services related to the aforesaid services.

חנויות למכירה קמעונאית, קניה מקוונת, סיטונות ושירות 
הזמנות דרך הדואר באמצעות קטלוגים, הכל בקשר עם הטובין 
הבאים: מנורות, נברשות, מנורות רצפה, קיר, תקרה, תאורה 
ואור עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם 

נכללים בסוגים אחרים, עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי 
נסיעות, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, שוטים, רתמות 
ואוכפים, מזוודות, תיקים ותרמילי כלבו, ארנקים וארנקי כיס, 
מחזיקי מפתחות עשויים מעור, תיקי יד, מערכות של תיקי 

נסיעה, מזוודות נשיאה, תיקי מסמכים, כיסויים מעור לרהיטים, 
רהיטים, מראות, מיטות, כסאות, שלדי מיטה, ספסלים, פחים 
שאינם ממתכת, ארוניות, שידות לצעצועים, שידות מגרה, 
שידות שאינן ממתכת, מתלי מעילים, מיכלים, דלפקים 

(שולחנות), קופסאות, מזנוני כלים , מסילות לוילונות, תופסני 
וילונות, טבעות לוילונות, כסאות גן, שולחנות כתיבה, שולחנות 
שירטוט, שולחנות איפור, שרפרפים, מסגרות (תמונה), מעמדי 

עיתונים, מדפים ומידוף, מזרונים, ריהוט משרדי, כריות, 
מזנונים, ספות, משענות רגלים (הדום), כורסאות, פסלים מעץ, 

פיסלונים מעץ, וקס, גבס או פלסטיק, כסאות בר, משטחי 
שולחן, שולחנות, תומכי שולחן ("חמורים"), עגלות, משטחי 
עבודה, ריהוט למטבח, ריהוט משרדי, כריות נוי, מדפים 

(ריהוט), טובין מעץ, שעם, קני סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, 
שנהב, עצם-לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מרשאום 

ומתחליפים של חומרים אלו או מפלסטיק, טקסטיל וטובין 
מטקסטיל, כיסויי שולחן ומיטה, טקסטיל לאמבטיה, מלבד 
לביגוד, כיסויי מיטה, מצעים, שמיכות, ריקמות, אריגים, בדי 
כותנה (מודפסים), כיסויים לריהוט מטקסטיל, כיסויים לכריות, 
כיסויים הניתנים להסרה לרהיטים, וילונות מבד או טקסטיל, בדי 
דמשק, פוך, בדים דמויי עור בעל חיים, דגלים שאינם מנייר, 
מוצרי בד לשימוש הבית, כיסויי מזרון, אל-בד, ציפיות לכריות 
נוי, ציפיות לכריות, מצעית (לא מנייר), שמיכות טלאים, שמיכות 
פיקניק, סדינים מבד, וילונות אמבטיה מבד או פלסטיק, מפות 
שולחן, מגבות, בדי ריפוד, קטיפה, קישוטי בד לקיר, עליונית, 
עליונית למזרון, רפידה למזרון, שמיכות נוצות; שירותי מידע, 

ייעוץ ועצה לכל הקשור לעיל.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט' שבט תשע"ה - 22029/01/2015



Trade Mark No. 255326 מספר סימן

Application Date 23/04/2013 תאריך הגשה

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; 
animal skins; hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; whips, harness 
and saddlery; suitcases; bags and holdalls; wallets 
and purses; leather pouches for holding keys; 
handbags; travelling sets; valises; briefcases; 
furniture coverings of leather.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים; גלדים; תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות; שמשיות; מקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; 

מזוודות; תיקים ותרמילי כלבו; ארנקים וארנקי כיס; נרתיקי עור 
להכלת מפתחות; תיקי יד; מערכות של תיקי נסיעה; תיקי 

מסמכים; כיסויים מעור לרהיטים.                                         
                                                                                    

                            

Class: 20 סוג: 20

Furniture; mirrors; beds; chairs; bedsteads; benches; 
bins; cabinets; chests for toys; chests of drawers; 
chests, not of metal; coat stands; containers; 
counters (tables); crates; cupboards; curtain rails; 
curtain hooks; curtain rings; deckchairs; desks; 
draftsman's tables; dressing tables; footstools; 
frames (picture); magazine racks; shelves and 
shelving; mattresses; office furniture; pillows; 
sideboards; sofas; ottomans; armchairs; statues of 
wood; statuettes of wood, wax, plaster or plastic; 
stools; table tops; tables; trestles; trolleys; work 
benches; kitchen furniture; office furniture; cushions; 
racks (furniture); drawer handles, chest of drawers, 
beds, chairs, tables, desks, all 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.

רהיטים; מראות; מיטות; כסאות; שלדי מיטה; ספסלים; פחים 
שאינם ממתכת; ארוניות; שידות לצעצועים; שידות מגרה; 
שידות שאינן ממתכת; מתלי מעילים; מיכלים; דלפקים 
(שולחנות); קופסאות; ארונות ; מסילות לוילונות; תופסני 

וילונות; טבעות לוילונות; כסאות גן; שולחנות כתיבה; שולחנות 
שירטוט; שולחנות איפור; שרפרפים; מסגרות (תמונה); מעמדי 

עיתונים; מדפים ומידוף; מזרונים; ריהוט משרדי; כריות; 
מזנונים; ספות; משענות רגלים (הדום); כורסאות; פסלים מעץ; 

פיסלונים מעץ, וקס, גבס או פלסטיק; כסאות בר; משטחי 
שולחן; שולחנות; תומכי שולחן ("חמורים"); עגלות; משטחי 
עבודה; ריהוט למטבח; ריהוט משרדי; כריות נוי; מדפים 
(ריהוט); ידיות מגירה, שידת מגירות, מיטות, כיסאות, 

שולחנות, שולחנות כתיבה העשויים מעץ, שעם, קני סוף, קנים, 
נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם-לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, 
מרשאום ומתחליפים של חומרים אלו או מפלסטיק.                 
                                                                                    

                                                        

ט' שבט תשע"ה - 22129/01/2015



 Owners

Name: Halo Trademarks Limited

Address: G/F, 17 Gough Street, Hong Kong, Central, 
Hong Kong

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Class: 35 סוג: 35

Retail store, online shopping, wholesale and mail 
order catalogue services relating to electric lamps, 
chandeliers, floor, wall and ceiling lamps, lights and 
lighting, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials and not included in other 
classes, animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, 
harness and saddlery, suitcases, bags and holdalls, 
wallets and purses, key holders of leather, handbags, 
travelling sets, valises, briefcases, furniture coverings 
of leather, furniture, mirrors, beds, chairs, bedsteads, 
benches, bins, cabinets, chests for toys, chests of 
drawers, chests, not of metal, coat stands, 
containers, counters (tables), crates, cupboards, 
curtain rails, curtain hooks, curtain rings, deckchairs, 
desks, draftsman's tables, dressing tables, footstools, 
frames (picture), magazine racks, shelves and 
shelving, mattresses, office furniture, pillows, 
sideboards, sofas, ottomans, armchairs, statues of 
wood, statuettes of wood, wax, plaster or plastic, 
stools, table tops, tables, trestles, trolleys, work 
benches, kitchen furniture, office furniture, cushions, 
racks (furniture), 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, textiles and textile goods, 
bed and table covers, bath linen, except clothing, bed 
linen, bedspreads, blankets, brocades, buckram, 
calico cloth (printed), furniture coverings of textile, 
covers for cushions, loose covers for furniture, 
curtains of textile or fabric, damask, eiderdowns, 
fabric of imitation animal skins, flags, not of paper, 
household linen, mattress covers, non-woven textile 
fabrics, pillow shams, pillow cases, place mats (not of 
paper), quilts, travelling rugs, textile sheets, shower 
curtains of textile or plastic, table linen, towels of 
textile, upholstery fabrics, velvet, wall hangings of 
textile, toppers, mattress toppers, mattress pads, 
duvets, information; advisory and consultancy 
services related to the aforesaid services.

חנויות למכירה קמעונאית, קניה מקוונת, סיטונות ושירות 
הזמנות דרך הדואר באמצעות קטלוגים, הכל בקשר עם הטובין 
הבאים: מנורות, נברשות, מנורות רצפה, קיר, תקרה, תאורה 
ואור עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם 

נכללים בסוגים אחרים, עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי 
נסיעות, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, שוטים, רתמות 
ואוכפים, מזוודות, תיקים ותרמילי כלבו, ארנקים וארנקי כיס, 
מחזיקי מפתחות עשויים מעור, תיקי יד, מערכות של תיקי 

נסיעה, מזוודות נשיאה, תיקי מסמכים, כיסויים מעור לרהיטים, 
רהיטים, מראות, מיטות, כסאות, שלדי מיטה, ספסלים, פחים 
שאינם ממתכת, ארוניות, שידות לצעצועים, שידות מגרה, 
שידות שאינן ממתכת, מתלי מעילים, מיכלים, דלפקים 

(שולחנות), קופסאות, מזנוני כלים , מסילות לוילונות, תופסני 
וילונות, טבעות לוילונות, כסאות גן, שולחנות כתיבה, שולחנות 
שירטוט, שולחנות איפור, שרפרפים, מסגרות (תמונה), מעמדי 

עיתונים, מדפים ומידוף, מזרונים, ריהוט משרדי, כריות, 
מזנונים, ספות, משענות רגלים (הדום), כורסאות, פסלים מעץ, 

פיסלונים מעץ, וקס, גבס או פלסטיק, כסאות בר, משטחי 
שולחן, שולחנות, תומכי שולחן ("חמורים"), עגלות, משטחי 
עבודה, ריהוט למטבח, ריהוט משרדי, כריות נוי, מדפים 

(ריהוט), טובין מעץ, שעם, קני סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, 
שנהב, עצם-לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מרשאום 

ומתחליפים של חומרים אלו או מפלסטיק, טקסטיל וטובין 
מטקסטיל, כיסויי שולחן ומיטה, טקסטיל לאמבטיה, מלבד 
לביגוד, כיסויי מיטה, מצעים, שמיכות, ריקמות, אריגים, בדי 
כותנה (מודפסים), כיסויים לריהוט מטקסטיל, כיסויים לכריות, 
כיסויים הניתנים להסרה לרהיטים, וילונות מבד או טקסטיל, בדי 
דמשק, פוך, בדים דמויי עור בעל חיים, דגלים שאינם מנייר, 
מוצרי בד לשימוש הבית, כיסויי מזרון, אל-בד, ציפיות לכריות 
נוי, ציפיות לכריות, מצעית (לא מנייר), שמיכות טלאים, שמיכות 
פיקניק, סדינים מבד, וילונות אמבטיה מבד או פלסטיק, מפות 
שולחן, מגבות, בדי ריפוד, קטיפה, קישוטי בד לקיר, עליונית, 
עליונית למזרון, רפידה למזרון, שמיכות נוצות; שירותי מידע, 

ייעוץ ועצה לכל הקשור לעיל.                                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט' שבט תשע"ה - 22229/01/2015



Trade Mark No. 255340 מספר סימן

Application Date 29/04/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Transmission fluid; cooling system additive; gear oil 
supplement; chemical  air intake system cleaner; 
chemical automatic transmission cleaner; chemical 
automatic transmission fluid cleaner; brake cleaner; 
chemical brake cleaner; chemical catalytic converter 
cleaner; continuously variable transmission fluid 
conditioner; chemical cooling system cleaner; diesel 
fuel conditioner; chemical diesel fuel system cleaner; 
diesel oil conditioner; chemical engine oil system 
cleaner; chmical fuel system cleaner; power steering 
fluid conditioner; chemical power steering system 
cleaner; chemical additives for automotive air 
conditioning system treatment; chemical brake pad 
treatment; chemical compound used in conjunction 
with brake pads to reduce squeaking and similar 
noises; all included in class 01.

נוזל תמסורת; תוסף למערכת קירור; תוסף לשמן הילוכים; 
מנקה כימי למערכת קליטת אוויר; מנקה כימי למערכת הילוכים 
אוטומטית; מנקה כימי נוזל מערכת הילוכים אוטומטית; מנקה 
כימי מעצורים; מנקה כימי לממיר קטליטי; ממצב נוזל תמסורת 
המשתנה באופן תמידי; מנקה כימי למערכת קירור; ממצב דלק 
דיזל; מנקה כימי למערכת דלק דיזל; ממצב שמן דיזל; מנקה 

כימי למערכת שמן מנוע; מנקה כימי למערכת דלק; ממצב לנוזל 
הגה כוח; מנקה כימי למערכת הגה כוח; תוספים כימיים לטיפול 
במערכת מיזוג אוויר במכונית; הנכללים כולם בסוג 01.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 3 סוג: 3

Automotive glass cleaner; air conditioning cleaner; all 
included in class 03.

מנקה שמשות למכונית; מנקה למיזוג אוויר; הנכללים כולם 
בסוג 03.                                   

Class: 4 סוג: 4

Engine oil; grease; penetrating oil; chain lube; all 
included in class 04.

שמן מנוע; גריז; שמן חודר; חומר סיכה לשרשראות; הנכללים 
כולם בסוג 04.               

Class: 5 סוג: 5

Climate control biocide preparation used for 
automotive air-conditioner; included in class 05.

תכשיר קוטל מיקרואורגניזמים לבקרת אקלים לשימוש במזגן 
במכונית; הנכלל בסוג 05.                                       

ט' שבט תשע"ה - 22329/01/2015



 Owners

Name: BG Intellectuals, Inc.

Address: 740 S. Wichita, Wichita, 67213, Kansas, U.S.A.

(Kansas 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

ט' שבט תשע"ה - 22429/01/2015



C3 ENERGY

Trade Mark No. 255350 מספר סימן

Application Date 30/04/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in energy efficiency and 
energy and emissions management; all included in 
class 9

תוכנת מחשב לשימוש לצורך התייעלות אנרגטית ופיקוח 
אנרגיה ופליטה; הנכללים כולם בסוג 9                                 

                  

Class: 35 סוג: 35

Energy efficiency and energy usage management 
and consulting and information services; business 
consulting services in energy efficiency and energy 
and emissions management ; all included in class 35

שירותי ניהול, יעוץ ומידע בנוגע להתייעלות אנרגטית וצריכת 
אנרגיה; שירותי יעוץ עסקי בנוגע להתייעלות אנרגטית ופיקוח 
אנרגיה ופליטה; הנכללים כולם בסוג 35                               

                                                                          

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services featuring 
software in the fields of energy efficiency and energy 
and emissions management; all included in class 42

שירותי תוכנה כשרות המתמחים בתוכנה בתחומי התייעלות 
אנרגטית ופיקוח אנרגיה ופליטה ; הנכללים כולם בסוג 42         
                                                                                    

            

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

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

U.S.A., 30/10/1912, No. 85/766,764 ארה"ב, 30/10/1912, מספר 85/766,764

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in energy efficiency and 
energy and emissions management; all included in 
class 9

תוכנת מחשב לשימוש לצורך התייעלות אנרגטית ופיקוח אנרגיה 
ופליטה; הנכללים כולם בסוג 9                                             

      

Class: 35 סוג: 35

Energy efficiency and energy usage management 
and consulting and information services; business 
consulting services in energy efficiency and energy 
and emissions management ; all included in class 35

שירותי ניהול, יעוץ ומידע בנוגע להתייעלות אנרגטית וצריכת 
אנרגיה; שירותי יעוץ עסקי בנוגע להתייעלות אנרגטית ופיקוח 
אנרגיה ופליטה; הנכללים כולם בסוג 35                                 

                                                                        

U.S.A., 01/11/2012, No. 85/769,638 ארה"ב, 01/11/2012, מספר 85/769,638

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services featuring 
software in the fields of energy efficiency and energy 
and emissions management; all included in class 42

שירותי תוכנה כשרות (SAAS) המתמחים בתוכנה בתחומי 
התייעלות אנרגטית ופיקוח אנרגיה ופליטה ; הנכללים כולם 

בסוג 42                                                                         
                  

ט' שבט תשע"ה - 22529/01/2015



 Owners

Name: C3, Inc.

Address: 1300 Seaport Blvd., Suite 500,, Redwood City, 
94063, California, U.S.A.

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

ט' שבט תשע"ה - 22629/01/2015



Trade Mark No. 255361 מספר סימן

Application Date 01/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Electra Consumer Products (1970) Ltd. שם: אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

Address: 1 Sapir Street New Industrial Zone, Rishon 
Lezion, 75704, Israel

כתובת : רחוב ספיר 1 אזור התעשיה החדש, ראשון לציון, 
75704, 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: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services; Selling services of 
furniture, gardeining, storage, electrical, paint, 
building materials, lighting, tools, textiles, home 
maintenance, household, camping, bathroom, 
carpets and parquet flooring products; chain of 
stores; shopping center;

שרותי קמעונאות וסיטונאות; שרותי מכירה של מוצרי ריהוט, 
גינון, אחסון, חשמל, צבע, חומרי בניין, תאורה, כלי עבודה, 
טקסטיל, תחזוקת בית, כלי בית, מוצרי קמפינג, אמבטיה, 

שטיחים ופרקטים; רשת חנויות; מרכז קניות.                          
                                                                                    

                              

ט' שבט תשע"ה - 22729/01/2015



every day counts

Trade Mark No. 255364 מספר סימן

Application Date 01/05/2013 תאריך הגשה

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; 
animal skins, hides; handbags, trunks and travelling 
bags; carrying cases; garment bags; shoe bags; 
backpacks; sports bags; gym bags; knapsacks; 
rucksacks; shoulder bags; duffel bags; tote bags; 
shopping bags; bags for campers and climbers; 
school bags; belt bags; beach bags; luggage; 
luggage tags; valises; attache cases; billfolds; 
pouches, wallets, purses; briefcases; lunch bags; 
fanny packs; waist bags; cosmetic bags and cases; 
toiletry bags and cases; key cases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery.

עור וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלה ואינם נכללות 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, שלחים; תיקי יד, תיבות ותיק 
נסיעות; תיבות נשיאה; תיקי לבוש; תיקי נעליים; ילקוטים; תיקי 

ספורט; תיקי חדר כושר; תרמילים; קיטבגים; תיקי כתף; 
צ'ימידנים; שקי נשיאה; תיקי קניות; תיקים למחנאים ומטפסים; 
תיקי בית ספר; תיקי חגורה; תיקי חוף, מטען; תגיות מטען; 

מזוודות; תיקי נספחים, ארנקי שטרות; פאוצ'ים, ארנקים, ארנקי 
נשים; תיקי מסמכים; תיקי אוכל; נרתיקי צד; תיקי מותן; תיקי 
ונרתיקי תמרוקים; תיקי ונרתיקי טואלטיקה; נרתיקי מפתחות; 
מטריות; שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים.       
                                                                                    
                                                                                    

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear; clothing for men, 
women and children; outer clothing; formal wear; 
casual wear; leisure wear; sportswear; waterproof 
wear; rainwear; suits, waistcoats, coats, overcoats, 
parkas, jackets, vests, windbreakers, tops for wear, 
blouses, shirts, t-shirts, short-sleeve shirts; short 
sleeve shirts for casual wear; short sleeve shirts for 
sportswear, sweatshirts, sport shirts, golf shirts, 
rugby shirts, tunics, camisoles, jogging suits, snow 
suits, knitwear, jerseys (clothing), sweaters, 
pullovers, cardigans, trousers, jeans, pants, slacks, 
sweat pants, shorts, dresses, skirts, culottes, socks, 
leggings, stockings, tights; sleepwear, pyjamas, 
nightshirts, nightgowns, dressing gowns; bathrobes; 
swim wear, bathing suits, bathing trunks, bathing 
drawers, beach clothes; hosiery; women's lingerie, 
brassieres, panties, slips; underwear; costume; 
uniforms; smocks; scarves, pelerines, shawls; hats, 
caps, toques, sunvisors; ear-muffs; neckties; gloves 
(clothing); belts (clothing); sweat bands, headbands 
(clothing), wristbands; trouser straps; footwear for 
ordinary use and for use in sport, boots, sneakers, 
loafers, shoes, leisure shoes, sandals, slippers; 
shoes and footwear for golf.

הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הלבשה לגברים, נשים וילדים;  
הלבשה חיצונית; לבוש רשמי; לבוש יום-יומי; לבוש פנאי; לבוש 
לספורט; לבוש עמיד במים; לבוש לגשם; חליפות, מקטורנים, 
מעילים, מעילים עליונים, מעילי דובון, ז'קטים, וסטים, מעילי 
רוח, עליוניות ללבוש, חולצות נשים, חולצות, חולצות-טי, 

חולצות עם שרוול קצר, חולצות עם שרוול קצר לשימוש יומיומי, 
חולצות עם שרוול קצר לשימוש ספורטיבי, חולצות מיזע, 
חולצות ספורט, חולצות גולף, חולצות רגבי, טוניקות, 

קומבינזונים, אימוניות, חליפות שלג, סריגים, אפודות צמר 
(הלבשה), סוודרים, אפודות, קרדיגנים, מכנסיי גברים, מכנסי 
ג'ינס, מכנסיים, מכנסים רחבים, מכנסי מיזע, מכנסיים קצרים, 
שמלות, חצאיות, מכנסי-חצאית, גרביים, חותלות, גרביונים, 
טייצים; לבוש לשינה, פיג'מות, חולצות לילה, כותנות לילה; 

חלוקי בית, חלוקי רחצה; לבוש שחייה, בגדי ים, מכנסוני רחצה, 
תחתוני רחצה, בגדי חוף; לבנים; לבני לנשים, חזיות, תחתונים, 
תחתונית; לבוש תחתון; תחפושת; מדים; חלוקים; צעיפים; 
שכמיות, שלים; כובעים, כומתות, כובעים ללא שוליים, כובעי 
מצחייה; מחממי אוזניים; עניבות; כפפות (הלבשה); חגורות 

(הלבשה); רצועות מיזע, רצועות ראש (הלבשה), רצועות לפרק 
היד; רצועות מכנס; הנעלה לשימוש יומי ולשימוש בספורט, 
מגפיים, נעלי ספורט, נעלי נוחות, נעליים, נעלי פנאי, סנדלים, 
נעלי בית; נעליים והנעלת גולף.                                           

                                                  

ט' שבט תשע"ה - 22829/01/2015



 Owners

Name: every day counts Limited 

Address: P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

Retail services, department store retailing services, 
supermarket retailing services, ordering services, 
wholesaling services, mail order catalog services, 
retailing distributorship and on-line retailing in respect 
of a wide variety of goods namely bleaching, 
preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulation, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission or reproducing of sound of 
images, magnet data carriers, recording discs, 
compact discs, DVDs and other digital recording 
media, mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers, computer software, fire-
extinguishing apparatus, precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, jewelry, precious stones, horological and 
chronometric instruments, paper, cardboard and 
goods made from these materials, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery, 
adhesives for stationery or household purposes, 
artists' materials, paint brushes, typewriters and 
office requisites (except furniture), instructional and 
teaching material (except apparatus), plastic 
materials for packaging, printers' type, printing 
blocks, leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, animal skins, hides, trunks 
and travelling bags, umbrellas and parasols, walking 
sticks, whips, harness and saddlery, textiles and 
textile goods, bed covers, table covers, clothing, 
footwear, headgear.

שירותים קמעוניים, שירותי קמעונאות בחנות כלבו, שירותי 
קמעונאות של סופרמרקט, שירותי הזמנות, שירותי סיטונאות, 
שירותי הזמנת קטלוגים בדואר, הפצה קמעונאית וקמעונאות 
מקוונת בנוגע למגוון רחב של סחורות דהיינו, תכשירי הלבנה 
וחומרים אחרים המשמשים לכביסה, תכשירי ניקוי, צחצוח, 
מריקה ושפשוף, סבונים, בישום, שמנים אתריים, תמרוקים, 
תחליבים לשיער, תכשירים לניקוי שיניים, מכשירים וכלים 
מדעיים, ימיים, למחקר, צילומיים, סינמטוגרפיים, אופטיים, 
לשקילה, לאיתות, לבדיקה (פיקוח), מכשירים וכלים להצלת 

חיים וללימוד, מכשירים וכלים להולכה, מיתוג, השנאה, צבירה, 
ויסות או שליטה על חשמל, מכשירים להקלטה, העברה ושחזור 

של קול של דמויות, נשאי נתונים מגנטיים, דיסקי הקלטה, 
תקליטורים, DVDs מדיית הקלטה דיגיטאלית אחרת, מנגנונים 

עבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע, קופות רושמות, 
מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים, מחשבים, תוכנת מחשב, 
מכשירים לכיבוי אש, מתכות יקרות וסגסוגותיהן וסחורות 
ממתכות יקרות או המצופות בהן, תכשיטים, אבנים יקרות, 
כלים הורולוגיים וכרונומטריים, נייר, קרטון וסחורות העשויות 
מחומרים אלה, דברי דפוס, חומר כריכת ספרים, תצלומים, 
מכשירי כתיבה, דבקים למכשירי כתיבה ולמטרות משק בית, 
חומרים לאמנים, מברשות צבע, מכונות כתיבה וצרכי משרד 
(למעט רהיטים), חומרי הדרכה ולימוד (למעט מכשירים), 
חומרים פלסטיים לאריזה, אותיות דפוס, גלופות דפוס, עור 

וחיקויי עור, וסחורות העשויות מחומרים אלה, עורות בעלי חיים, 
שלחים, תיבות ותיקי נסיעה, מטריות ושמשיות, מקלות הליכה, 
שוטים, רתמות ואוכפים, טקסטילים וסחורות מטקסטיל, כיסויי 
מיטה, כיסויי שולחן, הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ט' שבט תשע"ה - 22929/01/2015



Trade Mark No. 255395 מספר סימן

Application Date 21/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156446 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Protective gases for welding; (all the aforesaid goods 
not included in other classes).

Class: 6 סוג: 6

Metal non-electric cables; non-electric wires of 
common metal, in particular for welding and 
soldering; cylinders of metal for use with compressed 
gas; welding rods of metal (all the aforesaid goods 
not included in other classes); tanks of metal.

Class: 7 סוג: 7

Welding or cutting apparatus (non-electric); welding 
torches; all the aforementioned goods not included in 
other classes; arc welding or laser welding apparatus 
(not for medical purposes); electric welding or cutting 
apparatus, in particular arc welding apparatus; 
welding electrodes.

Class: 9 סוג: 9

Electric chargers for accumulators and/or electric 
vehicles, in particular passenger vehicles, bicycles, 
motorcycles or boats; charging stations and/or 
electric service stations for electric accumulators 
and/or electric vehicles; accumulators for electrical 
energy, in particular solar energy; fuel cells; power 
supply systems with fuel cells, in particular for 
houses, factories and electric vehicles; photovoltaic 
installations for converting liquids into gases by 
means of electric energy, in particular solar energy; 
current and voltage converters, in particular for 
welding apparatus; power sources, in particular 
inverter power sources, frequency converters, 
plasma welding power sources; transformers, 
photovoltaic installations; parts for photovoltaic 
installations, namely inverters; electric travelling gear 
for vehicles, controls for handling apparatus or 
robots, microprocessor controls for all the aforesaid 
goods; data carriers with computer software; parts for 
all the aforesaid goods not included in other classes.

ט' שבט תשע"ה - 23029/01/2015



 Owners

Name: FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Address: Vorchdorfer Strasse 40, A-4643 Pettenbach, 
Austria

Class: 42 סוג: 42

Technical consultancy and project or construction 
drafting for the development of power sources and 
welding apparatus, apparatus and controllers, in 
particular in connection with electronics systems for 
power sources or welding apparatus; technical 
consultancy and project or construction drafting for 
the development of photovoltaic installations and 
inverters; technical consultancy and project or 
construction drafting for the development of chargers, 
charging stations, electric service stations; providing, 
installation, updating, design, maintenance and rental 
of computer software, in particular for welding 
apparatus, photovoltaic installations, namely 
inverters, chargers for accumulators, for controllers, 
for quality assurance and for order management; 
development of new welding processes or new 
additional materials for such processes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/02/2012, No. 
010685634

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/02/2012, מספר 
010685634

Class: 1 סוג: 1

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 23129/01/2015



Trade Mark No. 255402 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156531 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: 7 סוג: 7

Automatic distribution machines for hot and cold 
beverages and foodstuffs; related rechargeable 
elements, cartridges and spare parts for these 
machines and apparatus.

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment, computers; software.

Class: 38 סוג: 38

Providing access to databases.

Class: 42 סוג: 42

Design, development and maintanance of databases.

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

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

Switzerland, 09/01/2013, No. 638749 שוויץ, 09/01/2013, מספר 638749

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 23229/01/2015



Trade Mark No. 255417 מספר סימן

Application Date 26/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156687 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases, pouches, bags, skins, sleeves, armbands, 
wristbands, helmet-holders, straps, and containers 
for electronic devices, namely, mobile phones, smart 
phones, mp3 players, laptops, computers, tablets, 
gaming devices, and personal digital assistants and 
for accessories therefor, namely, headsets, speakers, 
connection and synchronization cables, cradles, 
batteries, adaptors, chargers and keyboards.

Class: 18 סוג: 18

Purses, pouches of textile and leather, all-purpose 
carrying bags, handbags, clutches, carrying cases, 
backpacks, tote bags, messenger bags, wallets, 
leather envelopes, sports bags, and briefcases.

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women, and children, namely, 
shirts, pants, jackets, t-shirts, dresses, skirts, coats, 
jackets, sweaters, sweat shirts, hats, and caps.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85720675 ארה"ב, 05/09/2012, מספר 85720675

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט' שבט תשע"ה - 23329/01/2015



 Owners

Name: Adopted Holdings Limited

Address: c/o Vistra Ltd. Ste. 5501 Central Plaza, 18 
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, People's Republic 
of China

(Hong Kong Limited Company (ltd.))

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

ט' שבט תשע"ה - 23429/01/2015



Trade Mark No. 255418 מספר סימן

Application Date 20/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156693 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZOMAX GROUP CO., LTD.

Address: 48# Aodihu Road,,Taiping Street,,Wenling City, 
317500 Zhejiang, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Lawnmowers [machines]; agricultural machines; 
agricultural implements other than hand-operated; 
saws [machines]; steam engines; carburetors; 
hydraulic engines and motors; wind power generation 
installations; chain saws; gasoline engines other than 
for land vehicles.

ט' שבט תשע"ה - 23529/01/2015



Trade Mark No. 255442 מספר סימן

Application Date 20/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156964 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management services related to credit 
card, debit card, gift card, cash, and in kind payment 
processing and tracking; business services, namely 
the creation and provision of customer relationship 
and loyalty program services and tools for 
businesses; business optimization services; 
marketing and promotional services, especially 
promoting the goods and services of others; 
facilitating the exchange of business information 
between and among customers and businesses 
related to e-commerce transactions; cooperative 
advertising services, especially distribution of 
advertising materials for others; dissemination of 
advertising for others via public and private wireless 
networks for display on mobile devices; electronic 
commerce services, especially, providing information 
about products via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes.

Class: 38 סוג: 38

Providing electronic transmission of credit card, debit 
card, and gift card transaction data and related 
information, merchant customer communications, 
and advertising and promotional materials; providing 
electronic transmission of financial and business 
information between and among customers and 
businesses; electronic transmission of e-commerce 
transaction data and information; electronic 
transmission of advertising programs and media 
advertising communications via digital 
communications networks; providing online 
messaging portals and forums, chatrooms and social 
networks, and access to searchable databases for 
the transmission of specialised messages and 
information between internet users; data 
transmission for dialogue and communication with 
other computer users in relation to financial topics; 
providing access to subject related information via 
online magazines, download subject to a fee; email 
and messaging 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, 11/07/2012, No. 
011033115

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/07/2012, מספר 
011033115

Class: 35 סוג: 35

ט' שבט תשע"ה - 23629/01/2015



 Owners

Name: Paymill Holding GmbH

Address: St. Cajetan Strasse 43, 81669 Munchen, 
Germany

(GERMANY Limited liability company)

Class: 38 סוג: 38

ט' שבט תשע"ה - 23729/01/2015



Trade Mark No. 255458 מספר סימן

Application Date 01/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1157135 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JINZHOU NEW CENTURY QUARTZ (GROUP) 
CO., LTD.

Address: Tianwang Rd, Economic Development Zone, 
Jinzhou City, Liaoning Province, People's Republic of 
China

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Glass flasks [containers]; glass vials [receptacles]; 
glass [receptacles]; painted glassware; daily 
glassware (including cups, plates, pots, jars); heat 
resistant glass tubes, not for scientific purposes; 
medicine bottles sold empty.

ט' שבט תשע"ה - 23829/01/2015



Trade Mark No. 255480 מספר סימן

Application Date 22/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0714740 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CAFEA GmbH

Address: Am Sandtorkai 2, 20457 Hamburg, Germany

(Germany private limited liability 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: 1 סוג: 1

Synthetic sugar substitutes and sweeteners.

Class: 29 סוג: 29

Coffee creamer.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, cocoa, drinking chocolate and sweet 
products, particularly in bar form, including those 
containing milk and fruit products, nuts and/or cereal 
products; fine bakery goods and confectionery; 
coffee, cocoa and chocolate based beverages, 
including those containing milk products and/or 
flavourings and/or sweeteners, also in instant form; 
natural sugar substitutes and sweeteners; coffee, 
cocoa and chocolate preparations for the 
manufacture of alcoholic beverages.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, including those containing 
coffee, cocoa, chocolate, milk products and/or fruit 
products.

Class: 42 סוג: 42

Restaurant services.

ט' שבט תשע"ה - 23929/01/2015



Trade Mark No. 255482 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0831690 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Dark blue, sky 
blue. as shown in the mark.

 Owners

Name: SPORT RETAIL LTD

Address: P.O. Box 3175, , Offices of Aleman, Cordero, 
GaRoad Town, Tortola, Virgin Islands

(VG limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט' שבט תשע"ה - 24029/01/2015



Trade Mark No. 255492 מספר סימן

Application Date 06/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1113099 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Walberg Projektmanagement GmbH

Address: Schulterblatt 35, 20357 Hamburg, Germany

(Germany GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets.

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, in particular electric scooters

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט' שבט תשע"ה - 24129/01/2015



Trade Mark No. 255498 מספר סימן

Application Date 02/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: VASH TELEKANAL LTD שם: וש טלקנל בע"מ

Address: 125 Begin Road, Tel Aviv, 67012, Israel כתובת : 125 דרך בגין, תל אביב, 67012, ישראל

513106633

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

Recorded television shows; apparatus for storing, 
recording, transmitting and reproducing sound and/or 
images; motion picture films, videotapes; compact 
discs, video discs and audio-visual recordings; 
recorded magnetic tapes with sound and/or images, 
cd-roms; sound recordings; photograph records and 
discs, amusement apparatus for use with television 
receivers;

תכניות טלויזיה מוקלטות; התקנים עבור אחסון, הקלטה, 
העברה ושחזור של קול ו/או חוזי; סרטי קולנוע, קלטות וידאו; 
תקליטורים, תקליטורים לוידאו והקלטות אור-קוליות; קלטות 
מגנטיות מוקלטות עם קול ו/או חוזי, תקליטורי סי.די.רום; 
הקלטות קוליות; קלטות ותקליטורים של תצלומים, התקנים 

לבידור לשימוש באמצעות מקלטי טלוויזיה;                           
                                                                                    

        

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services; telecommunication 
services via television, cables, satellite, computer 
terminals, telecommunication means and the 
Internet; Television and radio broadcasts. 

שרותי תקשורת; שירותי תקשורת בטלויזיה, כבלים, לויין 
ומסופי מחשב, באמצעי תקשורת ובאינטרנט; שידורי טלויזיה 
ורדיו.                                                                              

                                                                        

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services; production of 
movies, series and programs for television, cables, 
internet, radio and other media; providing of training 
services in the field of telecommunication and 
entertainment; sporting, conferences, competitions 
and cultural events;

שרותי חינוך ובידור; הפקת סרטים, סדרות ותוכניות לטלויזיה, 
כבלים, אינטרנט, רדיו ולאמצעי מדיה אחרים; שרותי הכשרה 
בתחומי התקשורת והבידור; ארועי ספורט, כנסים, תחרויות 

ותרבות.                                                                         
                                                                                    

                                                            

ט' שבט תשע"ה - 24229/01/2015



AquaAir

Trade Mark No. 255504 מספר סימן

Application Date 01/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TADIRAN GROUP LTD. שם: תדיראן גרופ בע"מ

Address: Alexander Yanai St 1, P.O.B. 2603, Petach 
Tikva, 4912502, Israel

כתובת : אלכסנדר ינאי 1, ת.ד. 2603, פתח תקוה, 4912502, 
ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & 
Co

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

שם: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Remote control apparatus for air conditioning 
installations; all included in class 9.

מכשירי שליטה מרחוק למערכות מיזוג אוויר; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                                   

Class: 11 סוג: 11

Air conditioning units; air conditioning apparatus; air 
filters for air conditioning units; air conditioning 
installations for household purposes; air conditioning 
installations for industrial purposes; all included in 
class 11.

יחידות מיזוג אוויר; מערכות מיזוג אוויר; מסנני אוויר ליחידות 
מיזוג אוויר; מתקני מיזוג אוויר לשימוש ביתי; מתקני מיזוג אוויר 
לשימוש תעשייתי; הנכללים כולם בסוג 11.                           
                                                                                    

                            

Class: 37 סוג: 37

Installation or air conditioning apparatus; repair and 
maintenance of heating, refrigerating, air 
conditioning, drying, ventilating and dust extraction 
apparatus; providing information relating to the repair 
or maintenance of air conditioning apparatus; all 
included in class 37.

התקנה ותיקון של התקני מיזוג אוויר; תיקון ותחזוקה של מתקני 
חימום, קירור, מיזוג אוויר, ייבוש, אוורור ושאיפת אוויר; מתן 
מידע על תיקון או תחזוקה של ציוד מיזוג אוויר; הנכללים כולם 
בסוג 37.                                                                         
                                                                                    

                                    

ט' שבט תשע"ה - 24329/01/2015



AVIDLY

Trade Mark No. 255509 מספר סימן

Application Date 02/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Guy Finder שם: גיא פינדר

Address: shmurak 38/12 St., Netanya, Israel כתובת : שמורק 38/12, ת.ד. 2479, נתניה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Internet-based social networking services; online 
social networking services provided through a 
community website;  on-line social networking 
services; providing on-line computer databases and 
on-line searchable databases in the fiels of social 
networking.

שירותי רשת חברתית מבוססי אינטרנט; שירותים מקוונים של 
רשת חברתית המסופקים באמצעות אתר קהילה מקוונת; 
שירותים מקוונים של רשת חברתית; אספקת בסיסי נתונים 
ממוחשבים מקוונים ובסיסי נתונים מקוונים הניתנים לחיפש 

בתחום של רשתות חברתיות.                                             
                  

ט' שבט תשע"ה - 24429/01/2015



senses

Trade Mark No. 255510 מספר סימן

Application Date 01/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Senses Fashion Ltd. שם: סנסים פאשן בע"מ

Address: Horev 6 St., Haifa, 34341, Israel כתובת : חורב 6, חיפה, 34341, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Johnny Jabbour Adv.

Address: 17 Herzel St., P.O.B. 99747, Haifa, Israel

שם: ג'וני ג'בור, עו"ד

כתובת : הרצל 17, ת.ד. 99747, חיפה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ט' שבט תשע"ה - 24529/01/2015



LUMEO

Trade Mark No. 255516 מספר סימן

Application Date 05/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, 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; intraocular lenses.

כלים ומכשירים אופתלמיים רפואיים וכירורגיים; עדשות תוך 
עיניות.                                   

ט' שבט תשע"ה - 24629/01/2015



VEROLAX

Trade Mark No. 255528 מספר סימן

Application Date 06/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI 
FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A.

Address: Roma, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preperations, namely, laxatives; 
included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, משלשלים; הנכללים בסוג 5.              
                              

ט' שבט תשע"ה - 24729/01/2015



DOBETIN

Trade Mark No. 255529 מספר סימן

Application Date 06/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI 
FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A.

Address: Roma, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pernicious anemia and neuritis deriving from lacking 
of vitamin B12 diseases;  all included in class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול באנמיה ממארת ובדלקת עצבים 
הנובעת ממחלות שקשורות למחסור בויטמין בי 12; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   

                

ט' שבט תשע"ה - 24829/01/2015



DICLOCULAR

Trade Mark No. 255530 מספר סימן

Application Date 06/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI 
FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A.

Address: Roma, Italy

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, eye drops; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות, דהיינו, טיפות עיניים;  הנכללים כולם בסוג 5.  
                           

ט' שבט תשע"ה - 24929/01/2015



Trade Mark No. 255531 מספר סימן

Application Date 01/05/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of metabolic, endocrine, musculoskeletal, 
cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, 
oncological, ophthalmic, respiratory, hormonal, 
dermatological, immune system related diseases and 
disorders; sexual dysfunction, oncological, 
hepatological, ophthalmic, respiratory, neurological, 
gastrointestinal, hormonal, dermatological, 
psychiatric and immune system related diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the immune 
system, the cardio-vascular system, the metabolic 
system, the respiratory system, the musculo-skeletal 
system, the genitourinary system, for the treatment of 
inflammatory disorders; for use in dermatology, 
oncology, in opthalmology and for gastroenterological 
disorders; Raw Material Medicine namely, material 
for the treatment of metabolic, endocrine, 
musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, 
genitourinary, oncological, ophthalmic, respiratory, 
hormonal, dermatological, immune system related 
diseases and disorders; all goods included in class 5.

תרופות וחומרים לטיפול בחילוף חומרים, האנדוקרנית, שלד, 
לב וכלי דם, מחלות לב וריאתי, איברי המין והשתן, אונקולוגי, 
עיניים, של נשימה, הורמונלי, דרמטולוגית, מחלות הקשורות 
למערכת חיסונית והפרעות; תרופות למניעה וטיפול במערכת 
החיסונית, מערכת כלי הדם אירובית, מערכת חילוף חומרים, 
מערכת הנשימה, מערכת שלד שרירים, מערכת המין והשתן, 
לטיפול המחלות דלקתיות, לשימוש בדרמטולוגיה, אונקולוגיה, 
ברפואת עיניים ולהפרעות עיכול, חומרי גלם לרפואה כלומר, 
ריאגנטים כימיים למטרות רפואיות וריאגנטים כימיים למטרות 
רפואיות ווטרינרים, מרכיבים פעילים תרופות וחטיבות ביניים, 
כלומר, חומר לטיפול בחילוף חומרים, האנדוקרינית, שרירים 
ושלד, לב וכלי דם, לב, מין ושתן, אונקולוגי, עיניים, בדרכי 

הנשימה, הורמונלית, עור, מחלות והפרעות במערכת חיסונית 
קשורות; כל הסחורות הנכללות בסוג 5.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                      

ט' שבט תשע"ה - 25029/01/2015



 Owners

Name: TIANJIN PHARMACEUTICALS GROUP CO., 
LTD

Address: No. 109, Bawei Road, HeDong District, Tianjin, 
People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

ט' שבט תשע"ה - 25129/01/2015



Trade Mark No. 255556 מספר סימן

Application Date 08/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Joel Yekutiel שם: יואל יקותיאל

Address: 34/10 Balfour Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' בלפור 34/10, תל אביב-יפו, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; sporting and cultural activities; 
sports coaching; organization of sports tuition; all 
included in class 41.

הענקת אימונים; פעילות ספורט ותרבות; אימוני ספורט; ארגון 
הוראת ספורט; הנכללים כולם בסוג 41.                               

                                                    

ט' שבט תשע"ה - 25229/01/2015



Trade Mark No. 255573 מספר סימן

Application Date 02/05/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Teas and tea blends; candies, namely, tea flavored 
mints; honey in the shape of a spoon; herbal tea-
based beverages; tea and herbal tea-based 
beverages and concentrates, with fruit flavoring; 
frozen confections with tea, herbal tea and fruit 
flavoring; cocoa, herbal and non-herbal tea; tea, 
cocoa; beverages made with a base of powdered 
chocolate; sauces to add to beverages; chocolate 
syrup; flavoring syrups to add to beverages; ready-to-
drink tea; ice cream and frozen confections, namely, 
ice cream, ice milk, frozen yogurt, frozen soy based 
desserts; candy and confections namely, chocolate, 
sugar, candy almonds, and frozen confections; baked 
goods, namely, muffins, scones, biscuits, cookies, 
pastries and breads; food bars, namely, grain-based 
food bars, and oat-based food bars; sugar; spice; 
honey; agave.

סוגי תה ותערובות תה; ממתקים, דהיינו, סוכריות מנטה בטעם 
תה; דבש בצורה של כפית; משקאות על בסיס תה-צמחים; 

משקאות ותרכיזים על בסיס תה ותה-צמחים, עם טעמי פירות; 
דברי מתיקה קפואים עם תה, תה צמחים וטעמי פירות; קקאו, 
תה צמחים ושאינו-צמחים; תה, קקאו ; משקאות העשויים עם 
בסיס של אבקת שוקולד; רטבים להוספה למשקאות; סירופ 

שוקולד; סירופים בטעמים להוספה למשקאות; תה 
מוכן-לשתייה; גלידה ודברי מתיקה קפואים, דהיינו, גלידת 

שמנת, גלידה חלבית, יוגורט קפוא, קינוחים קפואים על בסיס 
סויה; ממתקים ודברי מתיקה דהיינו, שוקולד, סוכר, ממתקי 
שקדים, ודברי מתיקה קפואים; דברי מאפה, דהיינו, מאפינס, 
סקונס, ביסקוויטים, עוגיות, מאפים ולחמים; חטיפי מזון, דהיינו, 
חטיפי מזון על בסיס דגן, וחטיפי מזון על בסיס שיבולת שועל; 
סוכר; תבלין; דבש; אגבה.                                                 
                                                                                    
                                                                                    

Class: 35 סוג: 35

Business administration; business management; 
franchising, namely, providing technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants, 
cafes, tea houses, and snack bars; retail store 
services in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged 
and prepared foods, tea related electric and 
nonelectric appliances, housewares, kitchenware, 
glassware, giftware, plates, bowls, storage 
containers, sculptures, figurines, decorative 
ornaments, clothing, candles, incense, home 
fragrance, personal care products, musical 
recordings and books; wholesale distributorships, 
wholesale stores and wholesale ordering services all 
in the field of: coffee, tea, cocoa, packaged and 
prepared foods, tea-related electric and non-electric 
appliances, housewares, kitchenware, glassware, 
giftware, plates, bowls, storage containers, 
sculptures, figurines, decorative ornaments, clothing, 
candles, incense, home fragrance, musical 
recordings and books; mail order services and mail 
order catalog services, computerized online ordering 
services, computerized online retail services through 
direct solicitation by salespersons directed to end-
users, online ordering services and online retail store 
services all in the field of: coffee, tea, cocoa, 
packaged and prepared foods, tea-related electric 
and non-electric appliances, housewares, 
kitchenware, glassware, giftware, plates, bowls, 
storage containers, sculptures, figurines, decorative 
ornaments, clothing, candles, incense, home 
fragrance, musical recordings and books; 
computerized online gift registry and gift registry 
ordering services related thereto.

ניהול עסקי; מינהל עסקים; זכיינות, דהיינו, אספקת סיוע טכני 
בהקמה והפעלה של מסעדות, בתי קפה, בתי תה ומזנוני 
חטיפים; שירותי חנויות קמעונאיות בתחום של: קפה, תה, 
קקאו, מזונות ארוזים ומוכנים, מכשירים חשמליים ושאינם 
חשמליים הקשורים לתה, כלי בית, כלי מטבח, כלי זכוכית, 
חפצי מתנה, צלחות, קערות, מיכלי אחסון, פסלים, פסלונים, 

תקשיטים דקורטיביים, ביגוד, נרות, קטורת, ניחוח לבית, מוצרי 
טיפוח אישיים, הקלטות וספרים מוסיקליים; זיכיונות הפצה 
סיטונאית, חנויות סיטונאיות ושרותי הזמנה בסיטונאות כולם 
בתחום של: קפה, תה, קקאו, מזונות ארוזים ומוכנים, מכשירי 
חשמל ומכשירים שאינם חשמליים הקשורים לתה, כלי בית, כלי 
מטבח, כלי זכוכית, חפצי מתנה, צלחות, קערות, מיכלי אחסון, 
פסלים, פסלונים, תקשיטים דקורטיביים, ביגוד, נרות, קטורת, 
ניחוח לבית, הקלטות וספרים מוסיקליים; שרותי הזמנה בדואר 

ושרותי הזמנה מקטלוג בדואר, שרותי הזמנה מקוונת 
ממוחשבת, שירותים קמעוניים מקוונים ממוחשבים באמצעות 
שידול ישיר על ידי סוכני מכירות המכוונים למשתמשי-קצה, 
שרותי הזמנה מקוונת ושרותי חנויות קמעוניות מקוונות כולם 
בתחום של: קפה, תה, קקאו, מזונות ארוזים ומוכנים, מכשירי 
חשמל ומכשירים שאינם חשמליים הקשורים לתה, כלי בית, כלי 
מטבח, כלי זכוכית, חפצי מתנה, צלחות, קערות, מיכלי אחסון 
פסלים, פסלונים, תקשיטים דקורטיביים, ביגוד, נרות, קטורת, 
ניחוח לבית, הקלטות וספרים מוסיקליים; שרותי רישום והזמנת 
מתנות מקוונים ממוחשבים הקשורים לאלה.                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

ט' שבט תשע"ה - 25329/01/2015



 Owners

Name: Teavana Corporation

Address: Suite 1480, 3630 Peachtree Road, Ne, Atlanta, 
Georgia, 30326, 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

Class: 43 סוג: 43

Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, tea bar and 
tea house, tea room; carry out restaurant, and take 
out restaurant services; catering services; contract 
food services; food and beverage preparation.

מסעדה, בית קפה, קפיטריה, בר חטיפים, בר לתה ובית תה, 
חדר תה; שירותי מסעדה ממנה ניתן לאסוף מזון ומסעדה עם 
משלוחים; שירותי הסעדה; שירותי מזון תחת חוזה; הכנת מזון 
ומשקאות.                                                                       

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 13/11/2012, No. 85/778,406 ארה"ב, 13/11/2012, מספר 85/778,406

Class: 30 סוג: 30

Class: 35 סוג: 35

Class: 43 סוג: 43

ט' שבט תשע"ה - 25429/01/2015



Trade Mark No. 255575 מספר סימן

Application Date 08/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Latino Food and Catering שם: לטינו שירותי מזון והסעדה בע"מ

Address: Emek Refaim 46 St., Jerusalem, 93142, Israel כתובת : עמק רפאים 46, ירושלים, 93142, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yehuda Rave & Co., Advs.

Address: Rabbi Akiva 1, P.O.B. 2707, Jerusalem, 91026, 
Israel

שם: יהודה רוה ושות', עו"ד

כתובת : רבי עקיבא 1, ת.ד. 2707, ירושלים, 91026, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink - restuarant ; all 
included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה - מסעדה; הנכללים כולם בסוג 
                                             43

ט' שבט תשע"ה - 25529/01/2015



Trade Mark No. 255576 מספר סימן

Application Date 12/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: NIKON CORPORATION

Address: 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

Japanese Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; Measuring or 
testing apparatus and instruments; Cameras; digital 
cameras; lenses; binoculars; telescopes; field 
scopes; microscopes; loupes; riflescopes; laser range 
finders; eyepieces; parts and accessories for all of 
the aforesaid goods; all included in class 9

התקנים ומכשירים אופטיים; התקנים ומכשירי מדידה או 
בדיקה; מצלמות; מצלמות דיגיטליות; עדשות; משקפות; 

טלסקופים; מיקרוסקופים; זכוכיות מגדלת; כוונות נשק; מדי 
טווח לייזר; עיניות; חלקים ואביזרים לסחורות האמורות לעיל; 
הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                                                                                    

    

ט' שבט תשע"ה - 25629/01/2015



CLEAN COMFORT

Trade Mark No. 255586 מספר סימן

Application Date 12/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 4ZD, 
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: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; dentifrices; non-medicated 
mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for 
personal use; non-medicated toilet preparations; all 
included in class 3.

סבונים; בשמים, שמנים אתרים, קוסמטיקה; מי קולון, מי 
טואלט, תרסיסי גוף מבושמים; שמנים, קרמים ותחליבים לעור; 
קצף לגילוח, ג'ל לגילוח, תחליבים לפני ולאחר גילוח; אבקת 
טלק; תכשירים לאמבט ומקלחת; תחליבים  לשיער; משחות 
שיניים; מי פה לא תרופתיים; דאודורנטים; נוגדי זיעה לשימוש 
אישי; תכשירי טואלט לא תרופתיים; הנכללים כולם בסוג 3.     
                                                                                    
                                                                                    

            

ט' שבט תשע"ה - 25729/01/2015



Trade Mark No. 255588 מספר סימן

Application Date 12/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the respiratory tract. תכשירים רוקחיים למערכת הנשימה.                                   
              

ט' שבט תשע"ה - 25829/01/2015



Trade Mark No. 255591 מספר סימן

Application Date 12/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1157367 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising agency; opinion polling; business 
management and organization consultancy; 
compilation of information into computer databases; 
computerized file management; arranging newspaper 
subscriptions; newspaper and radio commercials; 
systemization and information into computer 
databases.

Class: 36 סוג: 36

Credit bureau; real estate agencies; real estate 
affairs; financial consultation; insurance consultancy; 
credit services; credit bureaus; insurance brokerage; 
loans.

Class: 41 סוג: 41

Vocational guidance (education or training advice); 
publication of newspapers and books.

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

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

Latvia, 23/01/2013, No. M-13-58 M-13-58 לטביה, 23/01/2013, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

ט' שבט תשע"ה - 25929/01/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: TELETRADE D.J. INTERNATIONAL 
CONSULTING LIMITED

Address: Commercial Center,,28 Shanghai 
Street,Kowloon, Hong Kong, People's Republic of China

(Hong Kong International Consulting Limited)

ט' שבט תשע"ה - 26029/01/2015



Trade Mark No. 255594 מספר סימן

Application Date 08/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1157372 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Wanderlust Festival, LLC

Address: 26 DOBBIN STREET, 3RD FLOOR, Brooklyn 
NY 11222, U.S.A.

(Virginia, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, yoga tops, yoga pants, t-shirts, 
sweatshirts and shorts.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting nightclub entertainment 
events; concert booking; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of live music festivals; 
entertainment, namely, live music concerts; 
production of streaming video and  providing an on-
line computer database in the fields of music, yoga 
and entertainment; educational services, providing 
instruction, studios, conferences, workshops, 
professional trainings and retreats in the fields of 
yoga, meditation, spiritual attunement, exercise and 
aerobic fitness, diet and nutrition, stress 
management and relaxation, outdoor recreation, 
holistic health care, preventative health care, 
alternative health care, therapeutic massage and 
alternative healing; electronic publishing services, 
namely, publishing of online works of others featuring 
user-created text, audio, video, and graphics; 
providing on-line journals and web logs featuring 
user-created content in the fields of music, yoga, and 
entertainment.

ט' שבט תשע"ה - 26129/01/2015



Trade Mark No. 255604 מספר סימן

Application Date 07/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1157473 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Anchovy; peanuts, processed;  toasted laver; nuts, 
prepared; fat-containing mixtures for bread slices; 
salted fish; caviar; processed fish spawn; potato 
flakes; potato chips; potato crisps; isinglass for food; 
clams (not live); charcuterie; shrimps, not live; 
prawns, not live; spiny lobsters, not live; salmon; 
meat; mussels, not live; shellfish, not live; sea-
cucumbers, not live; processed sunflower seeds; 
lobsters, not live; herrings; crayfish, not live; 
crustaceans, not live; fish, preserved; fish, not live; 
fish meal for human consumption; fish fillets; fish, 
tinned (canned (Am.)); foods prepared from fish; 
pork; cheese; pickles; sausages; sausages in batter; 
tuna fish; oysters, not live; low-fat potato chips; ham.

Class: 30 סוג: 30

Farinaceous foods; cereal-based snack food; 
popcorn; corn flakes; maize flakes; rusks; petit-
beurre biscuits; crackers.

Class: 31 סוג: 31

Peanuts, fresh; nuts (fruits); fish spawn; spiny 
lobsters, live; mussels, live; sea-cucumbers, live; 
crayfish, live; crustaceans, live; fish, live; oysters, 
live.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/11/2012, No. m201220827 m201220827 אוקראינה, 30/11/2012, מספר

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 31 סוג: 31

ט' שבט תשע"ה - 26229/01/2015



 Owners

Name: FLAGMANTO LTD

Address: Spyrou Kyprianou 61,,SK House, CY-4003 
Limassol, Cyprus

(Cyprus Limited)

ט' שבט תשע"ה - 26329/01/2015



Trade Mark No. 255619 מספר סימן

Application Date 25/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1157832 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Clinigen Healthcare Limited

Address: Pitcairn House, First Avenue, Burton On Trent 
DE14 2WW, United Kingdom

(United Kingdom, England and Wales Limited Liability 
Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Dentistry services; medical analysis for the diagnosis 
and treatment of persons; pharmacy advice; 
advisory, information and consultancy services in 
relation to the aforesaid services.

ט' שבט תשע"ה - 26429/01/2015



Trade Mark No. 255645 מספר סימן

Application Date 25/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0671163 מספר סימן בינלאומי

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

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of a rhomboid print with 
rounded upper and lower angles which contain the 
letters G and P respectively, interrupted in the middle 
by four thick lines, two at the top and two at the 
bottom, in the middle of which are the words GRANA 
PADANO in uppercase type arranged in two lines.

 Owners

Name: CONSORZIO PER LA TUTELA DEL 
FORMAGGIO GRANA PADANO

Address: Via XXIV Giugno 8, Frazione S. Martino della 
Battaglia, Desenzano del Garda (Brescia), Italy

(consortium)

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: 29 סוג: 29

Cheeses.

ט' שבט תשע"ה - 26529/01/2015



KENT AQUA

Trade Mark No. 255684 מספר סימן

Application Date 16/05/2013 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 פריטי עישון; 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)

United Kingdom, 28/11/2012, No. 2643856 ממלכה מאוחדת, 28/11/2012, מספר 2643856

Class: 34 סוג: 34

ט' שבט תשע"ה - 26629/01/2015



Trade Mark No. 255689 מספר סימן

Application Date 16/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, Wagons, Trucks, Vans, Sport utility 
vehicles, Motor buses, Recreational automobiles, 
Sports cars, Racing cars, Lorries, Fork lift trucks, 
Towing tractors (tractors), Refrigerated vehicles, 
Snowmobiles, Dump trucks, Sprinkling trucks, 
Amphibious vehicles, Passenger cars, Ambulances, 
Camping vehicles, Trailers, Garbage trucks; Air bags 
as automobile safety devices; Windshield wipers; 
Hoods for automobile engines; Horns for 
automobiles; Air pumps as automobile accessories; 
Luggage racks for automobiles; Anti-theft devices for 
automobiles; Doors for automobiles; Direction signals 
for automobiles; Rearview mirrors for automobile; 
Bumpers for automobiles; Automobile bodies; 
Automobile chassis; Ski carriers for automobiles; 
Automobile windows; Safety seats for children for 
automobiles; Steering wheels for automobiles; 
Automobiles seats; Automobile wheels; Windshields; 
Automobile hoods; Reversing alarms for 
automobiles; Head-rests of automobile seats; Safety 
belts for automobile seats; Balances weights for 
automobile wheels; Rims for automobile wheels; 
Automobile wheel spokes; Spoke clips for wheels; 
Bands for wheel hubs; Mud guards for trucks; Tires 
for vehicle wheels; Tubes for vehicle wheels; Seat 
covers for automobiles; Clutches for land vehicles; 
Anti-glare mirrors for automobiles; Tailgates for 
automobiles.

מכוניות, עגלות, משאיות, טנדרים, כלי רכב ספורט שירותיים, 
אוטובוסים ממונעים, מכוניות פנאי, רכבי ספורט, רכבי מרוץ, 
רכבי משא, משאיות מלגזה, טרקטורים לגרירה (טרקטורים), 
כלי רכב קירור, רכבי שלג, משאיות ריקון, משאיות התזה, כלי 
רכב אמפיבים, רכבי נוסעים, אמבולנסים, כלי רכב למחנאות, 
נגררים, משאיות זבל; כריות אוויר כהתקני בטיחות במכוניות; 

מגבי שמשות; מכסים למנועי מכונית; צופרים למכוניות; 
משאבות אוויר כאביזרים למכוניות; מתלי כבודה למכוניות; 
התקנים נגד גניבה למכוניות; דלתות למכוניות; אורות איתות 
למכוניות; מראות אחוריות למכוניות; פגושים למכוניות; שילדות 
למכונית; שסי למכוניות; התקני נשיאה לסקי למכוניות; חלונות 
למכוניות; מושבי בטיחות לילדים למכוניות; הגאים למכוניות; 

מושבי מכוניות; גלגלי מכוניות; שמשות מגן; מכסי מנוע 
למכונית; אזעקות נסיעה לאחור למכוניות; משענות-ראש 

למושבי מכוניות; חגורות בטיחות למושבי מכוניות; משקולות 
איזון לגלגלי מכונית; חישוקים לגלגלי מכוניות; חישורים של 
גלגלי מכוניות; מהדקי חישור לגלגלים; רצועות לטבורי גלגל; 

מגני בוץ למשאיות; צמיגים לגלגלי כלי רכב; פנימיות לגלגלי כלי 
רכב; כיסויי מושב למכוניות; מצמדים עבור כלי רכב יבשתיים; 
מראות נוגדות-בוהק למכוניות; דופנים אחוריים למכוניות.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

ט' שבט תשע"ה - 26729/01/2015



Trade Mark No. 255731 מספר סימן

Application Date 26/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1158562 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 011282647

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
011282647

Dated 26/02/2013 (Section 16) מיום 26/02/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: DAVINES S.p.A.

Address: Via Ravasini, 9/A, I-43100 PARMA, Italy

(Italy Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower, 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 
66180, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations; creams (cosmetic -); oils for 
cosmetic purposes; lotions for cosmetic purposes; 
lotions for hair care; gels for use on the hair; 
perfumes; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; soaps; cakes of toilet soap; shampoos; 
shampoos, conditioners; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; dyes (cosmetic 
-); hair care cosmetics; hair dyes; sprays for the hair; 
hair cream; hair protection creams; hair moisturisers; 
disciplining treatments for the hair; nutritional creams, 
not for medical purposes; hair conditioning 
preparations; balsams for treating the hair; 
strengthening treatment lotions for the hair.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/10/2012, No. 
011282647

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/10/2012, מספר 
011282647

Class: 3 סוג: 3

ט' שבט תשע"ה - 26829/01/2015



Trade Mark No. 255735 מספר סימן

Application Date 07/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1158640 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Anchovy; peanuts, processed;  toasted laver; nuts, 
prepared; fat-containing mixtures for bread slices; 
salted fish; caviar; processed fish spawn; potato 
flakes; potato chips; potato crisps; isinglass for food; 
clams (not live); charcuterie; shrimps, not live; 
prawns, not live; spiny lobsters, not live; salmon; 
meat; mussels, not live; shellfish, not live; sea-
cucumbers, not live; processed sunflower seeds; 
lobsters, not live; herrings; crayfish, not live; 
crustaceans, not live; fish, preserved; fish, not live; 
fish meal for human consumption; fish fillets; fish, 
tinned (canned (Am.)); foods prepared from fish; 
pork; cheese; pickles; sausages; sausages in batter; 
tuna fish; oysters, not live; low-fat potato chips; ham.

Class: 30 סוג: 30

Farinaceous foods; cereal-based snack food; 
popcorn; corn flakes; maize flakes; rusks; petit-
beurre biscuits; crackers.

Class: 31 סוג: 31

Peanuts, fresh; nuts (fruits); fish spawn; spiny 
lobsters, live; mussels, live; sea-cucumbers, live; 
crayfish, live; crustaceans, live; fish, live; oysters, 
live.

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

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

Ukraine, 03/12/2012, No. m201220969 m201220969 אוקראינה, 03/12/2012, מספר

Class: 29 סוג: 29

ט' שבט תשע"ה - 26929/01/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, gray, 
brown, white, yellow, red and black. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: FLAGMANTO LTD

Address: Spyrou Kyprianou 61,,SK House, CY-4003 
Limassol, Cyprus

(Cyprus Limited)

Class: 30 סוג: 30

Class: 31 סוג: 31

ט' שבט תשע"ה - 27029/01/2015



Trade Mark No. 255739 מספר סימן

Application Date 13/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1158714 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TauRx Therapeutics Ltd.

Address: 51 Ayer Rajah Crescent, #07-01/02, Singapore 
139948, Singapore

(Singapore Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and medical preparations for use in 
relation to neurological diseases and disorders, 
neurodegenerative disesase and disorders, 
haematological disorders, infectious diseases and 
malaria  ; chemical preparations for medical and 
pharmaceutical purposes for use in relation to 
neurological diseases and disorders, 
neurodegenerative disesase and disorders, 
haematological disorders, infectious diseases and 
malaria.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/09/2012, No. 2635105 ממלכה מאוחדת, 18/09/2012, מספר 2635105

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 27129/01/2015



Trade Mark No. 255752 מספר סימן

Application Date 20/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0773061 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VIOKOX, S.A.

Address: Camino de la Lloma, 24, E-46960 ALDAYA 
(VALENCIA), Spain

(España Sociedad Anónima)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps cosmetic and  perfumery products and  hair 
care products.

ט' שבט תשע"ה - 27229/01/2015



Trade Mark No. 255761 מספר סימן

Application Date 11/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064255 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: 10 סוג: 10

Containers made of synthetic materials and plastic 
for medical use; pre-filled container used in enteral 
feeding for medical use.

Class: 16 סוג: 16

Plastic packaging materials in the form of envelopes, 
sachets and films.

ט' שבט תשע"ה - 27329/01/2015



אירוטל
Aerotel

Trade Mark No. 255776 מספר סימן

Application Date 12/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AEROTEL LTD. שם: אירוטל בע"מ

Address: Hamashbir 1 St., Holon, Israel כתובת : המשביר 19, חולון, ישראל

חברה פרטית

Name: Aerotel Medical Systems (1998) Limited שם: אירוטל מערכות רפואיות (1998) בע"מ

Address: 5 Hazoref Street, Holon, Israel כתובת : רחוב הצורף 5, חולון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gelbard, Amit, Wexler, Adv.

Address: 12 Heh Be'Iyar St. Kikar Hamedina, Tel Aviv, 
62093, Israel

שם: גלברד, עמית, וקסלר, עו"ד

כתובת : רח' ה' באייר 12 כיכר המדינה, תל אביב, 62093, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Device and instruments, generating electromagnetic 
field at different frequencies, for science, research, 
measurement, signal, devices and instruments 
generating electromagnetic field at different 
frequencies, for transmission, switching and 
regulation or control, and magnetic data carriers; 

התקנים ומכשירים מחוללי שדות אלקטרומגנטיים בתדרים 
שונים, לשימוש במדע, במחקר, במדידה, באיתות, התקנים 
ומכשירים מחוללי שדות אלקטרומגנטיים בתדרים שונים, 

להולכה, מיתוג וויסות או בקרה ונושאי נתונים מגנטיים;           
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 10 סוג: 10

Devices and equipment, generating electromagnetic 
field at different frequencies, for medical and 
veterinary use and are designed to improve health in 
humans.

התקנים ומכשירים, מחוללי שדות אלקטרומגנטיים בתדרים 
שונים, המשמשים לרפואה ולוויטרינריה, ומיועדים לשיפור מצב 
בריאותי אצל בני אדם;                                                       

          

Class: 38 סוג: 38

Transfer of medical tests details by 
telecommunication, providing solution for data 
transfer by telecommunication infrastructure.       

העברת נתוני בדיקות רפואיות מרחוק תוך שימוש בתקשורת 
רחק (טלקומוניקציה), אספקת פתרונות תוך שימוש בתשתיות 

תקשורת לסוגיהם להעברת נתונים.

Class: 44 סוג: 44

Medical services. שירותים רפואיים.       

ט' שבט תשע"ה - 27429/01/2015



Trade Mark No. 255780 מספר סימן

Application Date 12/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tashiru K-box Ltd. שם: תשירו קיי - בוקס בע"מ

Address: 8 Hadafna St., Tel Mond, Israel כתובת : הדפנה 8, תל מונד, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tamar Moran, Adv.

Address: 20 Lincolan St., Tel-Aviv, Israel

שם: תמר מורן, עו"ד

כתובת : לינקולן 20, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; cultural activities; music production 
services; music performances; karaoke  ; all included 
in class 41

בידור; פעילות  תרבות שירותי הפקת מוסיקה, מופעי מוסיקה 
וקריוקי; הנכללים כולם בסוג 41                                           

                            

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; all included in 
class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה;  הנכללים כולם בסוג 43         
                      

ט' שבט תשע"ה - 27529/01/2015



Trade Mark No. 255786 מספר סימן

Application Date 12/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tashiru K-box Ltd. שם: תשירו קיי - בוקס בע"מ

Address: 8 Hadafna St., Tel Mond, Israel כתובת : הדפנה 8, תל מונד, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tamar Moran, Adv.

Address: 20 Lincolan St., Tel-Aviv, Israel

שם: תמר מורן, עו"ד

כתובת : לינקולן 20, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment; cultural activities; music production 
services; music performances; karaoke ; all included 
in class 41

בידור; פעילות תרבות, שירותי הפקת מוסיקה, מופעי מוסקיה 
וקריוקי; הנכללים כולם בסוג 41                                           

                          

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink;; all included in 
class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה;  הנכללים כולם בסוג 43         
                        

ט' שבט תשע"ה - 27629/01/2015



Trade Mark No. 255788 מספר סימן

Application Date 13/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Beth Hayain Or Haganuz Ltd שם: בית היין אור הגנוז בע"מ

Address: Or Haganuz, 13909, Marom Hagalili, Israel כתובת : אור הגנוז, 13909, ד.נ. מרום הגליל, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Altshuler-Welner, Advs.

Address: 3 Ha'yetzira, Shap Tower, 18 Floor, Ramat 
Gan, 5252141, Israel

שם: אלטשולר - ולנר, עו"ד

כתובת : היצירה 3, מגדלי שאפ, קומה 18, רמת גן, 5252141, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and wines ; all included in class 
33.

משקאות כוהליים ויינות ; הנכללים כולם בסוג 33.                   
      

ט' שבט תשע"ה - 27729/01/2015



Namura

Trade Mark No. 255792 מספר סימן

Application Date 13/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Beth Hayain Or Haganuz Ltd שם: בית היין אור הגנוז בע"מ

Address: Or Haganuz, 13909, Marom Hagalili, Israel כתובת : אור הגנוז, 13909, ד.נ. מרום הגליל, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Altshuler-Welner, Advs.

Address: 3 Ha'yetzira, Shap Tower, 18 Floor, Ramat 
Gan, 5252141, Israel

שם: אלטשולר - ולנר, עו"ד

כתובת : היצירה 3, מגדלי שאפ, קומה 18, רמת גן, 5252141, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages and wines ; all included in class 
33.

משקאות כוהליים ויינות ; הנכללים כולם בסוג 33.                   
      

ט' שבט תשע"ה - 27829/01/2015



QUANTERIX

Trade Mark No. 255796 מספר סימן

Application Date 19/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Quanterix Corporation 

Address: 113 Hartwell Avenue, Lexington, 
Massachusetts, 02421-3125, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

A multi chamber device containing numerous 
individual reaction vessels purpose of detecting or 
quantifying the presence of analytes in samples; a 
medical or veterinary diagnostic kit sold as a unit, 
comprising a multi chamber device containing 
numerous individual reaction vessels that is used for 
the purpose of detecting or quantifying the presence 
of analytes in samples; a multi chamber optical 
reader and associated software used to analyze the 
individual reaction vessels to determine the presence 
of analytes in samples; all included in class 9. 

מכשיר רב תאי המכיל מספר רב של כלי קיבול בודדים 
לריאקציה לצורך איתור או כימות של הנוכחות של אנליטים 
בדגימות; ערכת אבחון רפואית או וטרינרית הנמכרת כיחידה, 
הכוללת מכשיר רב תאי המכיל מספר רב של  כלי קיבול בודדים 

לריאקציה המשמש לצורך איתור או כימות של נוכחות של 
אנליטים בדגימות; קורא אופטי רב תאי ותוכנה נלווית המשמש 

לניתוח כלי קיבול אינדיווידואלי לריאקציה כדי לקבוע את 
הנוכחות של אנליטים בדגימות; הנכללים כולם בסוג 9.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 42 סוג: 42

Chemical and biological analysis of the 
characteristics of a sample suspected of containing a 
chemical or biological analyte for others, for the 
purpose of detecting or quantifying the presence of 
the analyte in a sample; all included in class 42

ניתוח כימי וביולוגי של המאפיינים של דגימה החשודה כמכילה 
אנליטים כימיים או ביולוגיים עבור אחרים, למטרת איתור או 

כימות של נוכחות של אנליטים בדגימה; הנכללים כולם בסוג 42
                                                                                     

                                                                            

ט' שבט תשע"ה - 27929/01/2015



SIMOA

Trade Mark No. 255797 מספר סימן

Application Date 19/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Quanterix Corporation 

Address: 113 Hartwell Avenue, Lexington, 
Massachusetts, 02421-3125, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

A medical or veterinary diagnostic kit sold as a unit, 
comprising chemical reagents for medical or 
veterinary purposes containing chemical or biological 
entities, and a multi chamber device containing 
numerous individual reaction vessels that can be 
filled with a chemical or biological reagent that is 
used for the purpose of detecting or quantifying the 
presence of analytes in samples; all included in class 
5

ערכת אבחון רפואי או וטרינרי הנמכרת כיחידה, הכוללת 
ריאגנטים כימיים למטרות רפואיות או וטרינריות המכילה ישויות 
כימיות או ביולוגיות, ומכשיר מרובה תאים המכיל מספר רב של 

כלי קיבול בודדים לריאקציה שיכולים להיות ממולאים עם 
ריאגנט כימי או ביולוגי המשמש לצורך איתור או כימות הנוכחות 
של אנליטים בדגימות; הנכללים כולם בסוג 5                         
                                                                                    
                                                                                    

        

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

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

U.S.A., 04/02/2013, No. 85/840,217 ארה"ב, 04/02/2013, מספר 85/840,217

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 28029/01/2015



FOGO

Trade Mark No. 255799 מספר סימן

Application Date 13/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Polo Advertisement & Trade Ltd שם: פולו פרסום וסחר בע"מ

Address: 122 Alenbi St., Tel-Aviv, Israel כתובת : אלנבי 122, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: 23 Menachem Begin St., Levinstein Tower, 12 
Fl., Tel Aviv, 66183, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, קומה 12, תל 
אביב, 66183, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Lighters for smokers, cigarette holders, ash trays, 
pocket cigar cases, smokers` pipes, gas lighter refills.

מציתים למעשנים, מחזיקי סיגריות, מאפרות. נרתיקי כיס 
לסיגרים. מקטורות. מילויים למציתי גז.                                 

          

ט' שבט תשע"ה - 28129/01/2015



NEUTRO POWER

Trade Mark No. 255834 מספר סימן

Application Date 21/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Colgate-Palmolive Company

Address: 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
U.S.A.

A Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Deodorants and antiperspirants for personal (human) 
use; all included in class 3.

 דיאודורנטים ונוגדי זיעה לשימוש אישי (של בני אדם); הכל 
כלול בסוג 3.                             

ט' שבט תשע"ה - 28229/01/2015



SNOWFLAKE

Trade Mark No. 255837 מספר סימן

Application Date 21/05/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Graphical user interface software; software for use in 
televisions, computers, digital video recorders, set-
top boxes, mobile devices and smart phones for 
searching, viewing, recording and playing digital 
media content via internet, broadcast, on-demand 
and over the top (OTT) delivery; computer hardware 
and software; all included in Class 9.

תוכנת ממשק משתמש גרפי; תוכנה לשימוש בטלוויזיות, 
מחשבים, מקליטי וידאו דיגיטליים, ממירים, מכשירים ניידים 
וטלפונים חכמים לחיפוש, צפייה, הקלטה והשמעת תוכן מדיה 
דיגיטלית באמצעות אינטרנט, שידור, על פי דרישה ומסירה 
מעל הראש (או.טי.טי.); חומרה ותוכנה למחשב; הכל נכלל 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                

ט' שבט תשע"ה - 28329/01/2015



Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; computer 
consulting and support services; consultation, testing, 
laboratory service, product research and 
development design for others, all in the fields of 
digital communications networks, digital broadcasting 
and software for use in televisions, computers, digital 
video recorders, set-top boxes, mobile devices and 
smart phones for searching, viewing, recording and 
playing digital media content via internet, broadcast, 
on-demand and over the top (OTT) delivery; 
computer network design for others, updating of 
computer software for others, computer systems 
analysis, and engineering services; providing 
technical consultation in connection with computer 
hardware, computer software, computer networking 
equipment, telephony systems, telecommunications 
equipment, broadcasting equipment, IP telephony, 
and telecommunication systems, computer network 
design, storage design, security of networks, voice 
and wireless communications and software for use in 
televisions, computers, digital video recorders, set-
top boxes, mobile devices and smart phones for 
searching, viewing, recording and playing digital 
media content via internet, broadcast, on-demand 
and over the top (OTT) delivery; application service 
provider (ASP), namely, hosting the software 
applications of others; on line services, namely, 
providing information via computer networks in the 
fields of computer networking, computer networks, 
computer systems, computer and network security, 
cable television systems, broadcast systems and 
software for use in televisions, computers, digital 
video recorders, set-top boxes, mobile devices and 
smart phones for searching, viewing, recording and 
playing digital media content via internet, broadcast, 
on-demand and over the top (OTT) delivery; 
technical consultation and research in the field of 
computer networks, and network systems design; 
application service provider (ASP) featuring software 
in the fields of audio conferencing, electronic 
messaging, document transmission, video 
conferencing, voice and call processing, and for 
searching, viewing, recording and playing digital 
media content via internet, broadcast, on-demand 
and over the top (OTT) delivery; all included in Class 
42.

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ותכנון המתייחסים לכך; 
שירותי ניתוח התעשייה ומחקר; תכנון ופיתוח של חומרה 
ותוכנה למחשב; שירותי ייעוץ ותמיכה למחשב; התייעצות, 
בדיקה, שירות מעבדה, מחקר ופיתוח מוצר ותכנון עבור 
אחרים, הכל בתחומי רשתות תקשורת דיגיטליות, שידור 

דיגיטלי ותוכנה לשימוש בטלוויזיות, מחשבים, מקליטי וידאו 
דיגיטליים, ממירים, מכשירים ניידים וטלפונים חכמים לחיפוש, 

צפייה, הקלטה והשמעת תוכן מדיה דיגיטלית באמצעות 
אינטרנט, שידור, על פי דרישה ומסירה מעל הראש (או.טי.טי.); 
תכנון רשת מחשבים עבור אחרים, עדכון של תוכנת מחשב 

עבור אחרים, ניתוח מערכות מחשב, ושירותי הנדסה; מתן ייעוץ 
טכני בקשר לחומרת מחשב, תוכנות מחשב, ציוד רשתות 
מחשבים, מערכות טלפוניה, ציוד תקשורת, ציוד שידור, 
טלפוניית, ומערכות תקשורת, תכנון רשת מחשבים, תכנון 

אחסון, אבטחה של רשתות, קול ותקשורת אלחוטיות ותוכנה 
לשימוש בטלוויזיות, מחשבים, מקליטי וידאו דיגיטליים, ממירים, 

מכשירים ניידים וטלפונים חכמים לחיפוש, צפייה, הקלטה 
והשמעת תוכן מדיה דיגיטלית באמצעות אינטרנט, שידור, על 
פי דרישה ומסירה מעל הראש (או.טי.טי.); ספק שירות יישום 
(איי.אס.פי.), כלומר, אירוח יישומי תוכנה של אחרים; שירותים 
מקוונים, כלומר, מתן מידע באמצעות רשתות מחשבים בתחומי 
רשתות מחשבים, רשתות מחשבים, מערכות מחשב, אבטחת 
מחשב ורשת, מערכות טלוויזיה בכבלים, מערכות ותוכנה 

לשידור לשימוש בטלוויזיות, מחשבים, מקליטי וידאו דיגיטליים, 
ממירים, מכשירים ניידים וטלפונים חכמים לחיפוש, צפייה, 
הקלטה והשמעת תוכן מדיה דיגיטלית באמצעות אינטרנט, 
שידור, על פי דרישה ומסירה מעל הראש (או.טי.טי.); ייעוץ 
טכני ומחקר בתחום של רשתות מחשבים, ותכנון מערכות 

רשת; ספק שירות יישום (איי.אס.פי.) שמציעה תוכנה  בתחומי 
שיחות ועידה אודיו, שליחת הודעות אלקטרוניות, העברת 
מסמכים, שיחות ועידה בוידאו, עיבוד קול ושיחות, ולחיפוש, 
צפייה, הקלטה והשמעת תוכן מדיה דיגיטלית באמצעות 

אינטרנט, שידור, על פי דרישה ומסירה מעל הראש (או.טי.טי.); 
הכל נכלל 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)

Switzerland, 03/12/2012, No. 643842012 שוויץ, 03/12/2012, מספר 643842012

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 28429/01/2015



 Owners

Name: Cisco Technology, Inc.

Address: 170 West Tasman Drive, San Jose, California 
95134, 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

ט' שבט תשע"ה - 28529/01/2015



VERSAPOWER

Trade Mark No. 255842 מספר סימן

Application Date 21/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Keysight Technologies, Inc.

Address: 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, 
California 95403, 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

Power supplies and power systems used to test the 
operation of electronic equipment by providing 
multiple power levels to the electronic equipment; 
programmable power supplies and power systems for 
simulating various operating conditions of electronic 
equipment.

ספקי חשמל ומערכות חשמל המשמשים לבדיקת תפעול של 
ציוד אלקטרוני על ידי מתן מספר רמות של חשמל לציוד 

אלקטרוני; ספקי חשמל שניתנים לתכנות ומערכות חשמל עבור  
ביצוע הדמיה בתנאי הפעלה שונים של ציוד אלקטרוני.             
                                                                                    

                                  

ט' שבט תשע"ה - 28629/01/2015



Trade Mark No. 255858 מספר סימן

Application Date 20/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yalla - Basta שם: יאללה בסטה

Address: P.O.B. 4631, Jerusalem, 91046, Israel כתובת : ת.ד. 4631, ירושלים, 91046, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Michael Weiss

Address: 22 Braria St., Jerusalem, 93184, Israel

שם: מיכאל וייס

כתובת : ברוריה 22, ירושלים, 93184, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink in Mahane 
Yehuda market in Jerusalem.

שירותים להספקת מזון ומשקה בשוק מחנה יהודה בירושלים.   
                                              

ט' שבט תשע"ה - 28729/01/2015



DACIA

Trade Mark No. 255861 מספר סימן

Application Date 22/05/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ט' שבט תשע"ה - 28829/01/2015



Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; 
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft 
devices for vehicles, head-rests for seats of vehicles, 
automobiles, shock absorbers for automobiles, 
automobile hoods, automobile bodies, automobile 
chains, automobile chassis, bumpers for 
automobiles, sun shields and visors for automobiles, 
anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for 
vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for 
vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for 
vehicles, connecting rods for land vehicles, other 
than parts of motors and engines, gearboxes for land 
vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, 
pickup trucks, light trucks, lorries, hoods for vehicles, 
hoods for vehicle engines, bodyworks, crankcases for 
land vehicle components (other than for motors and 
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid 
chains, drive chains for land vehicles, transmission 
chains for land vehicles, hydraulic circuits for 
vehicles, torque converters for land vehicles, 
reduction gears for land vehicles, direction signals for 
vehicles, electric motors for land vehicles, electric 
vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety 
seats for children, gearing for land vehicles, wheel 
covers, casings for pneumatic tyres, balance weights 
for vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen 
wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for 
vehicles, brake segments for vehicles, brakes for 
vehicles, bands for wheel hubs, tailboard lifts (parts 
of land vehicles), covers for vehicles, seat covers for 
vehicles, rims for vehicle wheels, motors for land 
vehicles, driving motors for land vehicles, hubs for 
vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers, air 
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski 
carriers for cars, propulsion mechanisms for land 
vehicles, trailers (vehicles), trailer couplings for 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, 
vehicle suspension springs, rearview mirrors, wheels 
for vehicles, freewheels for land vehicles, security 
harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports 
cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, 
transmission shafts for land vehicles, transmissions 
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-
dazzle devices for vehicles, upholstery, upholstery for 
vehicles, pneumatic tyres for vehicles, windows for 
vehicles, steering wheels for vehicles; vehicles for 
locomotion by land; motor cars, cars powered by a 
combination of thermic and electrical energy; cycles, 
bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles; 
shock absorbers, horns and luminous warning 
signals and indicators, engine hoods, bodyworks, 
direction indicators, chains, brakes, brake linings for 
vehicles, brake shoes, wheel rims and hubs, 
mudguards, air pumps, pneumatic tyres, pedals, 
handlebars, kickstands, footrests, saddles; all these 
products for cycles, bicycles, motorcycles, motor 
scooters and tricycles

רכבים; מכשירים לתנועה יבשתית; בולמי זעזועים משעים 
לרכבים, התקנים נגד גניבות לרכבים, משענות ראש למושבים 

של רכבים, מכוניות, בולמי זעזועים למכוניות, מכסי מנוע 
למכוניות, גופי מכוניות, שרשראות מכוניות, שלדות מכוניות, 
פגושים למכוניות, מגיני שמש ומצחיות למכוניות, אזעקות נגד 
גניבות לרכבים, אזעקות להילוך אחורילרכבים, צופרים לרכבים, 

נשאי כבודה לרכבים, צמיגים לגלגלי רכבים, מוטות פיתול 
לרכבים, מוטות חיבור לרכבי יבשה, למעט, חלקים של מנועים, 
תיבות הילוכים לרכבי יבשה, מכסים למיכלי דלק ברכבים, 
שמשות, טנדרים, משאיות קלות, משאיות, מכסים לרכבים, 
מכסי מנוע לרכבים,  מעטפת חיצונית של רכבים, קראנקייסים 
לרכיבים של רכבי יבשה (למעט מנועים), חגורות בטיחות 
למושבי רכב, שרשאות נגד החלקה, שרשאות נסיעה לרכבי 
יבשה, שרשרת תמסורת לרכבי יבשה, מעגלים הידראולים 
לרכבים, ממירי פיתול לרכבי יבשה, מפחיתי הילוכים לרכבי 
יבשה, מאותתי כיוון לרכבים, מנועים חשמליים לרכבי יבשה,  
רכבים חשמליים, מצמדים לרכבי יבשה, מושבי בטיחות לרכב 

לילדים, תשלובת לרכבי יבשה, טסות לגלגלים, מעטפת 
לגלגלים פנאומטיים, משקולות איזון לגלגלי רכבים, סרנים, 
גורנלים לסרן, מגבים, רפידות בלמים לכלי רכב, נעלי בלמים 
לרכבים, מגזרי בלמים לרכבים, בלמים לרכבים, רצועות 

לחישורי גלגל, מעליות דופן אחוריות (חלקים של רכבי יבשה), 
כיסויים לרכבים, כיסויי מושבים לרכבים, חישוקים לגלגלי 
רכבים, מנועים לרכבי יבשה, מנועים נהיגה לרכבי יבשה, 
חישורים לגלגלי רכב, מגיני בוץ, פגושי רכב, משאבות אוויר 
(אביזרים לרכב), דלתות לרכבים, נשאי סקי למכוניות, מנגנוני 

הנעה לרכבי יבשה, קראוונים (רכבים), חיבורי קראוונים 
לרכבים, קפיצים בולמי זעזועים לרכבים, קפיצים למתלה רכב, 
מראות אחוריות, גלגלים לרכבים, גלגלים חופשיים לרכבי 

יבשה, רתמות בטחון למושבי רכב, מושבי רכב, מכוניות ספורט, 
טרקטורים, מזחלות (רכבים), חשמליות ,מוטות תמסורת לרכבי 
יבשה, תמסורות לרכבי יבשה, טורבינות לרכבי יבשה, התקנים 
נגד סינוור לרכבים, ריפוד, ריפוד לרכבים, צמיגים פנאומטים 
לרכבים, חלונות לרכבים, גלגלי הגה לרכבים; רכבים לתנועה 
יבשתית; רכבים ממונעים, מכוניות המופעלות על ידי שילוב של 
אנרגיה תרמית וחשמלית; אופן, אופניים, קטנועים, אופנועים 
ותלת אופנים; בולמי זעזועים, צופרים ואותות אזהרה ומחוונים 

מוארים, מכסי מנוע, מעטפת חיצונית, מחווני כיוונים, 
שרשראות, בלמים, רפידות בלמים לכלי רכב, נעלי בלם, 

חישוקים וחישורים לגלגלים, מגיני בוץ, משאבות אוויר, צמיגים 
פנאומטיים, פדלים, כידונים, רגלית, משענות לרגליים, אוכפים; 
כל המוצרים הללו עבור אופנים, אופניים, אופנועים, קטנועים 
ותלת אופנים                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט' שבט תשע"ה - 28929/01/2015



 Owners

Name: AUTOMOBILE DACIA SA

Address: STR. UZINEI NR.1, JUD. ARGES, MIOVENI, 
Romania

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: 35 סוג: 35

Advertising; business management, assistance in 
running or managing an industrial or commercial 
enterprise; sales area management and organisation 
consultancy; services provided by a franchiser, 
namely, assistance in running or managing a 
commercial venture, marketing research

פרסום; ניהול עסקי, עזרה בהרצת או הנהלת מפעל תעשייתי 
או מסחרי; ניהול איזורי מכירה וייעוץ ארגוני; שירותים הניתנים 
על ידי זכיין, קרי, עזרה בהרצת או הנהלת יוזמה מסחרית, 

מחקר שיווקי                                                                   
                                                                                    

                                                    

Class: 36 סוג: 36

Insurance; insurance information; financial affairs, 
banking, information on banking and finance, credit 
or debit card services, financing services, hire-
purchase financing, automobile vehicle financing, 
capital investments

ביטוח; מידע ביטוחי; עניינים כלכליים, בנקאות, מידע על 
בנקאות ומימון, שירותי כרטיסי אשראי או חיוב, שירותי מימון, 
מימון שכירה-רכישה, מימון רכבים, השקעות הון                     
                                                                                    

                                    

Class: 37 סוג: 37

Vehicle repair information, repair, preparation, tuning 
and maintenance of vehicles, assembling and fitting 
of spare parts for automobiles, car washing services, 
vehicle greasing, vehicle cleaning, vehicle polishing, 
anti-rust treatment for vehicles; vehicle breakdown 
assistance (repair); test, tuning and diagnostic 
stations for automobiles, reconditioning (renovation) 
of automobile parts, motors for vehicles and motor 
vehicles; maintenance and repair of machines, 
retreading of tyres

מידע על תיקון רכבים, תיקון, הכנה, כיוון ותחזוקה של רכבים, 
הרכבה והתאמה של חלפים לרכבים, שירותי רחיצת מכוניות, 
שימון  רכבים, ניקוי רכבים, הברקת רכבים, טיפול נגד חלודה 
לרכבים; סיוע בקלקול רכבים (תיקון); תחנות בחינה, כיוון 

ואבחון לרכבים, שחזור (שיפוץ) של חלקי רכב, מנועים לרכבים, 
וכלי רכב; תחזוקה ותיקון של מכונות,  שחזור צמיגים               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 39 סוג: 39

Rental of vehicles and vehicle accessories, vehicle 
breakdown services (towing), car parking; car 
transport; warehousing and storage of vehicles; 
chauffeur services; packaging of goods; transport 
agents; delivery of goods; rental of warehouses; 
transport information, garage rental; arranging of 
tours, towing

השכרה של רכבים ואביזרי רכבים, שירותי קלקול רכבים 
(גרירה), חנית רכבים; הובלת רכבים; אחסנה ואחסון של 

רכבים; שירותי נהג; אריזת טובין; סוכני הובלה; מסירת טובין; 
השכרה של מחסנים; מידע על הובלה, השכרת מוסך; ארגון 
סיורים, גרירה                                                                 
                                                                                    

                              

ט' שבט תשע"ה - 29029/01/2015



Trade Mark No. 255869 מספר סימן

Application Date 22/05/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

ט' שבט תשע"ה - 29129/01/2015



Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; 
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft 
devices for vehicles, head-rests for seats of vehicles, 
automobiles, shock absorbers for automobiles, 
automobile hoods, automobile bodies, automobile 
chains, automobile chassis, bumpers for 
automobiles, sun shields and visors for automobiles, 
anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for 
vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for 
vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for 
vehicles, connecting rods for land vehicles, other 
than parts of motors and engines, gearboxes for land 
vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, 
pickup trucks, light trucks, lorries, hoods for vehicles, 
hoods for vehicle engines, bodyworks, crankcases for 
land vehicle components (other than for motors and 
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid 
chains, drive chains for land vehicles, transmission 
chains for land vehicles, hydraulic circuits for 
vehicles, torque converters for land vehicles, 
reduction gears for land vehicles, direction signals for 
vehicles, electric motors for land vehicles, electric 
vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety 
seats for children, gearing for land vehicles, wheel 
covers, casings for pneumatic tyres, balance weights 
for vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen 
wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for 
vehicles, brake segments for vehicles, brakes for 
vehicles, bands for wheel hubs, tailboard lifts (parts 
of land vehicles), covers for vehicles, seat covers for 
vehicles, rims for vehicle wheels, motors for land 
vehicles, driving motors for land vehicles, hubs for 
vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers, air 
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski 
carriers for cars, propulsion mechanisms for land 
vehicles, trailers (vehicles), trailer couplings for 
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, 
vehicle suspension springs, rearview mirrors, wheels 
for vehicles, freewheels for land vehicles, security 
harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports 
cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, 
transmission shafts for land vehicles, transmissions 
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-
dazzle devices for vehicles, upholstery, upholstery for 
vehicles, pneumatic tyres for vehicles, windows for 
vehicles, steering wheels for vehicles; vehicles for 
locomotion by land; motor cars, cars powered by a 
combination of thermic and electrical energy; cycles, 
bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles; 
shock absorbers, horns and luminous warning 
signals and indicators, engine hoods, bodyworks, 
direction indicators, chains, brakes, brake linings for 
vehicles, brake shoes, wheel rims and hubs, 
mudguards, air pumps, pneumatic tyres, pedals, 
handlebars, kickstands, footrests, saddles; all these 
products for cycles, bicycles, motorcycles, motor 
scooters and tricycles

רכבים; מכשירים לתנועה יבשתית; בולמי זעזועים משעים 
לרכבים, התקנים נגד גניבות לרכבים, משענות ראש למושבים 

של רכבים, מכוניות, בולמי זעזועים למכוניות, מכסי מנוע 
למכוניות, גופי מכוניות, שרשראות מכוניות, שלדות מכוניות, 
פגושים למכוניות, מגיני שמש ומצחיות למכוניות, אזעקות נגד 
גניבות לרכבים, אזעקות להילוך אחורילרכבים, צופרים לרכבים, 

נשאי כבודה לרכבים, צמיגים לגלגלי רכבים, מוטות פיתול 
לרכבים, מוטות חיבור לרכבי יבשה, למעט, חלקים של מנועים, 
תיבות הילוכים לרכבי יבשה, מכסים למיכלי דלק ברכבים, 
שמשות, טנדרים, משאיות קלות, משאיות, מכסים לרכבים, 
מכסי מנוע לרכבים,  מעטפת חיצונית של רכבים, קראנקייסים 
לרכיבים של רכבי יבשה (למעט מנועים), חגורות בטיחות 
למושבי רכב, שרשאות נגד החלקה, שרשאות נסיעה לרכבי 
יבשה, שרשרת תמסורת לרכבי יבשה, מעגלים הידראולים 
לרכבים, ממירי פיתול לרכבי יבשה, מפחיתי הילוכים לרכבי 
יבשה, מאותתי כיוון לרכבים, מנועים חשמליים לרכבי יבשה,  
רכבים חשמליים, מצמדים לרכבי יבשה, מושבי בטיחות לרכב 

לילדים, תשלובת לרכבי יבשה, טסות לגלגלים, מעטפת 
לגלגלים פנאומטיים, משקולות איזון לגלגלי רכבים, סרנים, 
גורנלים לסרן, מגבים, רפידות בלמים לכלי רכב, נעלי בלמים 
לרכבים, מגזרי בלמים לרכבים, בלמים לרכבים, רצועות 

לחישורי גלגל, מעליות דופן אחוריות (חלקים של רכבי יבשה), 
כיסויים לרכבים, כיסויי מושבים לרכבים, חישוקים לגלגלי 
רכבים, מנועים לרכבי יבשה, מנועים נהיגה לרכבי יבשה, 
חישורים לגלגלי רכב, מגיני בוץ, פגושי רכב, משאבות אוויר 
(אביזרים לרכב), דלתות לרכבים, נשאי סקי למכוניות, מנגנוני 

הנעה לרכבי יבשה, קראוונים (רכבים), חיבורי קראוונים 
לרכבים, קפיצים בולמי זעזועים לרכבים, קפיצים למתלה רכב, 
מראות אחוריות, גלגלים לרכבים, גלגלים חופשיים לרכבי 

יבשה, רתמות בטחון למושבי רכב, מושבי רכב, מכוניות ספורט, 
טרקטורים, מזחלות (רכבים), חשמליות ,מוטות תמסורת לרכבי 
יבשה, תמסורות לרכבי יבשה, טורבינות לרכבי יבשה, התקנים 
נגד סינוור לרכבים, ריפוד, ריפוד לרכבים, צמיגים פנאומטים 
לרכבים, חלונות לרכבים, גלגלי הגה לרכבים; רכבים לתנועה 
יבשתית; רכבים ממונעים, מכוניות המופעלות על ידי שילוב של 
אנרגיה תרמית וחשמלית; אופן, אופניים, קטנועים, אופנועים 
ותלת אופנים; בולמי זעזועים, צופרים ואותות אזהרה ומחוונים 

מוארים, מכסי מנוע, מעטפת חיצונית, מחווני כיוונים, 
שרשראות, בלמים, רפידות בלמים לכלי רכב, נעלי בלם, 

חישוקים וחישורים לגלגלים, מגיני בוץ, משאבות אוויר, צמיגים 
פנאומטיים, פדלים, כידונים, רגלית, משענות לרגליים, אוכפים; 
כל המוצרים הללו עבור אופנים, אופניים, אופנועים, קטנועים 
ותלת אופנים                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

ט' שבט תשע"ה - 29229/01/2015



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours Pantone Cool Gray 
10C, Pantone Cool Gray 7C, Pantone Cool Gray 5C, 
Pantone Cool Gray 2C, White and Black as shown in 
the mark.

הסימן מוגבל לצבעים  אפור קריר בגוון פנטון c10, אפור קריר 
בגוון פנטון c7, אפור קריר בגוון פנטון c5, אפור קריר בגוון 

פנטון c2, לבן ושחור הנראים בסימן.

 Owners

Name: AUTOMOBILE DACIA SA

Address: STR. UZINEI NR.1, JUD. ARGES, MIOVENI, 
Romania

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: 35 סוג: 35

Advertising; business management, assistance in 
running or managing an industrial or commercial 
enterprise; sales area management and organisation 
consultancy; services provided by a franchiser, 
namely, assistance in running or managing a 
commercial venture, marketing research

פרסום; ניהול עסקי, עזרה בהרצת או הנהלת מפעל תעשייתי 
או מסחרי; ניהול איזורי מכירה וייעוץ ארגוני; שירותים הניתנים 
על ידי זכיין, קרי, עזרה בהרצת או הנהלת יוזמה מסחרית, 

מחקר שיווקי                                                                   
                                                                                    

                                                    

Class: 36 סוג: 36

Insurance; insurance information; financial affairs, 
banking, information on banking and finance, credit 
or debit card services, financing services, hire-
purchase financing, automobile vehicle financing, 
capital investments

ביטוח; מידע ביטוחי; עניינים כלכליים, בנקאות, מידע על 
בנקאות ומימון, שירותי כרטיסי אשראי או חיוב, שירותי מימון, 
מימון שכירה-רכישה, מימון רכבים, השקעות הון                     
                                                                                    

                                    

Class: 37 סוג: 37

Vehicle repair information, repair, preparation, tuning 
and maintenance of vehicles, assembling and fitting 
of spare parts for automobiles, car washing services, 
vehicle greasing, vehicle cleaning, vehicle polishing, 
anti-rust treatment for vehicles; vehicle breakdown 
assistance (repair); test, tuning and diagnostic 
stations for automobiles, reconditioning (renovation) 
of automobile parts, motors for vehicles and motor 
vehicles; maintenance and repair of machines, 
retreading of tyres

מידע על תיקון רכבים, תיקון, הכנה, כיוון ותחזוקה של רכבים, 
הרכבה והתאמה של חלפים לרכבים, שירותי רחיצת מכוניות, 
שימון  רכבים, ניקוי רכבים, הברקת רכבים, טיפול נגד חלודה 
לרכבים; סיוע בקלקול רכבים (תיקון); תחנות בחינה, כיוון 

ואבחון לרכבים, שחזור (שיפוץ) של חלקי רכב, מנועים לרכבים, 
וכלי רכב; תחזוקה ותיקון של מכונות,  שחזור צמיגים               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 39 סוג: 39

Rental of vehicles and vehicle accessories, vehicle 
breakdown services (towing), car parking; car 
transport; warehousing and storage of vehicles; 
chauffeur services; packaging of goods; transport 
agents; delivery of goods; rental of warehouses; 
transport information, garage rental; arranging of 
tours, towing.

השכרה של רכבים ואביזרי רכבים, שירותי קלקול רכבים 
(גרירה), חנית רכבים; הובלת רכבים; אחסנה ואחסון של 

רכבים; שירותי נהג; אריזת טובין; סוכני הובלה; מסירת טובין; 
השכרה של מחסנים; מידע על הובלה, השכרת מוסך; ארגון 
סיורים, גרירה                                                                 
                                                                                    

                                

ט' שבט תשע"ה - 29329/01/2015



OLAY FRESH EFFECTS LONG LIVE MOISTURE!

Trade Mark No. 255870 מספר סימן

Application Date 22/05/2013 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

Non-medicated skin care preparations and 
cosmetics; all included in class 3.

תכשירים לטיפוח העור וקוסמטיקה שאינם  רפואיים; הנכללים 
כולם בסוג 3.                     

ט' שבט תשע"ה - 29429/01/2015



NuLook

Trade Mark No. 255885 מספר סימן

Application Date 21/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Interproduct Ltd. שם: אינטרפרודקט בע"מ

Address: P.O.B. 3459, Hadera, Israel כתובת : ת.ד. 3459, חדרה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gold Patents & Financial Services (1992) L.T.D

Address: 15 Yohanan Ha'sandlar, P.O.B. 2567, Haifa, 
31251, Israel

שם: גולד- פטנטים ויעוץ כלכלי (1992) בע"מ

כתובת : יוחנן הסנדלר 15, ת.ד. 25267, חיפה, 31251, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cleaning products and surfactants for car care and 
polishing substances for car chassis.

חומרי ניקוי וחומרים פעילי שטח לרכב וחומרי הברקה למרכבי 
רכב.                                                           

ט' שבט תשע"ה - 29529/01/2015



Trade Mark No. 255952 מספר סימן

Application Date 28/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159464 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Eau de Cologne; toilet water; aromatics (essential 
oils); joss sticks; shoe wax; cosmetics; cosmetic 
creams; dentifrices; after-shave lotions; lotions for 
cosmetic purposes; cosmetic pencils; oils for toilet 
purposes; essential oils; potpourris (fragrances); sun-
tanning preparations (cosmetics); cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for skin 
care; perfumery; make-up preparations; make-up 
removing preparations; perfumes; air fragrancing 
preparations; lipsticks; bath salts, not for medical 
purposes; shaving soap; cakes of toilet soap; 
shampoos; talcum powder, for toilet use.

Class: 9 סוג: 9

Amplifiers; sound recording apparatus; sound 
reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; radios; teaching apparatus; telephone 
apparatus; spectacle cases; acoustic (sound) alarms; 
bags adapted for laptops; signal bells; riding helmets; 
cell phone straps; laptop computers; digital photo 
frames; sleeves for laptops; downloadable image 
files; downloadable music files; record players; 
spectacle lenses; compact disc players; DVD players; 
spectacle frames; mouse (data processing 
equipment); sunglasses; goggles for sports; 
spectacles (optics); downloadable ring tones for 
mobile phones; mouse pads; portable telephones.

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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Shop window dressing; dissemination of advertising 
matter; direct mail advertising; marketing; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of fashion shows 
for promotional purposes; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
advertising; retail or wholesale services for products 
claimed in classes 3, 9, 14, 18 and 25.

Class: 38 סוג: 38

Wire communications, wireless communications

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services and arrangement  of concerts 
and musical entertainment, namely, organization of 
art exhibition and of sporting events, otganization of 
live entertainment events for charitable fundraising 
purposes to raise funds for charitable programs and 
philanthropic projects regarding issues affecting 
women's and girl's education, health and social 
justice.

Class: 42 סוג: 42

Creating and maintaining web sites for others; 
maintenance of computer software; computer 
programming; graphic arts design; packaging design; 
dress designing.

Class: 45 סוג: 45

Personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals, namely social 
introduction services, personal care services (not - 
medical nursing assistance), service for charitable 
fundraising purposes

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

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

Italy, 07/02/2013, No. TO2013C000387 TO2013C000387 איטליה, 07/02/2013, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38
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 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

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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Trade Mark No. 255956 מספר סימן

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159493 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: STE. MICHELLE WINE ESTATES LTD.

Address: 14111 N.E. 145TH Street, Woodinville, WA 
98072, U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adin-Liss, Advs.

Address: Amot Bituach Tower, 48 Menachem Begin Rd., 
Tel Aviv, 66180, Israel

שם: עדין - ליס, עו"ד

כתובת : בית אמות ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 
66180, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wine.

ט' שבט תשע"ה - 29929/01/2015



Trade Mark No. 255961 מספר סימן

Application Date 11/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159559 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tovarystvo z Obmezhenoiu Vidpovidalnistiu 
"Natsionalna Horjlchana Kompaniia"

Address: Smilianske shose, 8-i kilometr, bud. 2, s. 
Stepanky, Cherkaskyi raion, Cherkaska oblast 19632, 
Ukraine

(Ukraine Limited liability company)

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; aperitifs; arak 
(arrack); brandy; wine; whisky; vermouth; vodka; 
anisette (liqueur); anise (liqueur); hydromel (mead); 
kirsch; Perry; gin; cocktails; curaçao; liqueurs; 
peppermint liqueurs; distilled beverages; alcoholic 
beverages containing fruit; bitters; piquette; rice 
alcohol; rum; sake; cider; spirits (beverages); 
alcoholic extracts; alcoholic essences; digesters 
(liqueurs and spirits); fruit extracts, alcoholic; 
sparkling wine.
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Trade Mark No. 255964 מספר סימן

Application Date 20/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0605656 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal control, restrictor and stop valves for steam, 
water, gas, air and other materials in the form of 
liquids, gas or vapour.

Class: 7 סוג: 7

Cooling water regulators for motors; control, restrictor 
and stop valves for steam, water, gas, air and other 
materials in the form of liquids, gas or vapour 
(machine parts); servo motors; stamping and cutting 
apparatus for punched cards and tapes; apparatus 
for the clamping, control and positioning of tools; tool 
adjustment apparatus for machine tools, lathes and 
drills; automatic controls for tools, controls for 
machine tools; controls for the automation of process 
and production technology work sequences for the 
construction of machines and machine tools.

Class: 9 סוג: 9

Electro-technical measuring and regulating apparatus 
and instruments; measuring, signalling, control, 
regulation and monitoring apparatus and instruments, 
together with their components, for use in heating, air 
conditioning and ventilation installations or in the 
area of industrial process technology in combination 
with piping and containers and apparatus connected 
with it, for use in the overall area of piping; regulators 
with auxiliary electric power for liquids, air, gas and 
vapour; flow controllers, ambient temperature 
regulators; pressure and temperature regulators with 
electric switches; measured value converters, 
thermometers, dry running indicators; heat counters, 
steam counters, thermostats, safety thermostats, 
ambient temperature thermostats, heat and 
temperature probes, humidity probes (hygrostats); 
safety temperature limiters; electro-valves; rapid 
electric switches, regulation and switching apparatus 
for the adjustment, control and switching of stop 
valves, gates and sliders; regulation apparatus; 
control and regulation apparatus, together with their 
parts, for the automation of industrial work 
sequences and installations composed of them with 
the use of electric or mixed signals or impulses; 
switches, micro-switches, electric switches and 
calculating machines for use in heating, air 
conditioning and ventilation installations or in the 
area of industrial process technology in combination 
with piping and containers and apparatus connected 
with it, for use in the overall area of piping; switching 
cabinets; electrical cabinets; apparatus for the 
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recording, storage and reading of electrical signals, 
data, measured values and other technical 
information for use in heating, air conditioning and 
ventilation installations or in the area of industrial 
engineering in combination with piping and 
containers and apparatus connected with it, for use in 
the overall area of piping; digital regulation and 
control apparatus for building inspection technology, 
for process visualization, together with its software; 
apparatus for the input and output of physical 
parameters, digital or analogue; analogue-digital or 
digital-analogue converters, analogue display 
apparatus; electric servo controls for gates, aeration 
and restrictor valves; electronic heating and 
ventilation regulators, electronic universal 
temperature and differential temperature regulators, 
electronic universal regulators for remote 
transmission of resistances; electronic humidity 
indicators, electronic synchronization regulators for 
control systems; electric indicator apparatus; 
theoretical value regulators; electric servo controls 
and positioning regulators, electric differential 
pressostats and electro-pneumatic components 
(included in this class) for the automation of industrial 
processes; electric measurement converters; electric 
impulse and signal controls; apparatus for the 
recording of technical information; punched cards 
and tapes and raised band tapes; magnetic tapes 
and drums; coding apparatus for use in heating, air 
conditioning and ventilation installations or in the 
area of industrial process technology in combination 
with piping and containers and apparatus connected 
with it, for use in the overall area of piping; apparatus 
for the reading of stored data, measured values, 
programs and other stored technical information, 
readers for punched cards and tape and raised band 
cards; digital display indicator apparatus, instruments 
for measuring mechanical and thermodynamic 
parameters, apparatus for controlling and regulating 
measurements, buttons, measurement keys, 
proximity sensors, limit switches, simple and multiple 
switches, switching amplifiers, binary converters, 
counters, impulse counters; leakage detectors for 
during water-tightness checks, measurement 
controls; power supply apparatus; physical and 
electro-technical adjustment, control, signalling, 
measurement and monitoring apparatus; particular 
for chemical and pharmaceutical installations, for 
foodstuffs processing installations, for textile 
machines and installations for environmental 
technology.
Class: 11 סוג: 11

Heating, refrigeration, drying, ventilation, water piping 
and sanitary installations, together with their parts; 
boiler regulators, regulators and control apparatus for 
heating, cooking, refrigeration, drying, ventilation, air 
conditioning and pasteurisation apparatus and 
installations;  water supply installations and 
regulating accessories for water apparatus and water 
pipes. 

Class: 14 סוג: 14

Clocks; movements and technical parts for clock-
making; chronometers and chronometric automata 
controlled by technical programmes, together with 
their parts.
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 Owners

Name: SAMSON AG

Address: 3, Weismüllerstrasse, 60314 FRANKFURT AM 
MAIN, Germany

(Germany corporation (joint stock company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 20 סוג: 20

Control, restrictor and stop valves, not of metal, for 
steam, water, gas, air and other materials in the form 
of liquids, gas or vapour.
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Trade Mark No. 255969 מספר סימן

Application Date 03/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0804279 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SPILVA, SIA

Address: Zvaigžņu iela 1, Babītes pagasts, LV-2101 
Rīgas rajons, Latvia

(Latvia Ltd.)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, fruit sauces; vegetables and fruit salads; 
soups; tomato puree; salad dressings; tomato and 
vegetables sauces; mayonnaise; edible oils and fats; 
margarine. 

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery, mustard, sauces 
(condiments); ketchup (sauce); spices; horseradishs. 
. 

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages.
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Trade Mark No. 255975 מספר סימן

Application Date 04/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1061338 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Arnold André GmbH & Co. KG

Address: Moltkestraße 10-18, 32257 Bünde, Germany

(Germany Limited partnership with a limited liability 
company as a general partner)

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

Cigars and cigarillos.
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לומאו

Trade Mark No. 255992 מספר סימן

Application Date 26/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, 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; intraocular lenses.

כלים ומכשירים אופתלמיים רפואיים וכירורגיים; עדשות תוך 
עיניות.                                   
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CLUB DUVET

Trade Mark No. 255998 מספר סימן

Application Date 26/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ELCO HOLDINGS LTD. שם: אלקו החזקות בע"מ

Address: Tel Aviv, Israel כתובת : תל אביב, 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: 41 סוג: 41

Culture, entertainment, organizing conferences 
services 

שרותי תרבות, בידור, ארגון כנסים                                       
          

Class: 43 סוג: 43

Hotel services; catering, bars, cafes and restaurant 
services; provision of food and beverages. 

שירותי מלונאות; שרותי הסעדה, ברים, בתי קפה ומסעדות; 
אספקת מזון ומשקאות.                                                  

Class: 44 סוג: 44

Spa services; all included in class 44.               .44 שירותי ספא; הנכללים כולם בסוג
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4EVER  YOUNG

Trade Mark No. 256001 מספר סימן

Application Date 23/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yosef Rismani שם: יוסף ריסמני

Address: Ahuza Street 238, Ra'anana, Israel כתובת : רח' אחוזה 238, רעננה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing.     .דברי הלבשה
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Trade Mark No. 256059 מספר סימן

Application Date 29/05/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and media for the recording, storage, 
carriage, manipulation, transmission, reproduction, 
and retrieval of data, information, images, text, video, 
sound and audio; word processors; image 
transmission apparatus; CDs; CD-ROMs; DVDs; 
non-printed publications; downloadable audio and 
audiovisual materials; downloadable publications; 
audio books; computers; computer hardware; 
computer firmware; computer software; computer 
software for use in processing, tracking, calculating, 
measuring and analyzing information in the fields of 
accounting, business, account auditing, tax 
preparation, business management, financial 
management and information technology; 
programming tools; software development tools; 
computer   programmes for providing a graphical 
presentation of macro-economic data; interactive 
computer software; all included in class 9

התקנים ואמצעים להקלטה, אחסון, העברה, עיבוד, שידור, 
שעתוק והעתקה של נתונים, מידע, תמונות, טקסט, וידאו, קול 
ואודיו; מעבדי תמלילים;  מכשירים להעברת תמונה; תקליטורים 
לקריאה בלבד; קומפקט דיסקים; תקליטורים שהמידע בהם 
מאוחסן בצפיפות גבוהה במיוחד;  פרסומים שאינם מודפסים; 
חומרי אודיו וחומרים אורקוליים הניתנים להורדה; פרסומים 

הניתנים להורדה; ספרי שמע; מחשבים; חומרת מחשב; קשחת 
מחשב;  תוכנת מחשב לשימוש בעיבוד, מעקב, חישוב, מדידה 
וניתוח מידע בתחומי חשבונאות, עסקים, ביקורת חשבונות, 
הכנת דו"חות מס, ניהול עסקי, ניהול פיננסי וטכנולוגיית מידע; 
כלי תכנות;כלי פיתוח תוכנה; תוכניות מחשב המספקות הצגה 

גראפית של נתונים מקרו כלכליים; תוכנות מחשב 
אינטראקטיביות;  הנכללים כולם בסוג 9                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

          

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and publications; books, manuals, 
newspapers, newsletters, magazines, pamphlets, 
periodicals; brochures; catalogues; printed reports 
and surveys; posters and photographs; teaching and 
instructional materials (except apparatus); books, 
manuals, newsletters, brochures, pamphlets and 
printed reports in the fields of accounting, business, 
account auditing, tax preparation, business 
management, financial management, and information 
technology; stationery; web pages downloaded from 
the internet in the form of printed matter; paper, 
cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes ; all included in class 16

חומר מודפס ופרסומים; ספרים, ספרי הדרכה, עיתונים, איגרות 
מידע, מגזינים, פמפלטים, כתבי עת; חוברות; קטלוגים; דוחות 
וסקרים מודפסים; פוסטרים וצילומים; חומרי הוראה והדרכה 

(למעט מערכות); ספרים, ספרי הדרכה, איגרות מידע, חוברות, 
פמפלטים ודוחות מודפסים בתחומי החשבונאות, עסקים, 

בקרת חשבונות, הכנת דו"חות מס, ניהול עסקים, ניהול פיננסי 
וטכנולוגית מידע; נייר מכתבים; דפי רשת המורדים מרשת 
האינטרנט באופן מודפס; נייר, קרטון ומוצרים העשויים 

מחומרים הנ"ל, שאינם כלולים בסוגים אחרים; הנכללים כולם 
בסוג 16                                                                         
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Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, symposia and conferences in the field of 
accounting, business, account auditing, tax 
preparation, business management, and use of 
computer software and distribution of course material 
in connection therewith; entertainment services, 
namely, arranging and conducting award ceremonies 
for recognizing excellence in business; organizing 
and conducting classes, seminars, symposiums and 
conferences; organizing, conducting, staging of and 
providing facilities for ceremonies and events; 
organizing, conducting, staging of and providing 
facilities for competitions; organizing, conducting, 
staging of and providing facilities for award 
ceremonies; educational services, namely, 
conducting classes, workshops, seminars, and online 
seminars in the fields of accounting, business, 
account auditing, tax preparation, business 
management, financial management, and use of 
computer software, and distribution of course 
material in connection therewith; publishing services; 
electronic publishing services; publishing services 
relating to accountancy, taxation, auditing, finance, 
economics, macro-economics, business and office 
management and administration and information 
technology; audio-visual display presentations; 
production of audio/visual presentations; publishing 
of books and magazines of all kinds; publishing of 
eBooks, eMagazines and articles online; teaching 
and sharing of risk management and tax planning 
related knowledge; organizing seminars on risk 
management and tax planning topics; organizing 
prize award events and activities; translation 
services; language translation services; including all 
of the aforesaid services provided electronically or 
online from a computer database or via the Internet; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services ; all included in 
class 41

שירותים חינוכיים, דהיינו, ארגון ומתן שיעורים, סמינרים, 
סימפוזיונים וכנסים בתחומים של חשבונאות, עסקים, אאודיט,  
הכנת דו"חות מס, ניהול עסקים, ניהול פיננסי, ושימוש של 
תוכנת מחשב, והפצת חומרי שיעורים בכל הקשור להנ"ל; 
שירותי בידור , דהיינו, ארגון ובימוי של טקסי הענקת פרסים 

כהוקרה על מצוינות עסקית; ארגון ומתן שיעורים, סמינרים, ימי 
עיון וכנסים; ארגון, עריכה, בימוי ומתן של מתקנים לטכסים 
ואירועים; ארגון, עריכה, בימוי ומתן של מתקנים לתחרויות; 
ארגון, עריכה, בימוי ומתן של מתקנים לטכסי חלוקת פרסים; 
שירותי חינוך, דהיינו, מתן שיעורים, סדנאות, ימי עיון וסמינרים 
מקוונים בתחומי חשבונאות, עסקים, ביקורת חשבונאית, הכנת 
דוחות מס, ניהול עסקי, ניהול פיננסי ושימוש בתוכנת מחשב, 
והפצה של חומר נלמד בהקשר לעיל; שירותי הוצאה לאור;  

שירותי הוצאה לאור אלקטרוניים; שירותי הוצאה לאור בתחומי 
ראיית חשבון, מיסוי, ביקורת חשבונות, מימון, כלכלה, מאקרו 
כלכלה, ניהול עסקים וניהול משרד ומערכות מידע וניהול; הצגת 

מצגות אודיו-ויזואליות; עריכה של מצגות אודיו-ויזואליות; 
הוצאה לאור של ספרים וכתבי עת מכל הסוגים; הוצאה לאור 

של ספרים אלקטרוניים, מגזינים אלקטרוניים ומאמרים 
באינטרנט; לימוד ושיתוף של ידע הקשור לניהול סיכונים ומידע 
הקשור לתכנון מס; ארגון סמינרים בנושאי ניהול סיכונים ותכנון 
מס; ארגון אירועים ופעילויות לחלוקת פרסים; שירותי תרגום, 
מתן שירותים בתרגום שפות; כולל את כל השירותים כאמור 
הניתנים באופן אלקטרוני או מקוון ממסד נתונים או באמצעות 
האינטרנט; שירותי מידע, התייעצות וייעוץ הנוגעים לשירותים 
כאמור ; הנכללים כולם בסוג 41                                           
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 Owners

Name: EYGN Limited

Address: Nassau, Bahamas

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: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware, firmware and software; 
computer consultancy services in the field of 
computer security; consultancy, advice, assistance, 
analysis, design, evaluation and programming 
services relating to computer software, firmware and 
hardware; consultancy and advice relating to the 
evaluation, choosing and implementation of computer 
software, firmware, hardware, information technology 
and of data processing systems; computer 
programming; research, development, design, 
testing, monitoring, inspection, and analysis in the 
fields of telecommunications, computers, computer 
systems and computer networks; planning in the 
fields of computers, computer systems and computer 
networks; rental of computer software, firmware and 
hardware; provision of information (not included in 
other classes) relating to technical matters, 
information technology; technical project studies; 
including all of the aforesaid services provided 
electronically or online from a computer database or 
via the Internet; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services ; all included in class 42

שירותים מדעיים וטכנולוגיים ושירותי מחקר ותכנון בנוגע לעיל; 
שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; תכנון ופיתוח של חומרה, 
קושחה ותוכנת מחשבים; שירותי ייעוץ בתחום  מחשבים 

בתחום אבטחתם; שירותי התייעצות, ייעוץ, סיוע, ניתוח, תכנון, 
הערכה ושירותי תכנון הקשורים לתוכנה, קושחה וחומרה; 
שירותי התייעצות וייעוץ בנוגע להערכה, בחירה ויישום של 

תוכנה, קושחה, חומרה, מערכות מידע ומערכות עיבוד נתונים; 
תכנות מחשבים; שירותי מחקר, פיתוח, תכנון, בדיקה, ניטור , 
בדיקה וניתוח בתחומי טלקומוניקציה, מחשבים, מערכות 
מחשב ורשתות מחשב; תכנון בתחומי מחשבים, מערכות 
מחשב ורשתות מחשב; שירותי השכרה של תוכנות מחשב, 
קושחה וחומרה; מתן המידע (לא כלול בסוגים אחרים) 

המתייחס לעניינים טכניים, מערכות מידע; מחקרי פרויקטים 
טכניים; כולל מתן של כל השירותים כאמור באופן אלקטרוני או 
באופן מקוון ממסד נתונים או באמצעות האינטרנט; שירותי 
מידע, ייעוץ והתייעצות בנוגע לשירותים לעיל ; הנכללים כולם 
בסוג 42                                                                         
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Trade Mark No. 256068 מספר סימן

Application Date 28/05/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים בורדו ואפור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Galit Italia International Ltd. שם: גלית איטליה אינטרנשיונל בע"מ

Address: 43 Irmiyahu St., Jerusalem, 94667, Israel כתובת : רח' ירמיהו 43, ירושלים, 94667, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 26 סוג: 26

Wigs-human hair. פיאות שיער אדם.   

ט' שבט תשע"ה - 31229/01/2015



Trade Mark No. 256076 מספר סימן

Application Date 20/07/2011 תאריך הגשה

International Trademark No. 1089276 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Schott Aktiengesellschaft

Address: Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock corporation))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Structural parts, namely, bullet-proof body parts and 
bullet-proof windows, for land vehicles, namely, for 
cars, busses, trucks, structural parts, namely, bullet-
proof body parts and bullet-proof windows, for 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely, for military vehicles, tanks, airplanes, 
helicopters, military aircraft, boats, ships, 
submarines, and amphibious vehicles

ט' שבט תשע"ה - 31329/01/2015



Trade Mark No. 256082 מספר סימן

Application Date 05/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159772 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery.

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)

Italy, 02/10/2012, No. MI2012C009313 MI2012C009313 איטליה, 02/10/2012, מספר

Class: 3 סוג: 3

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט' שבט תשע"ה - 31429/01/2015



 Owners

Name: MIKWEN SRL

Address: Via Divisione Julia, 5, I-24124 Bergamo, Italy

(Italy Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט' שבט תשע"ה - 31529/01/2015



Trade Mark No. 256095 מספר סימן

Application Date 26/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159905 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gregorio Ovejero Jimenez

Address: C/ del Edil Marina Olcina, 1 -, PLAYA DE SAN 
JUAN, E-03540 ALICANTE, Spain

Name: Mª Luisa Cristina Becerra Guibert

Address: C/ del Edil Marina Olcina, 1 -, PLAYA DE SAN 
JUAN, E-03540 ALICANTE, Spain

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear.

ט' שבט תשע"ה - 31629/01/2015



Trade Mark No. 256096 מספר סימן

Application Date 05/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159916 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, 
pharmaceuticals for treating pain, infectious 
diseases, namely, respiratory infections, 
gastroenterological system infections, infections of 
the genitourinary system, infections of the mouth and 
teeth, namely, tooth abscess, eye infections, ear 
infections; pharmaceuticals for treating viral 
diseases, namely, herpes, hepatitis, acquired 
immune deficiency syndrome (AIDS); 
pharmaceuticals for treating neurological diseases, 
namely, Alzheimer’s disease, Huntington’s disease, 
cerebral palsy, encephalitis, epilepsy, migraine, 
insomnia; pharmaceuticals for treating the central 
nervous system, namely, infections of the central 
nervous system, brain diseases, motor disorders, 
diseases of the spinal cord; pharmaceuticals for 
treating psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
psychotic disorders; pharmaceuticals for use in 
oncology; pharmaceuticals for the treatment of 
cardiovascular diseases pharmaceuticals for treating 
the respiratory system; pharmaceuticals for use in 
gastroenterology; pharmaceuticals for treating oral 
and dental diseases, namely, oral vaccine 
preparations; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceuticals for treating 
inflammatory diseases, namely, inflammatory 
intestinal diseases, inflammatory diseases of the 
connective tissue; pharmaceuticals for treating 
immunological diseases, namely, autoimmune 
diseases, immune deficiency syndromes; 
pharmaceuticals for use in dermatology, namely, for 
treating dermatitis, skin pigmentation anomalies, 
sexually transmitted diseases; pharmaceuticals for 
treating the musculoskeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, diseases 
of the spinal column, back pain, fractures, sprains, 
cartilage lesions; dietetic substances for medical use, 
namely, nucleic acids, proteins, toxins, antibiotics, 
antiviral molecules, immunemodulators.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
research services in the field of pharmacy, medicine 
and chemistry; scientific research consultancy, in 
particular in the field of pharmacy, medicine and 
chemistry; scientific consultancy in the field of 
pharmacology.

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

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

ט' שבט תשע"ה - 31729/01/2015



 Owners

Name: Acino Holding AG

Address: Dornacherstrasse 114, CH-4147 Aesch BL, 
Switzerland

(Suisse 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

Switzerland, 17/09/2012, No. 640519 שוויץ, 17/09/2012, מספר 640519

Class: 5 סוג: 5

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 31829/01/2015



Trade Mark No. 256133 מספר סימן

Application Date 22/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0407294 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Address: Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt am 
Main, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
parkinson's disease.

ט' שבט תשע"ה - 31929/01/2015



Trade Mark No. 256163 מספר סימן

Application Date 02/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ

Address: HURRIYET CADDESI NO: 474 ALIAGA, IZMIR, 
Turkey

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

Babies' napkins of paper. חיתולים לתינוקות.                 

Class: 16 סוג: 16

Toilet paper; paper napkins used both in the 
housework and for the health purposes, paper 
towels, paper handkerchiefs in boxes; all included in 
class 16.

נייר טואלט; מפיות מנייר לשימוש בעבודות בית ולמטרות 
בריאות, מגבות נייר, ממחטות נייר בקופסאות ; הנכללים כולם 
בסוג 16.                                                                         

    

ט' שבט תשע"ה - 32029/01/2015



Trade Mark No. 256164 מספר סימן

Application Date 02/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ

Address: HURRIYET CADDESI NO: 474 ALIAGA, IZMIR, 
Turkey

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

Babies napkins of paper חיתולים לתינוקות מנייר.

Class: 16 סוג: 16

Toilet paper, פשפקר napkins used both in the 
housework and for the health purposes, paper 
towels, paper handkerchiefs in boxes; all included in 
class 16.

נייר טואלט; מפיות נייר לשימוש בעבודות בית ולמטרות 
בריאות, מגבות נייר , ממחטות נייר בקופסאות  ; הנכללים כולם 
בסוג 16                                                                         

    

ט' שבט תשע"ה - 32129/01/2015



CLICK.EASY

Trade Mark No. 256167 מספר סימן

Application Date 30/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

(Germany KGaA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, P.O.B. 151, Yavne, 81101, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, ת.ד. 151, 
יבנה, 81101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical device to be used in the treatment of growth 
hormone failures.

מכשיר המשמש לטיפול בכישלון של גידול הורמונים.               
                                    

ט' שבט תשע"ה - 32229/01/2015



EASYPOD

Trade Mark No. 256168 מספר סימן

Application Date 30/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck KGaA

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany

(Germany KGaA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Henry Einav, Patent Attorney

Address: Interpharm Laboratories Ltd. 18 Hakishon 
Street, P.O.B. 151, Yavne, 81101, Israel

שם: הנרי עינב, עו"פ

כתובת : אינטרפרם מעבדות בע"מ רחוב הקישון 18, ת.ד. 151, 
יבנה, 81101, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely injector 
for growth hormone.

התקנים ומכשירים רפואיים, דהיינו מזרק להורמון גדילה.         
                              

ט' שבט תשע"ה - 32329/01/2015



G/ON

Trade Mark No. 256179 מספר סימן

Application Date 03/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Giritech A/S

Address: Herstedostervej 27-29 C2, Albertslund, 2620, 
Denmark 2620, Denmark

CORPORATION DENMARK

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, 76706, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, software, and digital manuals 
supplied therewith, for use in authentication, 
monitoring, and control of network connections, and 
management of secure data transmission and 
application deployment over local, wide area, and 
global computer and communications networks, 
wired or wireless.

חומרות, תוכנות ומדריכי משתמש דיגיטליים למחשב 
המסופקים עימם, לשימוש באימות, ניטור, ושליטה על קשרי 
רשתות, וניהול של שידורי נתונים מאובטחים ופריסת יישומים 

על גבי רשתות תקשורת ומחשבים מקומיות, רחבות 
וגלובאליות, קוויות ואלחוטיות.                                             
                                                                                    

                                

ט' שבט תשע"ה - 32429/01/2015



Maris

Trade Mark No. 256181 מספר סימן

Application Date 29/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 3 Pen LTD. שם: 3 פאן בע"מ

Address: Ha Hilazon 3 St., Ramat Gan, 52522, Israel כתובת : החילזון 3, רמת גן, 52522, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Granot & Co., Advs.

Address: 125 Menachem Begin st, Hayovel Tower (28th 
floor), P.O.B. 7398, Tel Aviv, 67012, Israel

שם: גרנות ושות', עו"ד

כתובת : מנחם בגין 125, מגדל היובל (קומה 28), ת.ד. 7398, 
תל אביב, 67012, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotels and hotel services; included in class 43. בתי מלון ושירותי מלונאות; הנכללים בסוג 43.             

ט' שבט תשע"ה - 32529/01/2015



S.M.A.R.T. RE-FLEX

Trade Mark No. 256185 מספר סימן

Application Date 03/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cordis Corporation

Address: 6500 Paseo Padre Parkway, Fremont, CA, 
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: 10 סוג: 10

Medical devices, namely stents and stent delivery 
systems.

התקנים רפואיים, דהיינו סטנטים ומערכות משלוח סטנטים.     
          

ט' שבט תשע"ה - 32629/01/2015



Trade Mark No. 256226 מספר סימן

Application Date 02/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

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

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: M. Firon and Co., Adv.

Address: Beit Orek, 10 th. floor, 16 Abba Hilel Silver St., 
Ramat Gan, 52506, Israel

שם: מ. פירון ושות', עו"ד

כתובת : בית עורק, קומה 10, רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת 
גן, 52506, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management; retail and wholesale services 
for kitchen utensils and home equipment; import 
commerce, marketing and sale of kitchen utensils 
and home equipment; advertising and managing 
stores for kitchen utensils and home equipment; all 
included in class 35.

ניהול עסקים; שירותי מכירה קמעונית וסיטונאית של כלים וציוד 
למטבח ולבית; ייבוא, מסחר, שיווק, מכירה כלים וציוד למטבח 
ולבית; פרסום וניהול חנויות לממכר כלים וציוד למטבח ולבית; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                     
                                                                                    

            

ט' שבט תשע"ה - 32729/01/2015



Trade Mark No. 256236 מספר סימן

Application Date 22/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1160486 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is a three-dimensional mark.

 Owners

Name: Nemiroff Intellectual Property Establishment

Address: Städtle 31, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Establishment)

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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

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

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

Liechtenstein, 25/10/2012, No. 16481 ליכטנשטיין, 25/10/2012, מספר 16481

Class: 33 סוג: 33

ט' שבט תשע"ה - 32829/01/2015



Trade Mark No. 256241 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1160604 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 011177748

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
011177748

Dated 06/02/2013 (Section 16) מיום 06/02/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Hansgrohe SE

Address: Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, Germany

(Societas Europaea)

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: 11 סוג: 11

Water supply equipment 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; 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, intake 
and outlet fittings for sanitary basins, washstands, 
sinks, bidets, bath tubs and shower trays; regulating 
apparatus, in particular for apparatus for water supply 
and sanitary purposes, control apparatus for 
apparatus for water supply and sanitary purposes.

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

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

European Community Trade Mark, 11/09/2012, No. 
011177748

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/09/2012, מספר 
011177748

Class: 11 סוג: 11

ט' שבט תשע"ה - 32929/01/2015



Trade Mark No. 256336 מספר סימן

Application Date 07/06/2013 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

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

סבונים, בישום, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער, 
תכשירים לניקוי, טיפול, טיפוח וייפוי של  העור, הקרקפת 

והשיער, תכשירים לעיצוב השיער, תכשירים לגוונים, הלבנה, 
צבע וצביעה לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.                           

                                                                          

ט' שבט תשע"ה - 33029/01/2015



PEOPLE. PASSION. POSSIBILITIES.

Trade Mark No. 256352 מספר סימן

Application Date 09/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: AbbVie Inc.

Address: 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 
60064, U.S.A.

(Delaware 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: 16 סוג: 16

Pamphlets, brochures, newsletters and books 
relating to healthcare topics; all included in class 16.

עלונים, חוברות, עלוני חדשות וספרים הקשורים לנושאי טיפול 
בבריאות; הנכללים כולם בסוג 16.                             

Class: 44 סוג: 44

Providing medical information, namely, information 
regarding medical conditions, treatments and 
products to patients and healthcare professionals; 
medical consultation, namely, providing advice to 
healthcare professionals regarding medical 
conditions and treatment; all included in class 44.

מתן מידע רפואי, שהוא, מידע לגבי מצבים, טיפולים ומוצרים 
רפואיים למטופלים ולאנשי מקצוע בטיפול בריאות; ייעוץ רפואי, 
שהוא, מתן ייעוץ לאנשי מקצוע בטיפול בריאות בנוגע למצבים 
ולטיפולים רפואיים; הנכללים כולם בסוג 44.                           
                                                                                    

                                                        

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

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

U.S.A., 12/12/2012, No. 85801238 ארה"ב, 12/12/2012, מספר 85801238

Class: 16 סוג: 16

ט' שבט תשע"ה - 33129/01/2015



עין הדבש
ein hadvash

Trade Mark No. 256361 מספר סימן

Application Date 03/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Belha Vinkler שם: בלהה וינקלר

Address: 50 Burla St., P.O.B. 39046, Tel Aviv, 6936449, 
Israel

כתובת : בורלא 50, ת.ד. 39046, תל אביב, 6936449, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices bases on natural ingredients by 
personal formula; all included  in class 3.

סבונים, תמרוקים, שמנים אתריים,מוצרי קוסמטיקה,  תרחיצים 
לשיער, משחות שיניים על בסיס מוצרים טבעיים ועל פי נוסחה 

אישית; כולם נכללים בסוג 3.                     

ט' שבט תשע"ה - 33229/01/2015



Trade Mark No. 256411 מספר סימן

Application Date 12/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sanofi 

Address: 54, rue de La Boetie, Paris, 75008, France

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

Vitamin and food supplement for medical use; all 
included in class 5.

ויטמינים ותוספות מזון לשימוש רפואי; 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)

France, 12/12/2012, No. 12/3968035 צרפת, 12/12/2012, מספר 12/3968035

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 33329/01/2015



Trade Mark No. 256412 מספר סימן

Application Date 12/06/2013 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

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

סבונים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, תחליבים לשיער, 
תכשירים לניקוי, טיפוח, טיפול וייפוי של הקרקפת והשיער, 
מוצרי עיצוב לשיער, תכשירים לגוונים, הלבנה, צבע וצביעת 

שיער; מלבד מוצרי בישום; הנכללים כולם בסוג 3.                   
                                                                                    

                                      

ט' שבט תשע"ה - 33429/01/2015



NIRXCELL

Trade Mark No. 256418 מספר סימן

Application Date 13/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Medinol Ltd. שם: מדינול בע"מ

Address: Kiryat Atidim, Building 8, 5th Floor, Tel Aviv, 
61581, Israel

כתובת : קריית עתידים, בניין 8, כניסה א , קומה  5, תל אביב, 
61581, 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

Medical Devices, namely Stents. התקנים רפואיים דהיינו, סטנטים.   

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

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

U.S.A., 16/01/2013, No. 85824313 ארה"ב, 16/01/2013, מספר 85824313

Class: 10 סוג: 10

ט' שבט תשע"ה - 33529/01/2015



PROCLEIX

Trade Mark No. 256419 מספר סימן

Application Date 13/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Blood test kit, diagnostic reagents, nucleic acids, all 
for scientific and research use; all included in class 1.

ערכה לבדיקת דם, חומרי איבחון, חומצות גרעין, הכל לשימוש 
מדעי ומחקרי; הנכללים כולם בסוג 1.                                    

                

Class: 5 סוג: 5

Blood test kit, diagnostic reagents, nucleic acids, all 
for medical use; all included in class 5. 

ערכה לבדיקת דם, חומרי איבחון, חומצות גרעין, הכל לשימוש 
רפואי; הנכללים כולם בסוג 5.                                

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use with blood testing 
equipment; all included in class 9.

תוכנת מחשב לשימוש עם ציוד לבדיקת דם; הנכללים כולם 
בסוג 9.                                               

Class: 10 סוג: 10

Medical diagnostic analyzer; all included in class 10. מנתח דיאגנוסטי רפואי; הנכללים כולם בסוג 10.                     
  

ט' שבט תשע"ה - 33629/01/2015



Trade Mark No. 256449 מספר סימן

Application Date 12/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161444 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BEARDOW & ADAMS (ADHESIVES) LIMITED

Address: 32 Blundells Road, Bradville,,Milton Keynes, 
Buckinghamshire MK13 7HF, United Kingdom

(United Kingdom, England & Wales Private limited 
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: 1 סוג: 1

Adhesives; adhesives for industrial use in the form of 
coatings; sealants [chemicals]; welding chemicals; 
chemical fasteners; chemical substances for 
industrial or manufacturing processes.

ט' שבט תשע"ה - 33729/01/2015



Trade Mark No. 256472 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161860 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tecnoss srl

Address: Piazza Giovanni XXIII, 2, I-10094 Giaveno 
(Torino), 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: 10 סוג: 10

Goods for dental purposes included in this class; 
goods for dental implants; dental implants; surgical 
apparatus and instruments for dental purposes; 
artificial teeth, suture materials for dental purposes.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely, scientific 
consulting and research services in the field of 
biomaterials, medical devices and xenogenic grafts 
and prostheses for medical and surgical purposes; 
design, engineering, research, development and 
testing services in the field of biomaterials, medical 
devices and xenogenic grafts and prostheses for 
medical and surgical purpos.

ט' שבט תשע"ה - 33829/01/2015



Trade Mark No. 256487 מספר סימן

Application Date 06/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161998 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: S.C. AZOMURES S.A.

Address: Str. Gheorghe Doja nr. 300, Tărgu Mureş, 
540237 Judetul Mures, Romania

(Romania Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical fertilizers: ammonium nitrate; stabilised 
ammonium nitrate; calcium ammonium nitrate (CAN); 
nitric acid, ammonium calcium salt (CNgg); urea; 
NPK complex fertilizers; UAN liquid fertilizers; 
chemicals for industrial use: melamine, ammonia, 
nitric acid, calcium carbonate.

ט' שבט תשע"ה - 33929/01/2015



Trade Mark No. 256511 מספר סימן

Application Date 14/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Rosenthal GmbH

Address: Philip-Rosenthal-Platz 1, D-95100 Selb, 
Germany

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: 8 סוג: 8

Cutlery, also made of or plated with precious metals, 
namely knives, forks, spoons, present parts, namely 
soup and sauce spoons, cake lifters, sugar-tongs, 
fondue forks; all included in class 8.

סכו"ם, גם עשוי או מצופה ממתכות יקרות, שהם סכינים, 
מזלגות, כפות, חלקים למתנות, שהם כפות מרק ורוטב, מרימי 
עוגה, מלקחיים לסוכר, מזלגות לפונדו, הנכללים כולם בסוג  8.  

                                                                 

Class: 21 סוג: 21

Goods made of ceramic materials especially 
porcelain and stoneware as well as of glass, namely 
coffee-, tea- and dinnerservices and parts of them, 
namely plates, cups, mugs, cans, jugs, boxes, 
founders, bowls, pots, dishes, saucer, eggcups, 
honey-, marmalade-, mustard-containers; salt- and 
pepper-pourers, pepper mills, teasieves, vases, 
candlesticks, bottles, carafes, tart platters, bowl 
vessels, ice-buckets, hanging- and table bells, 
fondue plates and fondue utensils, cheese-
containers, liquor jugs, cutlery handles, tankards also 
with a cover made of tin, napkin rings; works of art, 
namely figurines, sculptures and relief plates, 
ornamentic plates, drinking-glasses; pewter; all 
included in class 21.

טובין העשויים מחומרים קרמיים במיוחד פורצלן וחרס וגם כן 
מזכוכית, שהם מערכות כלי קפה, תה ואוכל וחלקיהן, שהם 
צלחות, כוסות, ספלים, פחיות, קנקנים, קופסאות, תחתיות, 
קערות, סירים, קעריות, צלוחיות, ביציות, מיכלים לדבש, 
למרמלדה ולחרדל; מיכלים למלח ולפלפל, מטחנות פלפל, 
מסננות תה, אגרטלים, פמוטים, בקבוקים, כדים, צלחות 
לעוגות, קערות קיבול, דליי-קרח, פעמונים נתלים ופעמוני 

שולחן, צלחות פונדו וכלי פונדו, מיכלי-גבינה, קנקני ליקר, ידיות 
סכו"ם, גביעים גם עם כיסוי עשוי מפח, טבעות למפיות; יצירות 
אמנות, שהם פסלונים, פסלים ולוחות תבליט, צלחות מעוטרות, 
כוסות לשתייה; הנכללים כולם בסוג 21.                               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

ט' שבט תשע"ה - 34029/01/2015



Trade Mark No. 256520 מספר סימן

Application Date 13/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Micha Eitan שם: מיכה איתן

Address: 77 Nachlat Benyamin St., Tel-Aviv, Israel כתובת : נחלת בנימין 77, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Doron

Address: 7 Abba Hillel St., Ramat Gan, Israel

שם: דורון לפק, עו"ד

כתובת : אבא הלל 7, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink. שירותים להספקת מזון ומשקה.                         

ט' שבט תשע"ה - 34129/01/2015



Trade Mark No. 256525 מספר סימן

Application Date 16/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Gases; coals as fuels; kerosene; dust absorbing and 
binding compositions; diesel oils, biodiesels, traffic 
fuels, aviation fuels, jet fuels, jet biofuels; dust 
removing compositions; base oil for industrial 
purposes, solvent for industrial purposes, oil (crude 
or refined); naphtha and motor oils; wetting and 
binding compositions; candles and wicks for lighting; 
engine oils, base oils, lubricating oils, synthetic oils, 
non-synthetic oils, mineral oils, oils for use in waxes, 
rubbers and plastics, gasoline, heating oil and heavy 
fuel oil, diesel fuels, liquid gases, carbons as fuels; 
transport fuels; lubricating greases, gear oils, light 
oils, automotive greases; all included in class 04.

דלקים; פחמים לתדלוק; קרוסין; תרכובות סופגות ולוכדות אבק; 
דלקי דיזל, ביו-דיזל, דלקי נסיעה, דלקי טיסה, דלקי סילון; 
דלקים אורגנים סילוניים; תרכובות מסירות אבק; שמן בסיסי 

למטרות תעשייתיות, ממס למטרות תעשייתיות, שמן (גולמי או 
מזוקק); נפט ושמני מנוע; תרכובות מרטיבות ולוכדות; נרות 

ופתילות לתאורה; שמני מנוע, שמני בסיס, שמני סיכה, שמנים 
סינתטיים, שמנים לא-סינתטיים, שמנים מינראליים, שמנים 

לשימוש בשעווה, גומי ופלסטיק, דלק, שמן חימום ושמן תדלוק 
כבד, דלקי דיזל, דלקים נוזליים, פחמים לתדלוק; דלקי תעבורה; 
גריזים מסככים, שמני הילוכים, שמנים קלים, גריזים למכוניות; 
הנכללים כולם בסוג 04.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 35 סוג: 35

Retail sale of fuels, diesel oils, biodiesels, traffic 
fuels, aviation fuels, jet fuels and jet biofuels, 
industrial oils and greases, lubricants, wetting and 
binding compositions; candles and wicks for lighting, 
engine oils, base oils, lubricating oils, synthetic oils, 
non-synthetic oils, mineral oils, oils for use in waxes, 
rubbers and plastics, gasoline, heating oil and heavy 
fuel oil, diesel fuels, liquid gases, carbons as fuels, 
transport fuels, lubricating greases, gear oils, light 
oils, automotive greases; all included in class 35.

מכירה קמעונאית של דלקים, שמני דיזל, ביו-דיזל, דלקי נסיעה, 
דלקי טיסה, דלקי סילון ודלקים אורגנים סילוניים, גריזים 

ושמנים תעשייתיים, חומרי-סיכה, תרכובות מרטיבות ולוכדות; 
נרות ופתילות לתאורה, שמני מנוע, שמני בסיס, שמני סיכה, 
שמנים סינתטיים, שמנים לא-סינתטיים, שמנים מינראליים, 

שמנים לשימוש בשעווה, גומי ופלסטיק, דלק, שמן חימום ושמן 
תדלוק כבד, דלקי דיזל, דלקים נוזליים, פחמים לתדלוק, דלקי 
תעבורה; גריזים מסככים, שמני הילוכים, שמנים קלים, גריזים 
למכוניות; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    

                        

Class: 45 סוג: 45

Technology licensing related to the processing and 
manufacturing of diesel, biodiesel, traffic fuels, 
aviation fuels, jet fuels, jet biofuel, industrial oils and 
greases, lubricants, dust absorbing, wetting and 
binding compositions, fuels (including motor spirit) 
and illuminants, candles and wicks for lighting, oils, 
base oils, lubricating oils, synthetic oils, non-synthetic 
oils, mineral oils, oils for use in waxes, rubbers and 
plastics, engine oils, gasoline, heating oil and heavy 
fuel oil, diesel fuels, liquid gases, carbons as fuels, 
transport fuels, lubricating greases, gear oils, light 
oils, automotive greases; all included in class 45.

רישוי טכנולוגיה ביחס לעיבוד וייצור של דיזל, ביו-דיזל, דלקי 
נסיעה, דלקי טיסה, דלקי סילון, דלקים אורגנים סילוניים, גריזים 
ושמנים תעשייתיים, חומרי-סיכה, תרכובות מרטיבות, לוכדות 
וסופגות אבק, דלקים (כולל ספירט מנוע) ותבערה, נרות 
ופתילות לתאורה, שמנים, שמני בסיס, שמני סיכה, סמנים 
סינתטיים, שמנים לא-סינתטיים, שמנים מינראליים, שמנים 
לשימוש בשעווה, גומי ופלסטיק, שמני מנוע, דלק, שמן חימום 
ושמן תדלוק כבד, דלקי דיזל, דלקים נוזליים, פחמים לתדלוק, 
דלקי תעבורה, גריזים מסככים, שמני הילוכים, שמנים קלים, 
גריזים למכוניות; הנכללים כולם בסוג 45.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                            

ט' שבט תשע"ה - 34229/01/2015



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים ירוק בהיר וכחול בהיר הנראים בסימן.

 Owners

Name: Neste Oil Oyj

Address: Keilaranta 21, 02150 Espoo, Finland

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

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

European Community Trade Mark, 21/12/2012, No. 
011448123

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/12/2012, מספר 
011448123

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; gases; coals as fuels; 
kerosene; dust absorbing and binding compositions; 
diesel oils, biodiesels, traffic fuels, aviation fuels, jet 
fuels, jet biofuels; dust removing compositions; base 
oil for industrial purposes, solvent for industrial 
purposes, oil (crude or refined); naphtha and motor 
oils.

גריז ושמנים תעשייתיים; חומרי-סיכה; דלקים (כולל ספירט 
מנוע) ותבערה; דלקים; פחמים לתדלוק; קרוסין; תרכובות 

סופגות ולוכדות אבק; דלקי דיזל, ביו-דיזל, דלקי נסיעה, דלקי 
טיסה, דלקי סילון; דלקים אורגנים סילוניים; תרכובות מסירות 

אבק; שמן בסיסי למטרות תעשייתיות, ממס למטרות 
תעשייתיות, שמן (גולמי או מזוקק); נפט ושמני מנוע.               
                                                                                      

                                                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail sale of fuels, 
diesel oils, biodiesels, traffic fuels, aviation fuels, jet 
fuels and jet biofuels.

פרסום; ניהול עסקים; ארגון עסקים; תפקודי משרד; מכירה 
קמעונאית של דלקים, שמני דיזל, ביו-דיזל, דלקי נסיעה, דלקי 
טיסה, דלקי סילון ודלקים אורגנים סילוניים.                             

                                    

Class: 45 סוג: 45

Technology licensing related to the processing and 
manufacturing of diesel, biodiesel, traffic fuels, 
aviation fuels, jet fuels, jet biofuels.

רישוי טכנולוגיה ביחס לעיבוד וייצור של דיזל, ביו-דיזל, דלקי 
נסיעה, דלקי טיסה, דלקי סילון, דלקים אורגנים סילוניים.           

                                                  

ט' שבט תשע"ה - 34329/01/2015



NESTE OIL

Trade Mark No. 256526 מספר סימן

Application Date 16/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Gases; coals as fuels; kerosene; dust absorbing and 
binding compositions; diesel oils, biodiesels, traffic 
fuels, aviation fuels, jet fuels, jet biofuels; dust 
removing compositions; base oil for industrial 
purposes, solvent for industrial purposes, oil (crude 
or refined); naphtha and motor oils; wetting and 
binding compositions; candles and wicks for lighting; 
engine oils, base oils, lubricating oils, synthetic oils, 
non-synthetic oils, mineral oils, oils for use in waxes, 
rubbers and plastics, gasoline, heating oil and heavy 
fuel oil, diesel fuels, liquid gases, carbons as fuels; 
transport fuels; lubricating greases, gear oils, light 
oils, automotive greases; all included in class 04.

דלקים; פחמים לתדלוק; קרוסין; תרכובות סופגות ולוכדות אבק; 
דלקי דיזל, ביו-דיזל, דלקי נסיעה, דלקי טיסה, דלקי סילון; 
דלקים אורגנים סילוניים; תרכובות מסירות אבק; שמן בסיסי 

למטרות תעשייתיות, ממס למטרות תעשייתיות, שמן (גולמי או 
מזוקק); נפט ושמני מנוע; תרכובות מרטיבות ולוכדות; נרות 

ופתילות לתאורה; שמני מנוע, שמני בסיס, שמני סיכה, שמנים 
סינתטיים, שמנים לא-סינתטיים, שמנים מינראליים, שמנים 

לשימוש בשעווה, גומי ופלסטיק, דלק, שמן חימום ושמן תדלוק 
כבד, דלקי דיזל, דלקים נוזליים, פחמים לתדלוק; דלקי תעבורה; 
גריזים מסככים, שמני הילוכים, שמנים קלים, גריזים למכוניות; 
הנכללים כולם בסוג 04.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 35 סוג: 35

 Retail sale of fuels, diesel oils, biodiesels, traffic 
fuels, aviation fuels, jet fuels and jet biofuels, 
industrial oils and greases, lubricants, wetting and 
binding compositions; candles and wicks for lighting, 
engine oils, base oils, lubricating oils, synthetic oils, 
non-synthetic oils, mineral oils, oils for use in waxes, 
rubbers and plastics, gasoline, heating oil and heavy 
fuel oil, diesel fuels, liquid gases, carbons as fuels, 
transport fuels, lubricating greases, gear oils, light 
oils, automotive greases; all included in class 35.

מכירה קמעונאית של דלקים, שמני דיזל, ביו-דיזל, דלקי נסיעה, 
דלקי טיסה, דלקי סילון ודלקים אורגנים סילוניים, גריזים 

ושמנים תעשייתיים, חומרי-סיכה, תרכובות מרטיבות ולוכדות; 
נרות ופתילות לתאורה, שמני מנוע, שמני בסיס, שמני סיכה, 
שמנים סינתטיים, שמנים לא-סינתטיים, שמנים מינראליים, 

שמנים לשימוש בשעווה, גומי ופלסטיק, דלק, שמן חימום ושמן 
תדלוק כבד, דלקי דיזל, דלקים נוזליים, פחמים לתדלוק, דלקי 
תעבורה; גריזים מסככים, שמני הילוכים, שמנים קלים, גריזים 
למכוניות; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    

                          

Class: 45 סוג: 45

Technology licensing related to the processing and 
manufacturing of diesel, biodiesel, traffic fuels, 
aviation fuels, jet fuels, jet biofuel, industrial oils and 
greases, lubricants, dust absorbing, wetting and 
binding compositions, fuels (including motor spirit) 
and illuminants, candles and wicks for lighting, oils, 
base oils, lubricating oils, synthetic oils, non-synthetic 
oils, mineral oils, oils for use in waxes, rubbers and 
plastics, engine oils, gasoline, heating oil and heavy 
fuel oil, diesel fuels, liquid gases, carbons as fuels, 
transport fuels, lubricating greases, gear oils, light 
oils, automotive greases; all included in class 45.

רישוי טכנולוגיה ביחס לעיבוד וייצור של דיזל, ביו-דיזל, דלקי 
נסיעה, דלקי טיסה, דלקי סילון, דלקים אורגנים סילוניים, גריזים 
ושמנים תעשייתיים, חומרי-סיכה, תרכובות מרטיבות, לוכדות 
וסופגות אבק, דלקים (כולל ספירט מנוע) ותבערה, נרות 
ופתילות לתאורה, שמנים, שמני בסיס, שמני סיכה, סמנים 
סינתטיים, שמנים לא-סינתטיים, שמנים מינראליים, שמנים 
לשימוש בשעווה, גומי ופלסטיק, שמני מנוע, דלק, שמן חימום 
ושמן תדלוק כבד, דלקי דיזל, דלקים נוזליים, פחמים לתדלוק, 
דלקי תעבורה, גריזים מסככים, שמני הילוכים, שמנים קלים, 
גריזים למכוניות; הנכללים כולם בסוג 45.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                            

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

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

ט' שבט תשע"ה - 34429/01/2015



 Owners

Name: Neste Oil Oyj

Address: Keilaranta 21, 02150 Espoo, Finland

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

European Community Trade Mark, 21/12/2012, No. 
011447661

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/12/2012, מספר 
011447661

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; gases; coals as fuels; 
kerosene; dust absorbing and binding compositions; 
diesel oils, biodiesels, traffic fuels, aviation fuels, jet 
fuels, jet biofuels; dust removing compositions; base 
oil for industrial purposes, solvent for industrial 
purposes, oil (crude or refined); naphtha and motor 
oils.

גריז ושמנים תעשייתיים; חומרי-סיכה; דלקים (כולל ספירט 
מנוע) ותבערה; דלקים; פחמים לתדלוק; קרוסין; תרכובות 

סופגות ולוכדות אבק; דלקי דיזל, ביו-דיזל, דלקי נסיעה, דלקי 
טיסה, דלקי סילון; דלקים אורגנים סילוניים; תרכובות מסירות 

אבק; שמן בסיסי למטרות תעשייתיות, ממס למטרות 
תעשייתיות, שמן (גולמי או מזוקק); נפט ושמני מנוע.               
                                                                                      

                                                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail sale of fuels, 
diesel oils, biodiesels, traffic fuels, aviation fuels, jet 
fuels and jet biofuels.

פרסום; ניהול עסקים; ארגון עסקים; תפקודי משרד; מכירה 
קמעונאית של דלקים, שמני דיזל, ביו-דיזל, דלקי נסיעה, דלקי 
טיסה, דלקי סילון ודלקים אורגנים סילוניים.                             

                                    

Class: 45 סוג: 45

Technology licensing related to the processing and 
manufacturing of diesel, biodiesel, traffic fuels, 
aviation fuels, jet fuels, jet biofuel.

רישוי טכנולוגיה ביחס לעיבוד וייצור של דיזל, ביו-דיזל, דלקי 
נסיעה, דלקי טיסה, דלקי סילון, דלקים אורגנים סילוניים.           
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Trade Mark No. 256527 מספר סימן

Application Date 16/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Gases; coals as fuels; kerosene; dust absorbing and 
binding compositions; diesel oils, biodiesels, traffic 
fuels, aviation fuels, jet fuels, jet biofuels; dust 
removing compositions; base oil for industrial 
purposes, solvent for industrial purposes, oil (crude 
or refined); naphtha and motor oils; wetting and 
binding compositions; candles and wicks for lighting; 
engine oils, base oils, lubricating oils, synthetic oils, 
non-synthetic oils, mineral oils, oils for use in waxes, 
rubbers and plastics, gasoline, heating oil and heavy 
fuel oil, diesel fuels, liquid gases, carbons as fuels; 
transport fuels; lubricating greases, gear oils, light 
oils, automotive greases; all included in class 04.

דלקים; פחמים לתדלוק; קרוסין; תרכובות סופגות ולוכדות אבק; 
דלקי דיזל, ביו-דיזל, דלקי נסיעה, דלקי טיסה, דלקי סילון; 
דלקים אורגנים סילוניים; תרכובות מסירות אבק; שמן בסיסי 

למטרות תעשייתיות, ממס למטרות תעשייתיות, שמן (גולמי או 
מזוקק); נפט ושמני מנוע; תרכובות מרטיבות ולוכדות; נרות 

ופתילות לתאורה; שמני מנוע, שמני בסיס, שמני סיכה, שמנים 
סינתטיים, שמנים לא-סינתטיים, שמנים מינראליים, שמנים 

לשימוש בשעווה, גומי ופלסטיק, דלק, שמן חימום ושמן תדלוק 
כבד, דלקי דיזל, דלקים נוזליים, פחמים לתדלוק; דלקי תעבורה; 
גריזים מסככים, שמני הילוכים, שמנים קלים, גריזים למכוניות; 
הנכללים כולם בסוג 04.                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                      

Class: 35 סוג: 35

Retail sale of fuels, diesel oils, biodiesels, traffic 
fuels, aviation fuels, jet fuels and jet biofuels, 
industrial oils and greases, lubricants, wetting and 
binding compositions; candles and wicks for lighting, 
engine oils, base oils, lubricating oils, synthetic oils, 
non-synthetic oils, mineral oils, oils for use in waxes, 
rubbers and plastics, gasoline, heating oil and heavy 
fuel oil, diesel fuels, liquid gases, carbons as fuels, 
transport fuels, lubricating greases, gear oils, light 
oils, automotive greases; all included in class 35.

מכירה קמעונאית של דלקים, שמני דיזל, ביו-דיזל, דלקי נסיעה, 
דלקי טיסה, דלקי סילון ודלקים אורגנים סילוניים, גריזים 

ושמנים תעשייתיים, חומרי-סיכה, תרכובות מרטיבות ולוכדות; 
נרות ופתילות לתאורה, שמני מנוע, שמני בסיס, שמני סיכה, 
שמנים סינתטיים, שמנים לא-סינתטיים, שמנים מינראליים, 

שמנים לשימוש בשעווה, גומי ופלסטיק, דלק, שמן חימום ושמן 
תדלוק כבד, דלקי דיזל, דלקים נוזליים, פחמים לתדלוק, דלקי 
תעבורה; גריזים מסככים, שמני הילוכים, שמנים קלים, גריזים 
למכוניות; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    

                        

Class: 45 סוג: 45

Technology licensing related to the processing and 
manufacturing of diesel, biodiesel, traffic fuels, 
aviation fuels, jet fuels, jet biofuel, industrial oils and 
greases, lubricants, dust absorbing, wetting and 
binding compositions, fuels (including motor spirit) 
and illuminants, candles and wicks for lighting, oils, 
base oils, lubricating oils, synthetic oils, non-synthetic 
oils, mineral oils, oils for use in waxes, rubbers and 
plastics, engine oils, gasoline, heating oil and heavy 
fuel oil, diesel fuels, liquid gases, carbons as fuels, 
transport fuels, lubricating greases, gear oils, light 
oils, automotive greases; all included in class 45.

רישוי טכנולוגיה ביחס לעיבוד וייצור של דיזל, ביו-דיזל, דלקי 
נסיעה, דלקי טיסה, דלקי סילון, דלקים אורגנים סילוניים, גריזים 
ושמנים תעשייתיים, חומרי-סיכה, תרכובות מרטיבות, לוכדות 
וסופגות אבק, דלקים (כולל ספירט מנוע) ותבערה, נרות 
ופתילות לתאורה, שמנים, שמני בסיס, שמני סיכה, סמנים 
סינתטיים, שמנים לא-סינתטיים, שמנים מינראליים, שמנים 
לשימוש בשעווה, גומי ופלסטיק, שמני מנוע, דלק, שמן חימום 
ושמן תדלוק כבד, דלקי דיזל, דלקים נוזליים, פחמים לתדלוק, 
דלקי תעבורה, גריזים מסככים, שמני הילוכים, שמנים קלים, 
גריזים למכוניות; הנכללים כולם בסוג 45.                             
                                                                                    
                                                                                    

                                            

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

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

The mark is limited to the colour blue as shown in the 
 mark.

הסימן מוגבל לצבע הכחול הנראה בסימן.

 Owners

Name: Neste Oil Oyj

Address: Keilaranta 21, 02150 Espoo, Finland

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

European Community Trade Mark, 21/12/2012, No. 
011447943

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/12/2012, מספר 
011447943

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases; lubricants; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; gases; coals as fuels; 
kerosene; dust absorbing and binding compositions; 
diesel oils, biodiesels, traffic fuels, aviation fuels, jet 
fuels, jet biofuels; dust removing compositions; base 
oil for industrial purposes, solvent for industrial 
purposes, oil (crude or refined); naphtha and motor 
oils.

גריז ושמנים תעשייתיים; חומרי-סיכה; דלקים (כולל ספירט 
מנוע) ותבערה; דלקים; פחמים לתדלוק; קרוסין; תרכובות 

סופגות ולוכדות אבק; דלקי דיזל, ביו-דיזל, דלקי נסיעה, דלקי 
טיסה, דלקי סילון; דלקים אורגנים סילוניים; תרכובות מסירות 

אבק; שמן בסיסי למטרות תעשייתיות, ממס למטרות 
תעשייתיות, שמן (גולמי או מזוקק); נפט ושמני מנוע.               
                                                                                      

                                                  

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail sale of fuels, 
diesel oils, biodiesels, traffic fuels, aviation fuels, jet 
fuels and jet biofuels.

פרסום; ניהול עסקים; ארגון עסקים; תפקודי משרד; מכירה 
קמעונאית של דלקים, שמני דיזל, ביו-דיזל, דלקי נסיעה, דלקי 
טיסה, דלקי סילון ודלקים אורגנים סילוניים.                             

                                    

Class: 45 סוג: 45

Technology licensing related to the processing and 
manufacturing of diesel, biodiesel, traffic fuels, 
aviation fuels, jet fuels, jet biofuel.

רישוי טכנולוגיה ביחס לעיבוד וייצור של דיזל, ביו-דיזל, דלקי 
נסיעה, דלקי טיסה, דלקי סילון, דלקים אורגנים סילוניים.           
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سنسترو

Trade Mark No. 256531 מספר סימן

Application Date 16/06/2013 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.                         
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Trade Mark No. 256557 מספר סימן

Application Date 17/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AYJO Ltd שם: איג'ו בע"מ

Address: 50 Dizengoff St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' דיזנגוף 50, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Laurence Bentolila, Adv.

Address: 71/2 Jabotinsky St., Givatayim, 53319, Israel

שם: בנטולילה לורנס, עו"ד

כתובת : זבוטינסקי 71/2, גבעתיים, 53319, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Used/vintage clothing, shoes. בגדים, נעלים משומשים.                 

Class: 35 סוג: 35

Marketing and sale of used/vintage clothing, shoes, 
bags and accessories.

שיווק ומכירה של בגדים, נעלים, תיקים ואביזרים משומשים.     
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סלינקרו

Trade Mark No. 256563 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: H. Lundbeck A/S

Address: Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, 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; 
reagents and agents for diagnostic and medical 
purposes; all included in class 5.

תכשירים וחומרים תרופתיים למניעה וטיפול בהפרעות ומחלות 
הנוצרות בתוך או משפיעות על מערכת העצבים המרכזית; 
תכשירים וחומרים תרופתיים הפועלים על מערכת העצבים 
המרכזית; ממריצי מערכת העצבים המרכזית; תכשירים 
וחומרים תרופתיים עבור מניעה וטיפול במחלות והפרעות 

פסיכיאטריות ונוירולוגיות; תכשירים וחומרים תרופתיים למניעה 
וטיפול במחלת האלצהיימר, דיכאון, פסיכוזה, חרדה, 

אפילפסיה, טרשת נפוצה, פורפיריה, מחלת הנטינגטון, נדודי 
שינה, מחלת הפרקינסון, סכיזופרניה, הפרעה דו קוטבית, 
אונקולוגיה, כאב, אלכוהוליזם ותלות; תכשירים, חומרים, 

ריאגנטים ומגיבים למטרות אבחון ורפואה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .5
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לאסאטו

Trade Mark No. 256565 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: H. Lundbeck A/S

Address: Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, 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; all included in 
class 5.

תכשירים וחומרים תרופתיים למניעה וטיפול בהפרעות ומחלות 
הנוצרות בתוך או משפיעות על מערכת העצבים המרכזית; 
תכשירים וחומרים תרופתיים הפועלים על מערכת העצבים 
המרכזית; ממריצי מערכת העצבים המרכזית; תכשירים 
וחומרים תרופתיים עבור מניעה וטיפול במחלות והפרעות 

פסיכיאטריות ונוירולוגיות; תכשירים וחומרים תרופתיים למניעה 
וטיפול במחלת האלצהיימר, דיכאון, פסיכוזה, חרדה, 

אפילפסיה, טרשת נפוצה, פורפיריה, מחלת הנטינגטון, נדודי 
שינה, מחלת הפרקינסון, סכיזופרניה, הפרעה דו קוטבית, 
אונקולוגיה, כאב, אלכוהוליזם ותלות; תכשירים, חומרים, 

ריאגנטים ומגיבים למטרות אבחון ורפואה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .5
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VELONDIS

Trade Mark No. 256566 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BASF Corporation

Address: 100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, 
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: 1 סוג: 1

Biological preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, especially agricultural and 
horticultural inoculants, beneficial bacteria and soil 
supplements.

תכשירים ביולוגיים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, 
במיוחד תרכיבי חיסון, חיידקים מועילים ותוספי קרקע לחקלאות 
וגננות.                                                                           

                                      

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, fungicides, herbicides, pesticides, 
nematicides, nematodes for insect control, biological 
control agents.

תכשירים להשמדה ומאבק נגד רמשים, קוטלי חרקים, קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי מזיקים, קוטלי נמטודות, 

נמטודות להדברת חרקים, גורמי הדברה ביולוגיים.                 
                                

Class: 31 סוג: 31

Plant seeds, grains and vegetative parts of plants, 
namely, leaves, stems, roots, tubers, stolons, and 
rhizomes, all for agricultural, horticultural and forestry 
purposes and all treated with fungicides, insecticides, 
herbicides and pesticides and coatings to promote 
plant health, vitality and better stress and cold 
tolerance; mulch; biological control agents, namely, 
live insects used to control pest or disease.

זרעי צמחים, גרגירים וחלקים צמחיים של צמחים, דהיינו, עלים, 
גבעולים, שורשים, פקעות, שלוחות, וריזומים, כולם עבור 
מטרות חקלאות, גננות ויערנות וכולם מטופלים עם קוטלי 

פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי חרקים וקוטלי מזיקים וציפויים 
לקידום בריאות, חיוניות וסיבולת לחץ וקור טובים יותר של 
הצמח; קש, גורמי שליטה ביולוגית, דהיינו, חרקים חיים 

המשמשים עבור שליטה במזיקים או מחלות.                         
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SERIFEL

Trade Mark No. 256567 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BASF Corporation

Address: 100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, 
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: 1 סוג: 1

Biological preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, especially agricultural and 
horticultural inoculants, beneficial bacteria and soil 
supplements.

תכשירים ביולוגיים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, 
במיוחד תרכיבי חיסון, חיידקים מועילים ותוספי קרקע לחקלאות 
וגננות.                                                                           

                                      

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, fungicides, herbicides, pesticides, 
nematicides, nematodes for insect control, biological 
control agents.

תכשירים להשמדה ומאבק נגד רמשים, קוטלי חרקים, קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי מזיקים, קוטלי נמטודות, 

נמטודות להדברת חרקים, גורמי הדברה ביולוגיים.                 
                                

Class: 31 סוג: 31

Plant seeds, grains and vegetative parts of plants, 
namely, leaves, stems, roots, tubers, stolons, and 
rhizomes, all for agricultural, horticultural and forestry 
purposes and all treated with fungicides, insecticides, 
herbicides and pesticides and coatings to promote 
plant health, vitality and better stress and cold 
tolerance; mulch; biological control agents, namely, 
live insects used to control pest or disease.

זרעי צמחים, גרגירים וחלקים צמחיים של צמחים, דהיינו, עלים, 
גבעולים, שורשים, פקעות, שלוחות, וריזומים, כולם עבור 
מטרות חקלאות, גננות ויערנות וכולם מטופלים עם קוטלי 

פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי חרקים וקוטלי מזיקים וציפויים 
לקידום בריאות, חיוניות וסיבולת לחץ וקור טובים יותר של 
הצמח; קש, גורמי שליטה ביולוגית, דהיינו, חרקים חיים 

המשמשים עבור שליטה במזיקים או מחלות.                         
                                                                                    

        

ט' שבט תשע"ה - 35329/01/2015



INVIDUON

Trade Mark No. 256568 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BASF Corporation

Address: 100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, 
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: 1 סוג: 1

Biological preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, especially agricultural and 
horticultural inoculants, beneficial bacteria and soil 
supplements.

תכשירים ביולוגיים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, 
במיוחד תרכיבי חיסון, חיידקים מועילים ותוספי קרקע לחקלאות 
וגננות.                                                                           

                                      

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, fungicides, herbicides, pesticides, 
nematicides, nematodes for insect control, biological 
control agents.

תכשירים להשמדה ומאבק נגד רמשים, קוטלי חרקים, קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי מזיקים, קוטלי נמטודות, 

נמטודות להדברת חרקים, גורמי הדברה ביולוגיים.                 
                                

Class: 31 סוג: 31

Plant seeds, grains and vegetative parts of plants, 
namely, leaves, stems, roots, tubers, stolons, and 
rhizomes, all for agricultural, horticultural and forestry 
purposes and all treated with fungicides, insecticides, 
herbicides and pesticides and coatings to promote 
plant health, vitality and better stress and cold 
tolerance; mulch; biological control agents, namely, 
live insects used to control pest or disease. 

זרעי צמחים, גרגירים וחלקים צמחיים של צמחים, דהיינו, עלים, 
גבעולים, שורשים, פקעות, שלוחות, וריזומים, כולם עבור 
מטרות חקלאות, גננות ויערנות וכולם מטופלים עם קוטלי 

פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי חרקים וקוטלי מזיקים וציפויים 
לקידום בריאות, חיוניות וסיבולת לחץ וקור טובים יותר של 
הצמח; קש, גורמי שליטה ביולוגית, דהיינו, חרקים חיים 

המשמשים עבור שליטה במזיקים או מחלות.                          
                                                                                    

                  

ט' שבט תשע"ה - 35429/01/2015



TEQUALIS

Trade Mark No. 256569 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BASF Corporation

Address: 100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, 
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: 1 סוג: 1

Biological preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, especially agricultural and 
horticultural inoculants, beneficial bacteria and soil 
supplements.

תכשירים ביולוגיים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, 
במיוחד תרכיבי חיסון, חיידקים מועילים ותוספי קרקע לחקלאות 
וגננות.                                                                           

                                      

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, fungicides, herbicides, pesticides, 
nematicides, nematodes for insect control, biological 
control agents.

תכשירים להשמדה ומאבק נגד רמשים, קוטלי חרקים, קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי מזיקים, קוטלי נמטודות, 

נמטודות להדברת חרקים, גורמי הדברה ביולוגיים.                 
                                

Class: 31 סוג: 31

Plant seeds, grains and vegetative parts of plants, 
namely, leaves, stems, roots, tubers, stolons, and 
rhizomes, all for agricultural, horticultural and forestry 
purposes and all treated with fungicides, insecticides, 
herbicides and pesticides and coatings to promote 
plant health, vitality and better stress and cold 
tolerance; mulch; biological control agents, namely, 
live insects used to control pest or disease.

זרעי צמחים, גרגירים וחלקים צמחיים של צמחים, דהיינו, עלים, 
גבעולים, שורשים, פקעות, שלוחות, וריזומים, כולם עבור 
מטרות חקלאות, גננות ויערנות וכולם מטופלים עם קוטלי 

פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי חרקים וקוטלי מזיקים וציפויים 
לקידום בריאות, חיוניות וסיבולת לחץ וקור טובים יותר של 
הצמח; קש, גורמי שליטה ביולוגית, דהיינו, חרקים חיים 

המשמשים עבור שליטה במזיקים או מחלות.                          
                                                                                    

        

ט' שבט תשע"ה - 35529/01/2015



Trade Mark No. 256576 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours blue, light blue, 
grey and white as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, תכלת, אפור ולבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: SUPER-PHARM (ISRAEL) Limited שם: סופר-פארם (ישראל) בע"מ

Address: Super-Pharm Building, 16 Shenkar Street, 
Herzlia, 46725, Israel

כתובת : בית סופר-פארם,  רח' שנקר 16, הרצליה, 46725, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Contact lenses; contact lense containers. עדשות מגע; מכלים לעדשות מגע.                           

ט' שבט תשע"ה - 35629/01/2015



Trade Mark No. 256582 מספר סימן

Application Date 19/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Reebok International Limited

Address: 4th Floor, 11/12 Pall Mall, London, SW1Y 5LU, 
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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear. הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש.          

Class: 41 סוג: 41

Consulting services in the fields of fitness and 
exercise; physical fitness and exercise training 
services; providing physical fitness and exercise 
instruction; entertainment in the nature of 
competitions in the field of weightlifting, cross-
training, and overall physical fitness; organizing 
physical fitness competitions; providing motivational 
speakers and personal appearances by athletes and 
physical fitness experts; health and fitness club 
services, namley, providing instruction, facilities, and 
equipment in the field of physical exercise; organizing 
and conducting classes, seminars, and workshops in 
the field of fitness. 

שירותי ייעוץ בתחומים של כושר והתעמלות; שרותי אימון כושר 
גופני והתעמלות; אספקת הדרכה של כושר גופני והתעמלות; 
בידור מסוג תחרויות בתחום של הרמת משקולות, אימון 
משולב, וכושר גופני בכללותו; ארגון תחרויות כושר גופני; 

אספקת דוברים מעורר מוטיבציה והופעות אישיות של אתלטים 
ומומחי כושר גופני; שירותי מועדון בריאות וכושר, דהיינו 

אספקת הדרכה, מבנים, וציוד בתחום של התעמלות גופנית; 
ארגון ועריכת שיעורים, סמינרים, וסדנאות בתחום של כושר.    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ט' שבט תשע"ה - 35729/01/2015



מינראלין
MINERALIN

Trade Mark No. 256589 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Arilor Technologies Ltd שם: ארילור טכנולויות בע"מ

Address: P.O.B. 743, Even Yehuda, 40500, Israel כתובת : ת.ד. 743, אבן יהודה, 40500, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Non alcoholic beverages (powder for beverages 
preparation rich in minerals and salts  ).

משקאות לא כוהליים (אבקה להכנת משקה עשיר במינרלים 
ובמלחים).                                                             

ט' שבט תשע"ה - 35829/01/2015



Trade Mark No. 256606 מספר סימן

Application Date 20/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use with games; computer 
antivirus software; computer security software; 
computer software for management of computer 
security; computer software for teaching; computer 
software for operating systems; computer software 
for Internet browsers; computer software for use with 
electronic mail; computer software for use with 
search engines; computer software for management 
of networks; computer software for compression and 
extraction; computer software for use with 
groupware; computer software for designing 
graphics; computer software for creating home 
pages; computer software for word processing; 
computer software for chart calculating; computer 
software for making graphs; computer software for 
making presentations; computer software for 
management of personal information; computer 
software for templates and add-ons; computer 
software for DeskTop Publishing; computer software 
for translations; computer software for Optical 
Character reader; computer software for speech 
recognition; computer software for management of 
financial affairs and accounting; computer software 
for analysis of management; computer software for 
management of sales; computer software for 
management of stocks; computer software for 
personnel matters and salaries; computer software 
for management of customers; computer software for 
managements of certain projects; outline processor 
software; computer software for calculation in the 
field of scientific technology; computer software for 
analysis of statistics; computer software for 
production control; computer software mapping 
systems; computer software for use with Computer 
Aided Design and Computer Aided Manufacturing; 
computer software for use with databases; routers; 
computers; computer peripheral devices.

תוכנת מחשב לשימוש עם משחקים; תוכנת אנטי וירוס 
למחשב; תוכנת אבטחה למחשב; תוכנת מחשב לניהול אבטחת 
מחשב; תוכנת מחשב ללימוד; תוכנת מחשב למערכות הפעלה; 
תוכנת מחשב לדפדפני אינטרנט; תוכנת מחשב לשימוש עם 

דואר אלקטרוני; תוכנת מחשב לשימוש עם מנועי חיפוש; תוכנת 
מחשב לניהול רשתות; תוכנת מחשב לדחיסה וחילוץ; תוכנת 
מחשב לשימוש עם תוכנה קבוצתית; תוכנת מחשב לעיצוב 

גרפיקה; תוכנת מחשב ליצירת דפי בית; תוכנת מחשב לעיבוד 
תמלילים; תוכנת מחשב לחישובי תרשים; תכנת מחשב להכנת 
גרפים; תוכנת מחשב להכנת מצגות; תוכנת מחשב לניהול 
מידע אישי; תוכנת מחשב לתבניות ותוספות; תוכנת מחשב 
להוצאה לאור שולחנית; תוכנת מחשב לתרגומים; תוכנת 

מחשב לקורא תווים אופטי; תכנת מחשב לזיהוי דיבור; תוכנת 
מחשב לניהול נושאים פיננסיים והנהלת חשבונות; תוכנת 
מחשב לניתוח ניהול; תוכנת מחשב לניהול מכירות; תוכנת 

מחשב לניהול מלאי; תוכנת מחשב לענייני כוח אדם ומשכורות; 
תוכנת מחשב לניהול לקוחות; תוכנת מחשב לניהול פרויקטים 
מסוימים; תוכנת מעבד מתאר; תוכנת מחשב לחישוב בתחום 
של טכנולוגיה מדעית; תוכנת מחשב לניתוח סטטיסטיקות; 
תוכנת מחשב לבקרת ייצור; מערכות מיפוי לתוכנת מחשב; 
תוכנת מחשב לשימוש עם תכנון בעזרת מחשב וייצור בעזרת 
מחשב; תוכנת מחשב לשימוש עם בסיסי נתונים; נתבים; 

מחשבים; התקני מחשב היקפיים.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

ט' שבט תשע"ה - 35929/01/2015



Class: 42 סוג: 42

Maintenance of computer software; provision of 
information relating to software for countering 
computer viruses; provision of information relating to 
computer viruses, including their varieties, special 
characteristics, tendencies, examples of invasion and 
infections, removal methods, preventative steps, 
methods for dealing with viruses; provision of 
software to vaccinate computers against viruses; 
provision or rental of other computer programs; 
recovery of computer data lost or partially damaged 
due to computer viruses; consultancy services 
relating to the operation of software on the computer 
and/or the recovery of software from damage; 
analysis and investigation of computer viruses; 
provision of information relating to the analysis and 
investigation of computer viruses; consultancy 
services relating to the analysis and investigation of 
viruses; installation of computer software; the 
updating of pattern files and other software for use in 
combating computer viruses; monitoring of servers 
directed toward the removal of or other action with 
respect to computer viruses and the provision of 
examinations or reports based on the results of 
monitoring; the planning, creation and maintenance 
of computer programs, consultancy services relating 
to the planning, creation and maintenance of 
computer programs; provision of information relating 
to the planning, creation and maintenance of 
computer programs; consultancy services relating to 
the planning and creation of information processing 
systems for use with computers; provision of 
information relating to the planning, creation and 
maintenance of information processing systems for 
use with computers; provision of information relating 
to software 'bugs' and new version information; 
provision of technical advice concerning methods for 
the operation of computers; research and testing 
related to computer programs; research and testing 
related to machines and instruments; rental/provision 
of computers.

תחזוקת של תוכנת מחשב; אספקת מידע בנוגע לתוכנה נגד 
וירוסים במחשב; אספקת מידע בנוגע לוירוסים במחשב, כולל 
המגוון שלהם, מאפיינים מיוחדים, מגמות, דוגמאות לפלישה 
וזיהומים, שיטות הסרה, צעדי מניעה, שיטות להתמודדות עם 
וירוסים; אספקת של תוכנה לחיסון מחשבים נגד וירוסים; 
אספקה או השכרה של תוכניות מחשב אחרות; שיחזור של 
נתוני מחשב שאבדו או ניזוקו חלקית עקב וירוסים במחשב; 

שירות ייעוץ בנוגע להפעלת תוכנה במחשב ו/או שיחזור תוכנה 
מנזק; ניתוח וחקירה של וירוסים במחשב; אספקת מידע בנוגע 
לניתוח וחקירה של וירוסים במחשב; שירותי ייעוץ בנוגע לניתוח 
וחקירה של וירוסים; התקנה של תוכנת מחשב; עדכון של קבצי 
דפוס ותוכנה אחרת לשימוש במאבק בוירוסים במחשב; ניטור 
של שרתים המכוון כלפי הסרה של או פעולה אחרת ביחס 

לוירוסים במחשב ואספקה של בדיקות ודיווחים המבוססים על 
תוצאות הניטור; התכנון, יצירה ותחזוקה של תוכניות מחשב, 
שירותי ייעוץ בנוגע לתכנון, יצירה ותחזוקה של תוכניות מחשב; 

אספקת מידע בנוגע לתכנון, יצירה ותחזוקה של תוכניות 
מחשב; שירותי ייעוץ בנוגע לתכנון ויצירה של מערכות לעיבוד 
מידע לשימוש עם מחשבים; אספקת מידע בנוגע לתכנון, יצירה 
ותחזוקה של מערכות לעיבוד מידע לשימוש עם מחשבים; 

אספקת מידע בנוגע ל'שגיאות' תוכנה ומידע על גרסה חדשה; 
אספקת חוות דעת טכנית לגבי שיטות הפעלת מחשבים; מחקר 
ובדיקות הנוגעים לתוכניות מחשב; מחקר ובדיקות הנוגעים 

למכונות וכלים; השכרה/אספקה של מחשבים.                       
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours red, white and 
black as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום, לבן ושחור הנראים בסימן.

 Owners

Name: TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Trend Micro Incorporated)

Address: Shinjuku MAYNDS Tower, 1-1, Yoyogi, 2-
Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

ט' שבט תשע"ה - 36129/01/2015



COSPIAQ

Trade Mark No. 256607 מספר סימן

Application Date 20/06/2013 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.                         

ט' שבט תשע"ה - 36229/01/2015



TREND MICRO

Trade Mark No. 256609 מספר סימן

Application Date 20/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use with games; computer 
antivirus software; computer security software; 
computer software for management of computer 
security; computer software for teaching; computer 
software for operating systems; computer software 
for Internet browsers; computer software for use with 
electronic mail; computer software for use with 
search engines; computer software for management 
of networks; computer software for compression and 
extraction; computer software for use with 
groupware; computer software for designing 
graphics; computer software for creating home 
pages; computer software for word processing; 
computer software for chart calculating; computer 
software for making graphs; computer software for 
making presentations; computer software for 
management of personal information; computer 
software for templates and add-ons; computer 
software for DeskTop Publishing; computer software 
for translations; computer software for Optical 
Character reader; computer software for speech 
recognition; computer software for management of 
financial affairs and accounting; computer software 
for analysis of management; computer software for 
management of sales; computer software for 
management of stocks; computer software for 
personnel matters and salaries; computer software 
for management of customers; computer software for 
managements of certain projects; outline processor 
software; computer software for calculation in the 
field of scientific technology; computer software for 
analysis of statistics; computer software for 
production control; computer software mapping 
systems; computer software for use with Computer 
Aided Design and Computer Aided Manufacturing; 
computer software for use with databases; routers; 
computers; computer peripheral devices.

תוכנת מחשב לשימוש עם משחקים; תוכנת אנטי וירוס 
למחשב; תוכנת אבטחה למחשב; תוכנת מחשב לניהול אבטחת 
מחשב; תוכנת מחשב ללימוד; תוכנת מחשב למערכות הפעלה; 
תוכנת מחשב לדפדפני אינטרנט; תוכנת מחשב לשימוש עם 

דואר אלקטרוני; תוכנת מחשב לשימוש עם מנועי חיפוש; תוכנת 
מחשב לניהול רשתות; תוכנת מחשב לדחיסה וחילוץ; תוכנת 
מחשב לשימוש עם תוכנה קבוצתית; תוכנת מחשב לעיצוב 

גרפיקה; תוכנת מחשב ליצירת דפי בית; תוכנת מחשב לעיבוד 
תמלילים; תוכנת מחשב לחישובי תרשים; תכנת מחשב להכנת 
גרפים; תוכנת מחשב להכנת מצגות; תוכנת מחשב לניהול 
מידע אישי; תוכנת מחשב לתבניות ותוספות; תוכנת מחשב 
להוצאה לאור שולחנית; תוכנת מחשב לתרגומים; תוכנת 

מחשב לקורא תווים אופטי; תכנת מחשב לזיהוי דיבור; תוכנת 
מחשב לניהול נושאים פיננסיים והנהלת חשבונות; תוכנת 
מחשב לניתוח ניהול; תוכנת מחשב לניהול מכירות; תוכנת 

מחשב לניהול מלאי; תוכנת מחשב לענייני כוח אדם ומשכורות; 
תוכנת מחשב לניהול לקוחות; תוכנת מחשב לניהול פרויקטים 
מסוימים; תוכנת מעבד מתאר; תוכנת מחשב לחישוב בתחום 
של טכנולוגיה מדעית; תוכנת מחשב לניתוח סטטיסטיקות; 
תוכנת מחשב לבקרת ייצור; מערכות מיפוי לתוכנת מחשב; 
תוכנת מחשב לשימוש עם תכנון בעזרת מחשב וייצור בעזרת 
מחשב; תוכנת מחשב לשימוש עם בסיסי נתונים; נתבים; 

מחשבים; התקני מחשב היקפיים.                                       
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 Owners

Name: TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Trend Micro Incorporated)

Address: Shinjuku MAYNDS Tower, 1-1, Yoyogi, 2-
Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

Maintenance of computer software; provision of 
information relating to software for countering 
computer viruses; provision of information relating to 
computer viruses, including their varieties, special 
characteristics, tendencies, examples of invasion and 
infections, removal methods, preventative steps, 
methods for dealing with viruses; provision of 
software to vaccinate computers against viruses; 
provision or rental of other computer programs; 
recovery of computer data lost or partially damaged 
due to computer viruses; consultancy services 
relating to the operation of software on the computer 
and/or the recovery of software from damage; 
analysis and investigation of computer viruses; 
provision of information relating to the analysis and 
investigation of computer viruses; consultancy 
services relating to the analysis and investigation of 
viruses; installation of computer software; the 
updating of pattern files and other software for use in 
combating computer viruses; monitoring of servers 
directed toward the removal of or other action with 
respect to computer viruses and the provision of 
examinations or reports based on the results of 
monitoring; the planning, creation and maintenance 
of computer programs, consultancy services relating 
to the planning, creation and maintenance of 
computer programs; provision of information relating 
to the planning, creation and maintenance of 
computer programs; consultancy services relating to 
the planning and creation of information processing 
systems for use with computers; provision of 
information relating to the planning, creation and 
maintenance of information processing systems for 
use with computers; provision of information relating 
to software 'bugs' and new version information; 
provision of technical advice concerning methods for 
the operation of computers; research and testing 
related to computer programs; research and testing 
related to machines and instruments; rental/provision 
of computers.

תחזוקת של תוכנת מחשב; אספקת מידע בנוגע לתוכנה נגד 
וירוסים במחשב; אספקת מידע בנוגע לוירוסים במחשב, כולל 
המגוון שלהם, מאפיינים מיוחדים, מגמות, דוגמאות לפלישה 
וזיהומים, שיטות הסרה, צעדי מניעה, שיטות להתמודדות עם 
וירוסים; אספקת של תוכנה לחיסון מחשבים נגד וירוסים; 
אספקה או השכרה של תוכניות מחשב אחרות; שיחזור של 
נתוני מחשב שאבדו או ניזוקו חלקית עקב וירוסים במחשב; 

שירות ייעוץ בנוגע להפעלת תוכנה במחשב ו/או שיחזור תוכנה 
מנזק; ניתוח וחקירה של וירוסים במחשב; אספקת מידע בנוגע 
לניתוח וחקירה של וירוסים במחשב; שירותי ייעוץ בנוגע לניתוח 
וחקירה של וירוסים; התקנה של תוכנת מחשב; עדכון של קבצי 
דפוס ותוכנה אחרת לשימוש במאבק בוירוסים במחשב; ניטור 
של שרתים המכוון כלפי הסרה של או פעולה אחרת ביחס 

לוירוסים במחשב ואספקה של בדיקות ודיווחים המבוססים על 
תוצאות הניטור; התכנון, יצירה ותחזוקה של תוכניות מחשב, 
שירותי ייעוץ בנוגע לתכנון, יצירה ותחזוקה של תוכניות מחשב; 

אספקת מידע בנוגע לתכנון, יצירה ותחזוקה של תוכניות 
מחשב; שירותי ייעוץ בנוגע לתכנון ויצירה של מערכות לעיבוד 
מידע לשימוש עם מחשבים; אספקת מידע בנוגע לתכנון, יצירה 
ותחזוקה של מערכות לעיבוד מידע לשימוש עם מחשבים; 

אספקת מידע בנוגע ל'שגיאות' תוכנה ומידע על גרסה חדשה; 
אספקת חוות דעת טכנית לגבי שיטות הפעלת מחשבים; מחקר 
ובדיקות הנוגעים לתוכניות מחשב; מחקר ובדיקות הנוגעים 

למכונות וכלים; השכרה/אספקה של מחשבים.                       
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YUTON

Trade Mark No. 256610 מספר סימן

Application Date 20/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.

Address: Yutong Road, Guancheng District, Zhengzhou, 
People's Republic of China

(a China 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: 12 סוג: 12

Fork lift trucks; Lifting cars [lift cars]; Sprinkling 
trucks; Motor buses; Motor coaches; Trucks; 
Caissons [vehicles]; Caravans; Trailers [vehicles]; 
Hose carts; Tractors; Waggons; Cycle cars; Electric 
vehicles; Vans [vehicles]; Refrigerated vehicles; 
Military vehicles for transport; Sports cars; Tilting-
carts; Tramcars;  Cars; Motor cars; Automobiles; 
Concrete mixing vehicles; Ambulances; Camping 
cars; Motor homes; Snowmobiles; Remote control 
vehicles, other than toys; Axles for vehicles; Sleeping 
cars; Gear boxes for land vehicles; Bodies for 
vehicles; Torque converters for land vehicles; Oil 
tank trucks; Cars for cable transport installations; 
Casting carriages; Cleaning trolleys; Water vehicles; 
Air cushion vehicles; Shock absorbing springs for 
vehicles; Luggage carriers for vehicles; Vehicle 
wheels; Hubs for vehicle wheels; Vehicle chassis; 
Vehicle bumpers; Brakes for vehicles; Doors for 
vehicles; Vehicle suspension springs; Rims for 
vehicle wheels; Vehicle seats; Upholstery for 
vehicles; all included in class 12.

משאיות מלגזה; מרימי רכבים (מרימי רכבים); משאיות ריסוס; 
אוטובוסים ממונעים; קרונות ממונעים; משאיות; תיבות (כלי 
רכב); קרוונים; טריילרים (כלי רכב); עגלות זרנוק; טרקטורים; 
עגלות; מכוניות מחזור; כלי רכב חשמליים; טנדרים (כלי רכב); 
כלי רכב מקוררים; כלי רכב צבאיים לתובלה; מכוניות ספורט; 
עגלות הטייה; רכבות חשמליות;  מכוניות; מכוניות ממנועות; 
רכבים; כלי רכב מערבלי בטון; אמבולנסים; מכוניות לקמפינג; 
בתים ממונעים; רכבי שלג; כלי רכב עם שלט רחוק, למעט 

צעצועים; צירים לכלי רכב; מכוניות שינה; תיבות הילוכים לכלי 
רכב יבשתיים; שלדות לכלי רכב; ממירי פיתול לכלי רכב 

יבשתיים; משאיות מיכל שמן; מכוניות להתקנת העברות כבלים; 
קרונות הטלה; עגלות ניקוי; כלי רכב ימיים; כריות אויר לכלי 
רכב; קפיצים בולמי זעזועים לכלי רכב; נשאי מטען לכלי רכב; 
גלגלי כלי רכב; טבורי אמצע לגלגלי כלי רכב; שלדות לכלי רכב; 
פגושים לכלי רכב; בלמים לכלי רכב; דלתות לכלי רכב; קפיצי 
השהיה לכלי רכב; חישוקים לגלגלי כלי רכב; מושבי כלי רכב; 

ריפוד לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 12.                               
                                                                                    
                                                                                    

                              

Class: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance and repair; Vehicle wash; 
Vehicle service stations [refuelling and maintenance]; 
Vehicle cleaning; Vehicle breakdown assistance 
[repair]; Vulcanization of tires [tyres] [repair]; all 
included in class 37.

תחזוקה ותיקון כלי רכב מנועיים; רחיצת כלי רכב; תחנות 
שירות לכלי רכב (תדלוק ותחזוקה); ניקוי כלי רכב; סיוע פירוק 
רכב (תיקון); גיפור של צמיגים (צמיגים) (תיקון); הנכללים כולם 
בסוג 37.                                                                         
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Trade Mark No. 256611 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name:  Aviparts A.B. LTD. שם: חברת אביפרטס בע"מ

Address: 12 Imber St., Petach Tikva, Israel כתובת : אימבר 12, פתח תקוה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Lowenthal

Address: 155 Yigal Alon st. A Ent, 1 floor, Tel - Aviv, 
67443, Israel

שם: עו"ד רון לוינטל

כתובת : יגאל אלון 155, כניסה א', קומה 1, תל אביב-יפו, 
67443, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Auto parts - car brake pads original brand.       .חלקי חילוף לרכב - רפידות בלם לרכב במותג מקורי

ט' שבט תשע"ה - 36629/01/2015



Trade Mark No. 256614 מספר סימן

Application Date 26/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1162111 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Barium titanates, antimony and antimony 
compounds, zirconia; solder chemicals; solder 
creams; solder flux; adhesives; ceramic materials in 
granules, paste or powder form for use in industry; 
coatings used in the manufacture of printed circuit 
boards; metal plating chemical compositions; 
soldering preparations.

Class: 2 סוג: 2

Pigments for use in polymers; pigments for use in the 
printing ink, paint, nylon and plastics industries; 
pigments for use in waterproofing compounds, foods, 
cosmetics and pharmaceuticals; coatings in the 
nature of conductive inks for use in the manufacture 
of printed circuit boards; coatings for metals and 
plastics which provide a decorative appearance; 
corrosion inhibiting coatings.  

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; all for use in industry and/or 
manufacturing.

Class: 6 סוג: 6

Solders; solder wires; wires for bonding applications; 
sintering creams, pastes, powders and films; 
sintering creams, pastes, powders and films 
composed of metals; sintering creams, pastes, 
powders and films used for manufacturing electronics 
and electronic goods; sintering creams, pastes, 
powders and films for domestic and industrial heating 
systems; sintering wires; metal stampings; copper 
foil; indium and indium compounds; solder pastes; 
plating compositions composed of metals; industrial 
and metal-based materials, namely, lead-free solder 
and alloys for use in industrial applications including 
the manufacture of printed circuit boards and other 
electronic substrates; photovoltaic substances 
composed of metals; substances for electronic 
soldering, of nanoparticles for photovoltaic 
application, nano silver.

ט' שבט תשע"ה - 36729/01/2015



Class: 7 סוג: 7

High performance machinery for electronics 
applications, including, devices for manufacturing 
printed circuit boards and other electronics substrates 
employing lead-free materials; bearings; deflection 
pad bearings; automatic soldering and cleaning 
machines, all for use in the electronics industry; liquid 
metal dispensing machines; machines for use in 
steel, electronics and telecommunications industries; 
screen printing machines; parts and fittings for the 
aforesaid goods. 

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for the measure of 
temperature; sensors and probes; fibre optic cables; 
piezoelectric cables; identification sheaths for electric 
wires; parts and fittings for all the aforementioned 
goods.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; goods of precious 
metals and their alloys.

Class: 17 סוג: 17

Plastics material in the form of sheets, strips, tubes, 
rolls or laminates, all for use in manufacture; fibre 
reinforced plastics material in the form of sheets, 
strips, tubes, rolls or laminates, all for use in 
manufacture; plastics fibres; nylon fibres.

Class: 40 סוג: 40

Water treatment; recycling services; metal refining 
services, namely, precious and non-precious metal 
refining.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technological services, namely, 
research and design relating to plating, electronic 
soldering, solder compounds, water treatment, 
heating systems and laboratory services in 
connection with testing and analysis of soldering 
processes, sintering processes, electronic soldering 
processes, water treatment, plating and 
electroplating processes; Design relating to scientific 
and technological services, namely, design of 
stencils used for the assembly and manufacturing of 
electronics products; industrial analysis and research 
services relating to plating, electronic soldering, 
solder compounds, water treatment, heating systems 
and laboratory services in connection with testing 
and analysis of soldering processes, sintering 
processes, electronic soldering processes, water 
treatment, plating and electroplating processes.

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

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

ט' שבט תשע"ה - 36829/01/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Alent Management Limited

Address: Forsyth Road, Sheenwater, Woking, Surrey 
GU21 5RZ, United Kingdom

(England and Wales, United Kingdom Limited 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

European Community Trade Mark, 28/08/2012, No. 
011146008

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/08/2012, מספר 
011146008

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 17 סוג: 17

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 36929/01/2015



Trade Mark No. 256625 מספר סימן

Application Date 17/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1162186 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALIFAX SPA CON SOCIO UNICO

Address: Via Petrarca, 2/1, I-35020 POLVERARA (PD), 
Italy

(ITALY Joint-Stock Company With Sole Shareholder)

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: 1 סוג: 1

chemicals reagents for laboratory use; chemicals 
reagents for use in analytical tests; chemicals 
reagents for use in science and industry. 

Class: 9 סוג: 9

physical and chemical laboratory apparatus and 
instruments; testing apparatus not for medical use; 
monitoring apparatus and instruments; measuring 
apparatus and instruments; test tubes; measuring 
tubes; holders for test tubes; indicator and 
controllers; optical apparatus and instrument; 
computers; computer software.

Class: 10 סוג: 10

blood testing apparatus; fully automated analyzer for 
rapid determination of the erythrocyte sedimentation 
rate (ESR); urine testing apparatus; human biological 
fluids testing apparatus; automated instruments for 
screening urine for bacteria; automated instruments 
for susceptibility testing in urine and in sterile and 
non-sterile fluids, namely, sterile and non-sterile 
human biological fluids and positive blood cultures. 

ט' שבט תשע"ה - 37029/01/2015



Trade Mark No. 256651 מספר סימן

Application Date 27/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1162502 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ares Trading S.A.

Address: Zone Industrielle de l'Ouriettaz, CH-1170 
Aubonne, Switzerland

(Suisse 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of immunological, 
inflammatory  and oncological diseeases and 
disorders, and viral infections; dietetic substances for 
medical use.

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

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

Switzerland, 16/05/2013, No. 644198 שוויץ, 16/05/2013, מספר 644198

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 37129/01/2015



Trade Mark No. 256715 מספר סימן

Application Date 18/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0554267 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PARFUMS PAROUR

Address: Angle 148 avenue Victor Hugo, et 122/124 rue 
de Longchamp, F-75016 PARIS, France

(France Société par Actions Simplifiée)

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

Perfumes, deodorants, soaps, shaving products.

ט' שבט תשע"ה - 37229/01/2015



סאנסטרו

Trade Mark No. 256749 מספר סימן

Application Date 23/06/2013 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.                          

ט' שבט תשע"ה - 37329/01/2015



YUTON

Trade Mark No. 256752 מספר סימן

Application Date 23/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd.

Address: No.8 Changchun Road, Hi-tech Industrial Park, 
Zhengzhou, People's Republic of China

(a China 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: 7 סוג: 7

Drilling machines; Agitators; Road rollers; 
Steamrollers; Mixing machines; Whitewashing 
machines; Beating machines; Concrete mixers 
[machines]; Bitumen making machines; Bulldozers; 
Shovels, mechanical; Excavators; Tarring machines; 
Rail-laying machines; Road making machines; 
Railroad constructing machines; Diggers [machines]; 
Rams [machines]; Earth moving machines; Ditchers 
[ploughs]; Power shovels [machines]; Machines and 
machineries used in earthwork construction in the 
field of building, bridge and road construction; 
Concrete vibrators [machines]; Loading and 
unloading machines; Hoists; Cranes [lifting and 
hoisting apparatus]; Starters for motors and engines; 
Shock absorber plungers [parts of machines]; Shock 
absorbers for machines; Road sweeping machines 
[self propelled]; Sewage pulverizers; Washing 
apparatus; Vehicle washing installations; Electric 
machines and apparatus for cleaning; Waste 
disposers [machines]; Garbage disposals; Waste 
disposals; Trash compacting machines; Waste 
compacting machines; Dredging machines; Sorting 
machines for industry; all included in class 7.

מכונות קידוח; תועמלנים; מכבשי כביש; מכבשי קיטור; מכונות 
ערבול; מכונות טיוח; מכונות לישה; מערבלי בטון [מכונות]; 
מכונות להכנת אספלט; דחפורים; אתים, מכאניים; מחפרים; 
מכונות זיפות; מכונות להנחת מסילות; מכונות להכנת כביש; 
מכונות לבניית מסילות; חופרים [מכונות]; ניגוח [מכונות]; 

מכונות לעבודות עפר; מחפורות [מחרשות]; אתי כוח [מכונות]; 
מכונות ומנגנונים המשמשים בבניית עבודות עפר בתחום בניית 

בניין, גשר וכביש; מרעידי בטון [מכונות]; מכונות העמסה 
ופריקה; מרימים; מנופים [מנגנון הרמה והנפה]; מתנעים 

למנועים ומוטורים; בוכנות בולמי זעזועים [חלקים של מכונות]; 
בולמי זעזועים למכונות; מכונות טאטוא כביש [הנעה עצמית]; 

כותש ביוב; מתקן שטיפה; התקני שטיפת רכב; מכונות 
ומכשירים חשמליים לניקוי; משחררי פסולת [מכונות]; טוחני 
אשפה; טוחני פסולת; מכונות דחיסת אשפה; מכונות דחיסת 
פסולת; מכונות דלייה; מכונות מיון לתעשייה; הנכללים כולם 

בסוג 7.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

ט' שבט תשע"ה - 37429/01/2015



Trade Mark No. 256764 מספר סימן

Application Date 23/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I.T.L. (PRODUCT TESTING) LTD. שם: איי.טי.אל. (בדיקת מוצרים) בע"מ

Address: 1 Bat Sheva St., P.O.B. 6117, Lod, 7116002, 
Israel

כתובת : בת שבע 1, ת.ד. 6117, לוד, 7116002, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Performance of product testing services for electronic 
and electric products and issuance of international 
and israeli approvals and certifications.

ביצוע שירותי בדיקה למוצרי אלקטרוניקה וחשמל והנפקת 
אישורי ותעודות תקינה ישראלים ובינלאומיים.                       
                                                                                    

        

ט' שבט תשע"ה - 37529/01/2015



I.T.L - International Testing Laboratories

Trade Mark No. 256766 מספר סימן

Application Date 23/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I.T.L. (PRODUCT TESTING) LTD. שם: איי.טי.אל. (בדיקת מוצרים) בע"מ

Address: 1 Bat Sheva St., P.O.B. 6117, Lod, 7116002, 
Israel

כתובת : בת שבע 1, ת.ד. 6117, לוד, 7116002, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Performance of product testing services for electronic 
and electric products and issuance of international 
and israeli approvals and certifications.

ביצוע שירותי בדיקה למוצרי אלקטרוניקה וחשמל והנפקת 
אישורי ותעודות תקינה ישראלים ובינלאומיים.                       
                                                                                    

        

ט' שבט תשע"ה - 37629/01/2015



ROVE

Trade Mark No. 256785 מספר סימן

Application Date 25/06/2013 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

Computers, personal computers, laptop computers, 
notebook computers, desktop computers, tablet 
computers, handheld computers, all-in-one 
computers, computer workstations; computer 
hardware; computer software; computer peripherals, 
computer peripheral units; computer keyboards, 
computer mice, computer cables and connectors, 
computer adapters, computer docking stations; 
computer monitors, computer displays, flat panel 
display screens; printers, computer printers, all-in-
one printers, scanners, facsimile machines, 
photocopiers; all included in class 9.

מחשבים, מחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מחשבי מחברת, 
מחשבים שולחניים, מחשבי לוח, מחשבי כף יד, מחשבי הכל 
באחד, עמדות מחשב; חומרת מחשב; תוכנת מחשב; ציוד 

היקפי למחשב, יחידות ציוד היקפי למחשב; מקלדות למחשב, 
עכבר למחשב, כבלים ומחברים למחשב, מתאמים למחשב; 
תחנות עגינה למחשב; צגי מחשב, מסכי מחשב, מצג פנלים 
שטוח; מדפסות, מדפסות למחשב, מדפסות הכל באחד, 

סורקים, מכונות פקסימיליה, מכונות צילום; 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., 24/01/2013, No. 85/831934 ארה"ב, 24/01/2013, מספר 85/831934

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 37729/01/2015



Trade Mark No. 256824 מספר סימן

Application Date 25/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: O. Z. Meat LTD שם: ע. צ. מיט בע"מ

Address: 60 Bilu St., Tel-Aviv, 64256, Israel כתובת : רח' ביל"ו 60, תל אביב, 64256, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rami Nusel & Co. Adv

Address: 41 Hameyasdim St., P.O.B. 1704, Even 
Yehuda, 40500, Israel

שם: רמי נוסל ושות', משרד עורכי דין

כתובת : המייסדים 41, ת.ד. 1704, אבן יהודה, 40500, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat class 29. בשר, סוג 29.     

Class: 43 סוג: 43

Services for food and drinks, class 43. שירותים להספקת מזון ומשקה סוג 43.             

ט' שבט תשע"ה - 37829/01/2015



Trade Mark No. 256864 מספר סימן

Application Date 03/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163267 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and alloys thereof; steel alloys; 
titanium and titanium alloys; nickel and nickel alloys; 
metal tubes; metal pipes; metal tubes and pipes for 
the oil and gas industries, including but not limited to 
metal pipes and tubes for extracting hydrocarbons, 
metal pipes and tubes for pipelines, metal pipes and 
tubes for gas; tubular metal drill strings; metal well-
casing tubes and pipes for wells; casings of metal for 
oilwells; metal assembly devices for metal tubes and 
pipes including but not limited to curves, bends and 
couplings of metal, metal joints, metal sleeves, 
clamps of metal, flanges of metal; hollow bars of 
metal; hollow sections of metal; ducts of metal for 
ventilating and air conditioning facilities; water pipes 
of metal; metal tubes and pipes for the building 
industry, building materials of metal, building 
elements made of metal, metallic piles for 
foundations; metal pipes for supporting wind 
generators (construction); metal pipes and tubes for 
the geothermal industry; metal tubes and pipes for 
the extraction of fluids, gas or petroleum; metal pipes 
and tubes for the chemical and petrochemical 
industries; metal pipes and tubes for the nuclear 
industry; metal tubes and pipes for the thermal 
energy industry; pipes and tubes of metal for the 
mechanical engineering industry; metal pipes and 
tubes for machining parts; pipes and tubes of metal 
for the manufacture of bearing races; blanks for the 
manufacture of metal tubes and pipes; metal or 
mainly metal protective end pieces for metal tubes 
and pipes and for metal tube and pipe assembly 
devices; steel masts; metal tubes and pipes for oil 
and gas drilling, or for operating oil and gas fields, or 
transporting gas or petroleum (pipelines) with 
measuring apparatus and instruments such as 
transponders, transmitters of electronic or electric 
signals, remote control apparatus, electric 
conductors.

ט' שבט תשע"ה - 37929/01/2015



Class: 7 סוג: 7

Tubes of metal for lifting devices (parts of machines); 
metal tubes and pipes (machine parts) boiler, metal 
tubes and pipes (machine parts) gas condenser, 
metal tubes and pipes (machine parts) of collectors, 
metal tubes and pipes (machine parts) of water 
heaters, metal tubes and pipes (machine parts) of 
steam engines, metal tubes and pipes (machine 
parts) of oil refining machines, metal tubes and pipes 
(machine parts) of superheaters, metal tubes and 
pipes (machine parts) of superchargers, metal tubes 
and pipes (machine parts) of heat exchangers, metal 
tubes and pipes (machine parts) of electricity 
generators, metal tubes and pipes (machine parts) of 
nuclear reactors, metal tubes and pipes (machine 
parts) of evaporators, metal tubes and pipes 
(machine parts) of coolers, metal tubes and pipes 
(machine parts) of air conditioners, metal tubes and 
pipes (machine parts) of apparatus for drying, metal 
tubes and pipes (machine parts) of ventilation 
apparatus; metal tubes and pipes (machine parts) for 
actuators; tools (parts of machines) including, inter 
alia, machining inserts; drilling tools (parts of 
machines); metal pipes and tubes for ball bearings; 
cylinders for machines; welding apparatus and 
machines.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for monitoring 
(inspection) of oil drilling; apparatus and instruments 
for inspection of oil pipelines, apparatus and 
instruments for checking (supervision) metal pipes 
and tubes; apparatus and instruments for measuring 
tubes, metal pipes; apparatus and instruments for 
measuring couplings (connections) for metal pipes 
and tubes; measuring apparatus and instruments 
including but not limited to calipers and gauges; 
measuring apparatus and instruments for metal tubes 
and pipes for oil and gas drilling, or for operating oil 
and gas fields, and transporting gas or petroleum 
(pipelines) such as transponders, transmitters of 
electrical and electronic signals, remote control 
apparatus, and electrical conductors; software 
(recorded programs); diagnostic apparatus not for 
medical use.

Class: 11 סוג: 11

Tubes and pipes of metal for use in energy 
generating facilities, including, but not limited to tubes 
and pipes of metal for heating facilities, metal tubes 
and pipes for thermal power plants, tubes and pipes 
made of metal for nuclear power plants, tubes and 
pipes of metal for use in power stations, tubes and 
pipes of metal for steam generating facilities, tubes 
and pipes of metal for facilities for generating 
electricity; metal pipes and tubes for chemical 
facilities; metal pipes and tubes for refining towers 
(for distillation); metal tubes and pipes for water 
distribution facilities.

Class: 20 סוג: 20

Protective end pieces entirely or mainly made of non 
metallic synthetic or composite materials for metal 
pipes and pipes and tubes and for assembly devices 
for metal tubes and pipes.

ט' שבט תשע"ה - 38029/01/2015



Class: 37 סוג: 37

Information and advice on construction; advice and 
information relating to the drilling of oil or gas wells; 
advice and information on completion of wells; advice 
and information concerning the laying and 
maintenance of oil pipelines; rental of construction 
equipment; installation, maintenance and repair of 
machines, tubes and pipes; repair information; 
construction of pipelines and ducts, laying of 
pipelines and ducts, repair of pipelines and ducts; 
underwater repair services; information on installation 
and use of assembly devices forpipes and tubes of 
metal; information on metal tubes and pipes for 
drilling and operating of oil and gas wells; information 
on metal tubes and pipes for drilling and operating 
geothermal wells; information on installation and use 
of metal tubes and pipes for mechanical applications 
and construction ; technical advice regarding the 
aforesaid services.

Class: 40 סוג: 40

Information regarding treatment of materials; 
mechanical processing and treatment of metal 
objects including but not limited to services for 
forging, machining tubes and pipes, tube and pipe 
threading, surface treatment of pipes and tubes, 
metal plating; welding services; welding of pipelines; 
rental of welding machines and equipment, rental of 
auxiliary welding machines; information on the use of 
welding equipment and the welding of metal pipes 
and tubes; information on metal tubes and pipes for 
use in thermal power stations; information on 
processing of metal tubes and pipes for mechanical 
applications and construction ; technical assistance 
regarding the aforesaid services.

Class: 41 סוג: 41

Teaching; training; organization and conducting of 
colloquiums, conferences and seminars; training on 
the use of metal tubes and pipes for transporting 
liquid or gaseous fluids or petroleum; training 
concerning assembly devices for metal pipes and 
tubes; training concerning metal tubes and pipes for 
drilling and operating oil and gas wells; training 
concerning metal tubes and pipes for drilling and 
operating geothermal wells; training on the use of on 
welding equipment and welding of metal pipes and 
tubes; training concerning metal tubes and pipes for 
thermal power plants, mechanical applications and 
construction ; technical assistance regarding the 
aforesaid services.

Class: 42 סוג: 42

Evaluations, assessments and research in the fields 
of science and technology provided by engineers; 
research and development of new products for 
others; technical project studies; quality control; 
scientific laboratory services; testing of materials; 
surveying (engineering work); engineering; oil and 
gas well testing; analysis and advice on oil-field 
exploitation; modeling and simulating work done by 
computers for others; mechanical research; advice 
and information on the design of oil or gas wells; 
research in the field of environmental protection; 
technical assistance regarding the aforesaid services.

ט' שבט תשע"ה - 38129/01/2015



 Owners

Name: VALLOUREC

Address: 27 avenue du Général Leclerc, F-92100 
Boulogne-Billancourt, France

(France Société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

France, 27/11/2012, No. 12 3 964 255 צרפת, 27/11/2012, מספר 255 964 3 12

Class: 6 סוג: 6

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 20 סוג: 20

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 38229/01/2015



Trade Mark No. 256865 מספר סימן

Application Date 03/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163268 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Common metals and alloys thereof; steel alloys; 
titanium and titanium alloys; nickel and nickel alloys; 
metal tubes; pipes of metal; metal tubes and pipes 
for the oil and gas industries, including but not limited 
to metal pipes and tubes for extracting hydrocarbons, 
metal pipes and tubes for pipelines, metal pipes and 
tubes for gas; tubular metal drill strings; metal well-
casing tubes and pipes for wells; casings of metal for 
oilwells; metal assembly devices for metal tubes and 
pipes including but not limited to curves, bends and 
couplings of metal, metal joints, metal sleeves, 
clamps of metal, flanges of metal; hollow bars of 
metal; hollow sections of metal; ducts of metal for 
ventilating and air conditioning facilities; water pipes 
of metal; metal tubes and pipes for the building 
industry, building materials of metal, building 
elements made of metal, metallic piles for 
foundations; metal pipes for supporting wind 
generators (construction); metal pipes and tubes for 
the geothermal industry; metal tubes and pipes for 
the extraction of fluids, gas or petroleum; metal pipes 
and tubes for the chemical and petrochemical 
industries; metal pipes and tubes for the nuclear 
industry; metal tubes and pipes for the thermal 
energy industry; pipes and tubes of metal for the 
mechanical engineering industry; metal pipes and 
tubes for machining parts; pipes and tubes of metal 
for the manufacture of bearing races; blanks for the 
manufacture of metal tubes and pipes; metal or 
mainly metal protective end pieces for metal tubes 
and pipes and for metal tube and pipe assembly 
devices; steel masts; metal tubes and pipes for oil 
and gas drilling, or for operating oil and gas fields, or 
transporting gas or petroleum (pipelines) with 
measuring apparatus and instruments such as 
transponders, remote control transmitters, electric 
conductors.

ט' שבט תשע"ה - 38329/01/2015



Class: 7 סוג: 7

Tubes of metal for lifting devices (parts of machines); 
metal tubes and pipes (parts of machines) of boilers, 
metal tubes and pipes (parts of machines) of gas 
condensers, metal tubes and pipes (parts of 
machines) of collectors, metal tubes and pipes (parts 
of machines) for water heaters, metal tubes and 
pipes (parts of machines) of steam engines, metal 
tubes and pipes (parts of machines) of oil refining 
machinery, metal tubes and pipes (parts of 
machines) for superheaters, metal tubes and pipes 
(machine parts) of superchargers, metal tubes and 
pipes (parts of machines) of heat exchangers, metal 
tubes and pipes (parts of machines) for electricity 
generators, metal tubes and pipes (parts of 
machines) of nuclear reactors, tubes and metal pipes 
(parts of machines) of evaporators, metal tubes and 
pipes (parts of machines) of coolers, metal tubes and 
pipes (parts of machines) of air conditioners, metal 
tubes and pipes (parts of machines) of drying 
apparatus, metal tubes and pipes (parts of machines) 
of ventilation apparatus, metal tubes and pipes (parts 
of machines) of actuators; tools (parts of machines) 
including, inter alia, machining inserts; drilling tools 
(parts of machines); metal pipes and tubes for ball 
bearings; cylinders for machines; welding apparatus 
and machines.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for monitoring 
(inspection) of oil drilling; apparatus and instruments 
for inspection of oil pipelines, apparatus and 
instruments for checking (supervision) metal pipes 
and tubes; apparatus and instruments for measuring 
tubes, metal pipes; apparatus and instruments for 
measuring couplings (connections) for metal pipes 
and tubes; measuring apparatus and instruments 
including but not limited to calipers and gauges; 
measuring apparatus and instruments for metal tubes 
and pipes for oil and gas drilling, or for operating oil 
and gas fields, and transporting gas or petroleum 
(pipelines) such as transponders, transmitters of 
electrical and electronic signals, remote control 
apparatus, and electrical conductors; software 
(recorded programs); diagnostic apparatus not for 
medical use.

Class: 11 סוג: 11

Tubes and pipes of metal for use in energy 
generating facilities, including, but not limited to tubes 
and pipes of metal for heating facilities, metal tubes 
and pipes for thermal power plants, tubes and pipes 
made of metal for nuclear power plants, tubes and 
pipes of metal for use in power stations, tubes and 
pipes of metal for steam generating facilities, tubes 
and pipes of metal for facilities for generating 
electricity; metal pipes and tubes for chemical 
facilities; metal pipes and tubes for refining towers 
(for distillation); metal tubes and pipes for water 
distribution facilities.

ט' שבט תשע"ה - 38429/01/2015



Class: 20 סוג: 20

Protective end pieces entirely or mainly made of non 
metallic synthetic or composite materials for metal 
pipes and pipes and tubes and for assembly devices 
for metal tubes and pipes.

Class: 37 סוג: 37

Information and advice on construction; advice and 
information relating to the drilling of oil or gas wells; 
advice and information on completion of wells; advice 
and information concerning the laying and 
maintenance of oil pipelines; rental of construction 
equipment; installation, maintenance and repair of 
machines, tubes and pipes; repair information; 
construction of pipelines and ducts, laying of 
pipelines and ducts, repair of pipelines and ducts; 
underwater repair services; information on installation 
and use of assembly devices forpipes and tubes of 
metal; information on metal tubes and pipes for 
drilling and operating of oil and gas wells; information 
on metal tubes and pipes for drilling and operating 
geothermal wells; information on installation and use 
of metal tubes and pipes for mechanical applications 
and construction ; technical advice regarding the 
aforesaid services.

Class: 40 סוג: 40

Information regarding treatment of materials; 
mechanical processing and treatment of metal 
objects including but not limited to services for 
forging, machining tubes and pipes, tube and pipe 
threading, surface treatment of pipes and tubes, 
metal plating; welding services; welding of pipelines; 
rental of welding machines and equipment, rental of 
auxiliary welding machines; information on the use of 
welding equipment and the welding of metal pipes 
and tubes; information on metal tubes and pipes for 
use in thermal power stations; information on 
processing of metal tubes and pipes for mechanical 
applications and construction ; technical assistance 
regarding the aforesaid services.

Class: 41 סוג: 41

Teaching; training; organization and conducting of 
colloquiums, conferences and seminars; training on 
the use of metal tubes and pipes for transporting 
liquid or gaseous fluids or petroleum; training 
concerning assembly devices for metal pipes and 
tubes; training concerning metal tubes and pipes for 
drilling and operating oil and gas wells; training 
concerning metal tubes and pipes for drilling and 
operating geothermal wells; training on the use of on 
welding equipment and welding of metal pipes and 
tubes; training concerning metal tubes and pipes for 
thermal power plants, mechanical applications and 
construction ; technical assistance regarding the 
aforesaid services.

ט' שבט תשע"ה - 38529/01/2015



Class: 42 סוג: 42

Evaluations, assessments and research in the fields 
of science and technology provided by engineers; 
research and development of new products for 
others; technical project studies; quality control; 
scientific laboratory services; testing of materials; 
surveying (engineering work); engineering; oil and 
gas well testing; analysis and advice on oil-field 
exploitation; modeling and simulating work done by 
computers for others; mechanical research; advice 
and information on the design of oil or gas wells; 
research in the field of environmental protection; 
technical assistance regarding the aforesaid services.

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

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

France, 27/11/2012, No. 12 3 964 259 צרפת, 27/11/2012, מספר 259 964 3 12

Class: 9 סוג: 9

Class: 20 סוג: 20

Class: 37 סוג: 37

Class: 40 סוג: 40

Class: 41 סוג: 41

ט' שבט תשע"ה - 38629/01/2015



Class: 6 סוג: 6

Common metals and alloys thereof; steel alloys; 
titanium and titanium alloys; nickel and nickel alloys; 
metal tubes and pipes for the oil and gas industries, 
including but not limited to metal pipes and tubes for 
extracting hydrocarbons, metal pipes and tubes for oil 
pipelines, metal pipes and tubes for gas; tubular 
metal drill strings; metal well-casing tubes and pipes 
for wells; casings of metal for oilwells; metal assembly 
devices for metal tubes and pipes including but not 
limited to bends and couplings of metal, metal joints, 
metal sleeves; hollow bars of metal; hollow sections 
of metal; ducts of metal for ventilating and air 
conditioning facilities; water pipes of metal; metal 
pipes for the building industry, building materials of 
metal, building components of metal; metal pipes for 
supporting wind generators (construction); metal 
pipes and tubes for the geothermal industry; metal 
tubes and pipes for the extraction of fluids, gas or 
petroleum; metal pipes for the chemical and 
petrochemical industries; metal pipes and tubes for 
the nuclear industry; metal tubes and pipes for the 
thermal energy industry; metal pipes for the 
mechanical engineering industry; metal pipes for 
machining parts; pipes and tubes of metal for the 
manufacture of bearing races; metal or mainly metal 
protective end pieces for metal tubes and pipes and 
for metal tube and pipe assembly devices; steel 
masts; metal tubes and pipes for oil and gas drilling, 
or for operating oil and gas fields, or transporting gas 
or petroleum (pipelines) with measuring apparatus 
and instruments such as transponders, transmitters of 
electronic or electric signals, remote control 
apparatus, electric conductors.

Class: 7 סוג: 7

Tubes of metal for lifting devices (parts of machines); 
metal pipes (machine parts) of boilers, metal tubes 
and pipes (machine parts) of gas condensers, metal 
tubes and pipes (machine parts) of collectors, metal 
tubes and pipes (machine parts) of water heaters, 
metal tubes and pipes (machine parts) of steam 
engines, metal tubes and pipes (machine parts) of oil 
refining machinery, metal tubes and pipes (machine 
parts) of superheaters, metal tubes and pipes 
(machine parts) of superchargers, metal tubes and 
pipes (machine parts) of heat exchangers, metal 
tubes and pipes (machine parts) of electricity 
generators, metal tubes and pipes (machine parts) of 
nuclear reactors, metal tubes and pipes (machine 
parts) of evaporators, metal tubes and pipes 
(machine parts) of coolers, metal tubes and pipes 
(machine parts) of air conditioners, metal tubes and 
pipes (machine parts) of apparatus for drying, metal 
tubes and pipes (machine parts) of ventilation 
apparatus, metal tubes and pipes (machine parts) of 
actuators; tools (parts of machines) including, inter 
alia, machining inserts; drilling tools (parts of 
machines); metal pipes and tubes for ball bearings; 
cylinders for machines; welding apparatus and 
machines.

ט' שבט תשע"ה - 38729/01/2015



 Owners

Name: VALLOUREC

Address: 27 avenue du Général Leclerc, F-92100 
Boulogne-Billancourt, France

(France Société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 11 סוג: 11

Pipes of metal for use in energy generating facilities, 
including, but not limited to metal pipes for heating 
facilities, metal pipes for thermal power plants, tubes 
made of metal for nuclear power plants, pipes of 
metal for power plants, metal pipes for steam 
generating facilities, pipes of metal for facilities for 
generating electricity; metal pipes and tubes for 
chemical facilities; metal pipes for refining towers (for 
distillation); metal pipes for water distribution facilities.

Class: 42 סוג: 42

Evaluations, assessments and research in the fields 
of science and technology provided by engineers; 
technical assistance; technical project studies; quality 
control; scientific laboratory services; testing of 
materials; surveying (engineering work); engineering; 
oil and gas well testing; analysis and advice on oil-
field exploitation; mechanical research; advice and 
information on the design of oil or gas wells; research 
in the field of environmental protection.

ט' שבט תשע"ה - 38829/01/2015



Trade Mark No. 256925 מספר סימן

Application Date 05/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163990 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: EQUIVALENZA INTERNATIONAL GROUP S.L.

Address: Avd. Cesar Augusto 30, planta 1 -, oficina M, E-
50004 Zaragoza, Spain

(España Sociedad Limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Simon Lavie

Address: 4 Washington Street, 2nd Floor, Jerusalem, 
9418704, Israel

שם: שמעון לביא

כתובת : רח' וושינגטון 4, קומה 2, ירושלים, 9418704, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.

Class: 35 סוג: 35

Business management in the perfume and cosmetics 
franchised or licensed sector; business management 
of franchisees or lincensees establishments.

ט' שבט תשע"ה - 38929/01/2015



Trade Mark No. 256940 מספר סימן

Application Date 03/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1164226 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer games; video games; computer software; 
computer and video games software; computer 
software downloaded or downloadable; electronic 
publications; computer software publications 
downloaded; interactive entertainment software; data 
recorded electronically from the Internet; data 
recorded in machine readable form from the Internet; 
discs, tapes, cartridges, CD-ROMs and other 
magnetic, electronic or optical media, all bearing 
computer games software or video games; software 
and apparatus for downloading, transmitting, 
receiving, providing, publishing, extracting, encoding, 
decoding, reading, storing and organizing 
audiovisual, videographic and written data; computer 
software for gathering, processing, monitoring, 
analysing, managing and or reporting information; 
computer software for gathering, processing, 
monitoring, analysing, managing and or reporting 
information concerning usage and performance of 
software, applications, computer and video games, 
websites, virtual worlds and audio visual content; 
information stored on electronic, magnetic and/or by 
optical means; publications in electronic form 
supplied on-line from a database or from facilities 
provided on the Internet or other networks (including 
websites); electronic notice boards; online database; 
parts and fittings for all the aforesaid goods.

Class: 16 סוג: 16

Magazines; journals; periodicals; manuals; posters; 
address books; organisers; photographs, stationery; 
instructional and teaching materials (except 
apparatus); greeting cards; collectors cards; trading 
cards; books; calendars; publications; comics; comic 
books; cartoons; albums; scrap books; plastic bags; 
stickers; sticker albums; catalogues; plastic materials 
for packaging (not included in other classes); parts 
and fittings for the above mentioned goods.

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing; headgear; t-shirts; shirts; 
trousers; sweatshirts; jackets; knitwear; hats; caps; 
neckwear; garments for women; garments for men; 
garments for children; apparel parts and fittings for all 
the aforesaid; footwear.

ט' שבט תשע"ה - 39029/01/2015



Class: 28 סוג: 28

Games, toys and playthings; electronic games 
apparatus; audio visual games on computer 
hardware platforms (not for use with television 
receivers), handheld computer games equipment, 
hand-held video game machines; board games; 
electronic games machines; games equipment sold 
as a unit for playing card games; electronic han אז
 d-held game unit;  a card game; stand תשאירי את
alone video output games machines, and 
manipulative puzzles; playing cards; board games; 
card games; three-dimensional puzzle; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; electronic 
amusement apparatus.

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services via the internet featuring 
downloadable computer video games, motion 
pictures and music; retail sales of computer video 
games, motion pictures and music; on-line retail store 
services on a local and/or global computer and/or 
telecommunications networks featuring a wide variety 
of products namely computer games, computer 
software, computer hardware, computer game and 
hardware accessories, books, compact discs, digital 
video discs, audio and video tapes and discs, 
computer peripherals, entertainment-related 
materials, video, clothing, virtual goods, clothing for 
virtual characters, virtual characters and educational 
materials; dissemination of advertising for others via 
internet; advertising, marketing and promotion 
services; advertising provided on-line, from computer 
databases, the Internet and communications 
networks; sale and rental of advertising space; 
dissemination of advertising material; promotion of 
goods and services via an on-line service with links to 
the websites and online services of other retail store 
services provided via communications networks 
featuring computer, electronic and entertainment 
products; negotiation and settlement of commercial 
transactions for third parties; arranging, organising 
and conducting exhibitions and events featuring a 
variety of activities for promotional purposes; 
arranging, organizing and conducting exhibitions and 
events featuring a variety of activities for promotional 
purposes; collection, analysis and reporting of data 
concerning usage and performance of software, 
applications, computer and video games, websites, 
virtual worlds and audio visual content; computerized 
database management.

ט' שבט תשע"ה - 39129/01/2015



Class: 38 סוג: 38

Providing online access to computer networks, 
computer databases, the Internet, on-line bulletin 
boards, virtual worlds, virtual worlds including user 
generated characters, and libraries of text, graphics 
and audio-visual and multimedia information and 
entertainment; providing on-line electronic bulletin 
board services and chat rooms; providing of an on-
line service enabling physically remote players of 
electronic games to communicate with selected 
players; telecommunication and broadcasting 
services; broadcasting via the Internet, mobile phone 
networks and other telecommunications networks; 
telecommunication services for the collection and 
supply of information; electronic transmission of data 
and information via a global computer network; 
facilitating access to a worldwide computer and/or 
telecommunications networks for downloading 
computer software and information; transmission of 
information via local and/or global computer and/or 
telecommunication networks; providing access to 
advertising, news, information and audio, video, text 
and other multimedia content, via local and/or global 
computer and/or telecommunications networks; 
provision of electronic communication links; provision 
of telecommunications connections and access to the 
Internet and/or computer databases; receipt and/or 
delivery of messages, documents and other data by 
electronic transmission; providing on-line chat room 
for transmission of messages among computer users 
concerning topics; communication and broadcasting 
of information and advertising by computer, computer 
terminals, the Internet, television, mobile 
communications device, telegraphy, telephone, 
wireless communications device or other electronic 
means; Internet communication services; audio 
visual communication services; communication 
services for the transmission of advertising, images, 
text and data, information, voices, sound and data; 
provision of information relating to communications; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the foregoing.

ט' שבט תשע"ה - 39229/01/2015



Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the form of electronic, 
computer and video games provided by means of the 
Internet and other remote communications device; 
internet games (non downloadable); organising of 
games; organising of games; education and 
entertainment services in the form of 
cinematographic, television, digital and motion 
picture films, radio and television programs and 
shows; games (not downloadable) played via a 
global computer network; providing interactive 
entertainment services; education and entertainment 
services for the provision of information by computer 
networks, television, mobile telephone, cable and 
other electronic means; preparation, editing and 
production of cinematographic, televisual, digital and 
motion picture films, radio and television programs; 
entertainment services in the form of electronic, 
computer and video games provided by means of the 
Internet, mobile telephone and other remote 
communications device; publishing of computer and 
video games and computer and video games 
software; provision of customised web pages for 
featuring game player information, including 
information regarding a player's identity and the 
player's preferences; publishing of entertainment and 
educational software; advisory and consultancy 
services in connection with the foregoing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/04/2012, No. 
010783678

איחוד האירופי לסימני מסחר, 03/04/2012, מספר 
010783678

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

ט' שבט תשע"ה - 39329/01/2015



 Owners

Name: Mojang AB

Address: Asogatan 140, SE-116 24 Stockholm, Sweden

(SWEDEN Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

ט' שבט תשע"ה - 39429/01/2015



фарматон матруэль
Trade Mark No. 256981 מספר סימן

Application Date 30/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pharmaton SA

Address: Via Mulini, 6934 Bioggio, 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 which contain omega-3-
fatty acids(DHA), folic acid, multivitamin, multi-
mineral, trace-elements for women of child-bearing 
age intending to become pregnant, already pregnant 
and lactating to cover the increased needs for 
vitamins, minerals, trace elements and DHA in those 
particular period and as a prophylaxis of iron and folic 
acid anaemia during pregnancy.

תכשירים רוקחיים המכילים חומצות שומן אומגה 3 (די. אייץ'. 
איי), חומצה פולית, מולטי ויטמין, מולטי מינרל, יסודות קורט 
לנשים בגיל הפוריות המתכוונות להיכנס להריון, הנמצאות כבר 
בהריון והנמצאות בשלבי הנקה, כדי לכסות את הצורך המוגבר 
בויטמינים, מינרלים, יסודות קורט ו- די. אייץ'. איי בתקופות 
מסוימות אלה וכטיפול מונע במחסור בברזל ובאנמיה של 

חומצה פולית במהלך הריון.                                               
                    

Class: 29 סוג: 29

Dietetic food and dietary foodstuffs on the basis of 
Vitamins, omega-3-fatty acids(DHA), folic acid, , 
multi-mineral, trace-elements each for non-medical 
use.

מזון דיאטטי ודברי מזון דיאטטיים על בסיס ויטמינים, חומצות 
שומן אומגה 3 (די. אייץ'. איי), חומצה פולית, מולטי מינרל, 

יסודות קורט, כולם לצרכים לא רפואיים.                 

ט' שבט תשע"ה - 39529/01/2015



فارماتون ماترویل
Trade Mark No. 256983 מספר סימן

Application Date 30/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pharmaton SA

Address: Via Mulini, 6934 Bioggio, 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 which contain omega-3-
fatty acids(DHA), folic acid, multivitamin, multi-
mineral, trace-elements for women of child-bearing 
age intending to become pregnant, already pregnant 
and lactating to cover the increased needs for 
vitamins, minerals, trace elements and DHA in those 
particular period and as a prophylaxis of iron and folic 
acid anaemia during pregnancy.

תכשירים רוקחיים המכילים חומצות שומן אומגה 3 (די. אייץ'. 
איי), חומצה פולית, מולטי ויטמין, מולטי מינרל, יסודות קורט 
לנשים בגיל הפוריות המתכוונות להיכנס להריון, הנמצאות כבר 
בהריון והנמצאות בשלבי הנקה, כדי לכסות את הצורך המוגבר 
בויטמינים, מינרלים, יסודות קורט ו- די. אייץ'. איי בתקופות 
מסוימות אלה וכטיפול מונע במחסור בברזל ובאנמיה של 

חומצה פולית במהלך הריון.                                               
                    

Class: 29 סוג: 29

Dietetic food and dietary foodstuffs on the basis of 
Vitamins, omega-3-fatty acids(DHA), folic acid, , 
multi-mineral, trace-elements each for non-medical 
use.

מזון דיאטטי ודברי מזון דיאטטיים על בסיס ויטמינים, חומצות 
שומן אומגה 3 (די. אייץ'. איי), חומצה פולית, מולטי מינרל, 

יסודות קורט, כולם לצרכים לא רפואיים.                 

ט' שבט תשע"ה - 39629/01/2015



MOROCCANOIL

Trade Mark No. 256984 מספר סימן

Application Date 30/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moroccanoil Israel Ltd. שם: שמן מרוקאי ישראל בע"מ

Address: 16 Moshe Levy st, Rishon Lezion, Israel כתובת : רח' משה לוי 16, 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: 11 סוג: 11

Hair dryers; all included in class 11. מייבשי שיער; הנכללים כולם בסוג 11.         

Class: 16 סוג: 16

Pictures, posters; display stands and display boards 
of cardboard; signboards of paper or cardboard; 
paper and plastic bags for packaging; wrapping 
paper; all included in class 16.

תמונות, פוסטרים; מעמדי תצוגה ולוחות תצוגה מקרטון; לוחות 
שילוט מנייר או קרטון; תיקי נייר ופלסטיק לאריזה; נייר אריזה; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                     

                                  

Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather and imitations of leather, 
namely, bags, handbags, backpacks, beech bags, 
briefcases, attache cases, notecase, traveling bags, 
travel cases, wallets, purses, card cases, cheque 
book holders, bags for cosmetics and perfumes (not 
fitted); all included in class 18.

טובין העשויים מעור וחיקויי עור, דהיינו, תיקים, תיקי-יד, 
תיקי-גב, תיקי חוף,  תיקי-מסמכים, תיקי-אוגדנים, תיקי-ניירות, 

תיקי נסיעה, תיבות נסיעה, ארנקים, ארנקי-נשים, מחזיקי 
כרטיסים, מחזיקי פנקסי צ'קים, תיקים עבור קוסמטיקה ובשמים 
(שאינם מצויידים); הנכללים כולם בסוג 18.                           

                

Class: 20 סוג: 20

Display stands; display boards; counter display 
stands; picture frames; all included in class 20. 

מעמדי תצוגה; לוחות תצוגה; מעמדי תצוגה דלפקיים; מסגרות 
לתמונות; הנכללים כולם בסוג 20.                           

Class: 21 סוג: 21

Hair brushes and combs; all included in class 21. מברשות ומסרקים לשיער; הנכללים כולם בסוג 21.             

ט' שבט תשע"ה - 39729/01/2015



PLAYMATE OF THE MONTH

Trade Mark No. 256985 מספר סימן

Application Date 30/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Playboy Enterprises International, Inc.

Address: P.O. Box 16373, Beverly Hills, CA 90209, 
U.S.A.

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: 16 סוג: 16

Printed matter; photographs; stationery; plastic 
materials for packaging (included in class 16); 
printers' type; printing blocks; magazines; notebooks, 
notepads, writing utensils; trading cards, calendars; 
all included in class 16.

דברי דפוס; צילומים; נייר מכתבים; חומרים פלסטיים לאריזה 
(הנכללים בסוג 16); אותיות דפוס, גלופות; מגזינים; מחברות, 
פנקסים; קלפי אספנות, לוחות שנה; הנכללים כולם בסוג 16.   
                                                                                    

                                              

ט' שבט תשע"ה - 39829/01/2015



COTTON CLUB

Trade Mark No. 256992 מספר סימן

Application Date 01/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Aharon Itzhak Kirshenbaum שם: אהרון יצחק קירשנבאום

Address: 50/4 Morgentau, Jerusalem, 9722285, Israel כתובת : מורגנטאו 50/4, ירושלים, 9722285, 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: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 
.25

ט' שבט תשע"ה - 39929/01/2015



JUSTICE

Trade Mark No. 257018 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tween Brands Investment, LLC

Address: 8323 Walton Parkway, New Albany, Ohio, 
43054, U.S.A.

(Ohio Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

clothing, namely, bathrobes, beach cover-ups, 
beachwear, belts, blazers, blouses, boxer shorts, 
bras, camisoles, caps, coats, dresses, footwear, 
gloves, halter tops, hats, headbands, hosiery, 
jackets, jeans, jogging suits, knee highs, knit shirts, 
knit tops, loungewear, mittens, night gowns, night 
shirts, pajamas, panties, pants, scarves, shirts, 
shorts, skirts, slacks, sleepwear, socks, sweat pants, 
sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, 
swim wear, t-shirts, tank tops, ties, tights, 
underpants, undershirts, underwear and vests.           
                                                                  

ביגוד, דהיינו, חלוקי אמבט, כיסויים לחוף, בגדי חוף, חגורות, 
בלייזרים, חולצות נשים, תחתוני בוקסר, חזיות, כותנות, כובעי 
מצחייה, מעילים, שמלות, הנעלה, כפפות, עליוניות קולר, 

כובעים, סרטי ראש, גרביונים, ז'קטים, ג'ינסים, חליפות ריצה, 
גרבי ברך, חולצות סרוגות, עליוניות סרוגות, בגדי בית, כסיות, 

חלוקים, חולצות לילה, פיג'מות, תחתוני נשים, מכנסיים, 
צעיפים, חולצות, מכנסיים קצרים, חצאיות, מכנסיים רפויים, 
בגדי שינה, גרביים, מכנסי אימונית, חולצות אימונית, מכנסי 

אימונית קצרים, חליפות אימונית, סוודרים, בגדי ים, חולצות טי, 
עליוניות ללא שרוולים, עניבות, טייטס, תחתונים, גופיות, 

הלבשה תחתונה וווסטים.

Class: 35 סוג: 35

retail store services, mail order catalog services and 
on-line retail services featuring clothing.

שירותי חנות קמעונאית, שירותי הזמנה בדואר מתוך קטלוג 
ושירותי קמעונאות מקוונים של ביגוד.                         

ט' שבט תשע"ה - 40029/01/2015



Trade Mark No. 257021 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 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

Carpet cleaning solutions for use with a carpet 
cleaning machine and spray-on carpet spot and stain 
removers; preparations for the care, treatment and 
beautification of fabrics; potpourri; incense; oils for 
perfumes and scents; scented water for household 
use and for use on fabrics; scented wood; aromatics; 
essential oils; fumigation preparations to be emitted 
into the air, atmosphere or on fabrics in the form of 
smoke, vapour or gas; preparations for perfuming or 
fragrancing the air; scented aromatherapy oils; all 
included in class 3.

תמיסות לניקוי שטיחים לשימוש עם מכונה לניקוי שטיחים 
וריסוס-על כתם שטיח ומסירי כתמים; תכשירים לטיפוח, טיפול 
וייפוי של בדים; פוטפורי; קטורת; שמנים לבשמים וניחוחות; 
מים מבושמים לשימוש משק הבית ולשימוש על בדים; עץ 
מבושם; מוצרים ארומטיים; שמנים אתריים; תכשירי חיטוי 
לפליטה באוויר, אטמוספירה או על בדים בצורה של עשן,  
אדים או גז; תכשירים לבישום או ניחוח האוויר; שמנים 

ארומתרפיים ריחניים; הנכללים כולם בסוג 3.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

    

ט' שבט תשע"ה - 40129/01/2015



FEBREZE Pet Odor Eliminator

Trade Mark No. 257024 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 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

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations soaps; all included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה, לניקוי, 
לצחצוח, למריקה ולשפשוף; סבונים; הנכללים כולם בסוג 3.     
                                                                                    

  

ט' שבט תשע"ה - 40229/01/2015



Trade Mark No. 257034 מספר סימן

Application Date 03/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Tween Brands Investment, LLC

Address: 8323 Walton Parkway, New Albany, Ohio, 
43054, U.S.A.

(Ohio Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, bathrobes, beach cover-ups, 
beachwear, belts, blazers, blouses, boxer shorts, 
bras, camisoles, caps, coats, dresses, footwear, 
gloves, halter tops, hats, headbands, hosiery, 
jackets, jeans, jogging suits, knee highs, knit shirts, 
knit tops, loungewear, mittens, night gowns, night 
shirts, pajamas, panties, pants, scarves, shirts, 
shorts, skirts, slacks, sleepwear, socks, sweat pants, 
sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, 
swim wear, t-shirts, tank tops, ties, tights, 
underpants, undershirts, underwear and vests.           
                                                                  

ביגוד, דהיינו, חלוקי אמבט, כיסויים לחוף, בגדי חוף, חגורות, 
בלייזרים, חולצות נשים, תחתוני בוקסר, חזיות, כותנות, כובעי 
מצחייה, מעילים, שמלות, הנעלה, כפפות, עליוניות קולר, 

כובעים, סרטי ראש, גרביונים, ז'קטים, ג'ינסים, חליפות ריצה, 
גרבי ברך, חולצות סרוגות, עליוניות סרוגות, בגדי בית, כסיות, 

חלוקים, חולצות לילה, פיג'מות, תחתוני נשים, מכנסיים, 
צעיפים, חולצות, מכנסיים קצרים, חצאיות, מכנסיים רפויים, 
בגדי שינה, גרביים, מכנסי אימונית, חולצות אימונית, מכנסי 

אימונית קצרים, חליפות אימונית, סוודרים, בגדי ים, חולצות טי, 
עליוניות ללא שרוולים, עניבות, טייטס, תחתונים, גופיות, 

הלבשה תחתונה וווסטים.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services, mail order catalog services and 
on-line retail services featuring clothing.

שירותי חנות קמעונאית, שירותי הזמנה בדואר מתוך קטלוג 
ושירותי קמעונאות מקוונים של ביגוד.                         

ט' שבט תשע"ה - 40329/01/2015



אפטרבי

Trade Mark No. 257036 מספר סימן

Application Date 03/07/2013 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: 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. תכשירים רוקחיים.                          

ט' שבט תשע"ה - 40429/01/2015



פגדים

Trade Mark No. 257037 מספר סימן

Application Date 03/07/2013 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: 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. תכשירים רוקחיים.                          

ט' שבט תשע"ה - 40529/01/2015



Morning Dew  

Trade Mark No. 257038 מספר סימן

Application Date 03/07/2013 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

Carpet cleaning solutions for use with a carpet 
cleaning machine and spray-on carpet spot and stain 
removers; preparations for the care, treatment and 
beautification of fabrics; potpourri; incense; oils for 
perfumes and scents; scented water for household 
use and for use on fabrics; scented wood; aromatics; 
essential oils; fumigation preparations to be emitted 
into the air, atmosphere or on fabrics in the form of 
smoke, vapour or gas; preparations for perfuming or 
fragrancing the air; scented aromatherapy oils; all 
included in class 3.

תמיסות לניקוי שטיחים לשימוש עם מכונה לניקוי שטיחים 
וריסוס-על כתם שטיח ומסירי כתמים; תכשירים לטיפוח, טיפול 
וייפוי של בדים; פוטפורי; קטורת; שמנים לבשמים וניחוחות; 
מים מבושמים לשימוש משק הבית ולשימוש על בדים; עץ 
מבושם;תכשירים  ארומטיים; שמנים אתריים; תכשירי חיטוי 
לפליטה באוויר, אטמוספירה או על בדים בצורה של עשן,  
אדים או גז; תכשירים לבישום או ניחוח האוויר; שמנים 

ארומתרפיים ריחניים; הנכללים כולם בסוג 3.                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

ט' שבט תשע"ה - 40629/01/2015



SKYLEE

Trade Mark No. 257060 מספר סימן

Application Date 04/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bayer OY

Address: Pansiontie 47, Turku, 20210, Finland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely  hormonal 
preparations comprised in whole or significant part of 
levonorgestrel .

תכשירים רוקחיים, דהיינו, תכשירים הורמונאליים המורכבים 
לחלוטין או במידה ניכרת מלבונורגסטרל .                              

                        

Class: 10 סוג: 10

Medical devices, namely intrauterine devices. התקנים רפואיים, דהיינו התקנים תוך-רחמיים.         
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Trade Mark No. 257073 מספר סימן

Application Date 05/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1164448 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 011536612

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
011536612

Dated 20/08/2013 (Section 16) מיום 20/08/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Daimler AG

Address: Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vans (vehicles) and trucks; parts of the 
aforementioned 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)

Germany, 09/08/2012, No. 302012043643.9/12 גרמניה, 09/08/2012, מספר 302012043643.9/12

Class: 12 סוג: 12

Germany, 09/08/2012, No. 3020120436439 גרמניה, 09/08/2012, מספר 3020120436439

Class: 12 סוג: 12
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Trade Mark No. 257137 מספר סימן

Application Date 11/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0735888 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Address: 9-19, Shimoshinjo 3-chome,Higashiyodogawa-
ku, Osaka-shi, Osaka-fu 533-8651, Japan

(Japan 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; veterinary 
preparations; diagnostic preparations for medical 
purposes; plasters for medical purposes; bandages 
for dressings; teeth filling material; molding wax for 
dentists; disinfectants for hygiene purposes, 
antiseptics; vermin destroying preparations; 
fungicides, herbicides; detergents for medical 
purposes; antiparasitic collars for animals.

Class: 10 סוג: 10

Surgical apparatus and instruments; medical 
apparatus and instruments; dental apparatus; 
veterinary apparatus and instruments; diagnostic 
apparatus for medical purposes; lenses (intraocular 
prosthesis) for surgical implantation; artificial limbs, 
eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.

ט' שבט תשע"ה - 40929/01/2015



Trade Mark No. 257166 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Protary LTD שם: פרוטרי שיווק בע"מ

Address: Red 25 St., P.O.B. 2050, Gedera, Kannot 
Industrial Zone, Israel

כתובת : האדום 25, ת.ד. 2050, גדרה, אזור תעשיה כנות, 
ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Preserved, frozen,dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; all included in 
class 29

פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, 
לפתנים; הנכללים כולם בסוג 29                                         

        

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery, mustard; sauces; all 
included in class 30

דברי מאפה וממתקים, חרדל, רטבים; הנכללים כולם בסוג 30   
                            

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 ; all 
included in class 32

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות ; הנכללים כולם בסוג 32                             
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Trade Mark No. 257187 מספר סימן

Application Date 04/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tivit products from nature Ltd שם: טבעית מוצרים מן הטבע בע"מ

Address: Haamal 20, P.O.B. 3072, Ashqelon, 87100, 
south, Israel

כתובת : העמל 20, ת.ד. 3072, אשקלון, 78100, ישראל

טבעית מוצרים מן הטבע בעמ

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Health snacks made of fruit, nuts, peanuts, sesame 
seeds, sunflower seeds;  gluten free health snacks 
made of fruit, nuts, peanuts, sesame seeds, 
sunflower seeds; health snacks made of fruit, nuts, 
peanuts, sesame seeds, sunflower seeds with no 
added sugar;health snacks made of fruit, nuts, 
peanuts, sesame seeds, sunflower seeds  from all 
natural ingredients.

חטיפי בריאות המיוצרים מפירות מאגוזים, מבוטנים, משומשום, 
מחמניות; חטיפי בריאות מפירות, מאגוזים, מבוטנים, 
משומשום, מחמניות ללא גלוטן, חטיפי בריאות מפירות, 

מאגוזים, מבוטנים, משומשום, מחמניות  ללא תוספת סוכר, 
חטיפי בריאות  מפירות, מאגוזים, מבוטנים, משומשום, 

מחמניות מרכיבים טבעיים בלבד.                                         
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Trade Mark No. 257212 מספר סימן

Application Date 10/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: MITSUBISHI RAYON CO., LTD.

Address: 1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

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: 17 סוג: 17

Acrylic film ; all included in class 17 סרט אקרילי; הנכלל בסוג 17.                           
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Trade Mark No. 257213 מספר סימן

Application Date 10/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: MITSUBISHI RAYON CO., LTD.

Address: 1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

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: 17 סוג: 17

Acrylic film; all included in class 17 סרט אקרילי; הנכלל בסוג 17.                         
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Trade Mark No. 257226 מספר סימן

Application Date 10/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

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

שירותי פרסום; פרסום און-ליין ברשת מחשבים; השכרת זמן 
פרסום בתקשורת; הצגת מוצרים למכירה בתקשורת למטרות 
קמעוניות; סיוע בניהול עסקים; מידע מסחרי ויעוץ לצרכנים 
[חנות יעוץ לצרכן]; מידע עסקי; שירות השוואת מחירים; 
סוכנויות יבוא-יצוא; ניהול מכירות פומביות; קידום מכירות 
לאחרים; שירותי רכישה לאחרים [רכישת מוצרים ושירותים 
לעסקים אחרים]; שירותי שיווק; חיפוש חסויות; הזנת מידע 

למאגרי מידע ממוחשבים; עזרה לעסקים בהעברת העסק; ייעוץ 
ניהול משאבי אנוש; עיבוד אדמיניסטרטיבי של הזמנות רכש; 
הנהלת חשבונות; השכרת מכונות מכר; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/05/2013, No. 
12527026

סין, 03/05/2013, מספר 12527026

Class: 35 סוג: 35
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LIVELTA

Trade Mark No. 257228 מספר סימן

Application Date 10/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BASF SE

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, 
chemical and/or biological preparations for stress 
management in plants, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment 
of seeds, surfactants, natural or artificial chemicals to 
be used as sexual baits or agents to confuse insects.

כימיקלים המשמשים בחקלאות, גננות ויערנות, בייחוד 
תכשירים לחיזוק צמחים, תכשירים כימיים ו/או ביולוגיים לניהול 
לחצים בצמחים, תכשירים לויסות גדילת צמחים, תכשירים 

כימיים לטיפול בזרעים, חומרים פעילי שטח, כימיקלים טבעיים 
או מלאכותיים לשימוש כפיתיון מיני או כגורמים לבלבול חרקים. 
                                                                                     
                                                                                    

                

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, fungicides, herbicides, pesticides.

תכשירים להשמדה ומאבק ברמשים, הדברת חרקים, קוטלי 
פטריות, קוטלי עשבים, קוטלי מזיקים.                                  
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Trade Mark No. 257235 מספר סימן

Application Date 10/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc.

Address: Four Limited Parkway, Reynoldsburg OH 
43068, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Gift cards, boxes of cardboard or paper, wrapping 
papers, shopping bags made of paper; all included in 
class 16.

כרטיסי מתנה, קופסות מקרטון או נייר, ניירות עטיפה, תיקי 
קניות עשויים מנייר; הנכללים כולם בסוג 16. 

                       

Class: 18 סוג: 18

Shopping bags, tote bags, bags; all included in class 
18. 

תיקי קניות, תיקי נשיאה, תיקים; הנכללים כולם בסוג 18.
       

Class: 35 סוג: 35

Retail stores services, online retail store services and 
mail order services all in the field of clothing, leather 
goods, bags, fashion accessories, jewelry, footwear, 
cosmetics, personal care products, eyewear, luggage 
and home products; all included in class 35.

שירותי חנויות קמעונאיות, שירותי חנויות קמעונאיות מקוונים 
ושירותי הזמנה בדואר והכל בתחום ההלבשה, מוצרי עור, 
תיקים, אביזרי אופנה, תכשיטים, הנעלה, קוסמטיקה, מוצרי 

טיפוח אישיים, משקפיים, מזוודות ומוצרים לבית; הנכללים כולם 
בסוג 35.                                                                         
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Trade Mark No. 257271 מספר סימן

Application Date 15/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1165441 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA

Address: 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-0005, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; plastics, unprocessed; artificial 
resins, unprocessed; synthetic resin, unprocessed; 
acrylic resins, unprocessed; epoxy resins, 
unprocessed; catalysts; adhesives for industrial 
purposes; chemical compounds for curing epoxy 
resin; chemicals namely semiconductor 
encapsulants, semiconductor encapsulation 
materials, infrared absorber, infrared absorbing 
agents, thermal coloring compositions, color 
developers; acrylic resin coating agent; chemicals 
namely gas-forming agent for use in air bag and seat 
belt of automobile.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; drugs for medical 
purposes; medicines for human purposes; tumor 
suppressing agents; diagnostic preparations for 
medical purposes; biocides; insecticides; pesticides.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/04/2013, No. 2013-030066 יפן, 22/04/2013, מספר 2013-030066

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 257293 מספר סימן

Application Date 08/08/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1165702 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

ט' שבט תשע"ה - 41829/01/2015



Class: 3 סוג: 3

Toiletries; hand care preparations; products and 
preparations for the care and cleansing of hair and 
skin; adhesives for cosmetic purposes; aftershave 
lotions; antiperspirants; antistatic preparations for 
household purposes; aromatics; quillaia bark for 
washing; bath salts; cosmetic preparations for baths; 
beauty masks; bleaching salts; bleaching soda; 
bluing for laundry; color-brightening chemicals for 
household purposes [laundry]; paint removing 
preparations; cosmetics kits; cosmetic preparations 
for slimming purposes; cosmetics for animals; cotton 
sticks for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes; cosmetic creams; skin whitening 
creams; creams for leather; denture polishes; 
preparations for cleaning dentures; deodorants; 
furbishing preparations; cosmetic dyes; eau de 
cologne; toilet water, hair creams, hair gels, 
shampoos, hair conditioners and hair moisturising 
preparations; perfumes; lipsticks; skin and face 
creams and lotions; false nails; nail polishes and 
varnishes and thinners therefor; sun care 
preparations; bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic purposes; cake flavourings [essential oils]; 
cleansing milk for toilet purposes; eyebrow 
cosmetics; eyebrow pencils; softeners; false 
eyelashes; floor wax; hair dyes; hair spray; laundry 
bleach; laundry soaking preparations; laundry starch; 
lotions for cosmetic purposes; make-up; make-up 
powder; make-up preparations; make-up removing 
preparations; mascara; mouth washes, not for 
medical purposes; nail care preparations; cosmetic 
pencils; polish for furniture and flooring; pomades for 
cosmetic purposes; mint for perfumery; pumice 
stone; sandcloth; sandpaper; scented wood; 
shampoos for pets; shoe polish and creams; shoe 
polish; shoe wax; smoothing preparations [starching]; 
soaps for brightening textiles; starch glaze for laundry 
purposes; sunscreen preparations; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; varnish-removing 
preparations; depilatory wax; laundry wax; waxes 
(polishing); waxes for leather; depilatory 
preparations; jelly (petroleum) for cosmetic purposes; 
decorative transfers for cosmetic purposes; incense; 
aromatics; gel soaps, soap bars; bubble bath; shower 
gels; toothpaste; mouthwash; cleansing, toning, 
moisturising and exfoliating preparations and 
substances; body cream and lotion; hand cream and 
lotion; skin cleanser and non-medicated body soaks; 
scented body powders; bath oils; baby oil, baby 
powder, baby gel and baby lotion; lip gloss, non-
medicated lip balm; nail care and manicure kits; 
sachets for perfuming linen; massage oils and 
cremes; aromatherapy preparations; temporary 
tattoos for cosmetic purposes.

ט' שבט תשע"ה - 41929/01/2015



Class: 5 סוג: 5

Air freshener products; antiseptics; sterilised 
wadding; babies' diapers, confectionery for medical 
use; chewing gum for medical purposes; cigarettes 
(without tobacco) for medical use; cleaning 
preparations for contact lenses; anti-dandruff medical 
products; deodorants, other than for personal use; 
disinfectants for hygiene purposes; first-aid boxes 
(filled); fluorine for medical use; sterilised bandages; 
pomades for medical purposes; portable medicine 
cases (filled); menstruation bandages; menstruation 
tampons; vitamin preparations.

Class: 9 סוג: 9

Video games for cellular telephones, laptops, 
consoles, tablet computers; electronic game 
programs; downloadable electronic game programs; 
electronic game software; computer game programs; 
downloadable computer game programs; interactive 
game software; computer operating programs, 
recorded; computer programs; recorded computer 
software; computers; printers for use with computers; 
data-processing apparatus; programs for handheld 
game devices; film equipment; protective cases for 
telephones and laptops; dvd disks; compact discs; 
compact disc players; cd-roms; mouse mats; 
sunglasses; spectacles; eye-glass chains; spectacle 
cases; contact lenses; containers for contact lenses; 
wireless telephones, cellular telephones and parts 
and fittings therefor; mobile phone cases or casings; 
bags, covers, containers, carriers and holders for 
cellular telephones and laptops; headphones; ear 
phones; earphones and microphones/speaker-
phones for use with mobile telephones; straps, cases 
for mobile telephones; stands for portable telephone; 
antenna caps for portable phone; batteries; battery 
boxes and cases; battery chargers; digital music 
downloadable from the internet; downloadable music 
files; abacuses; audio-visual teaching apparatus; 
binoculars; calculating machines; cameras, 
cinematographic cameras, and parts and fittings 
therefor; lenses for cameras; measuring instruments; 
movies; animated cartoons; cassette players; electric 
door chimes; electronic pocket translators; fire 
alarms; flashlights; frames for photographic 
transparencies; heat regulating apparatus; juke 
boxes; optical lenses; letter scales; life belts; life 
jackets; life rafts; electric locks; magnetic data 
carriers; magnetic encoded cards; magnetic 
encoders; magnets; magnifying glasses; measuring 
apparatus, devices and instruments; microphones; 
microscopes; neon signs; notebook computers; 
electronic pens; gramophone records; photocopiers; 
hand-held calculators; projection apparatus; 
projection screens; radios; record players; remote-
control apparatus; rulers (measuring instruments); 
scales; smart cards; smoke detectors; plugs, sockets 
and other contacts; sound recording apparatus; 
gramophone records; sound-reproducing apparatus; 
sound transmitting apparatus; telephones apparatus, 
receivers, transmitters, wires; telescopes; television 
apparatus; temperature indicators; theft prevention 
installations, electric; thermometers; thermostats; 
video cassettes, video game cartridges; video discs; 
videotapes; video screens; video recorders; word 
processors; audio and visual apparatus with sing 
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along devices; pagers, and parts and fittings therefor; 
pager cases or casings; call indicators for 
telephones, mobile telephones and pagers; electronic 
diaries; bells (warning devices); alarms; bar code 
readers; barometers; buzzers; electric buzzers; 
processors (central processing units); integrated-
circuit chips; chronographs (time recording 
apparatus); computer keyboards; computer 
memories; computer peripheral devices; acoustic 
couplers; couplers [data processing equipment]; 
optical data media; optical disks; disks (magnetic); 
divers' apparatus; divers' masks; diving suits; 
electronic notice boards; electronic pens (visual 
display units); eye glass cords; eye-pieces; eye-
shades; facsimile machines; filters [photography]; 
floppy disks; head cleaning tapes; hygrometers; 
integrated circuits; intercommunication apparatus; 
electric couplings; invoicing machines; lens hoods; 
magnetic tape units (for computers); magnetic tapes; 
measuring spoons; metronomes; microprocessors; 
modems; money counting and sorting machines; 
monitors (computer hardware); monitors (computer 
programs); mouse (data processing equipment); 
optical fibres; optical glass; optical lenses; parking 
meters; protractors; radiotelegraphy sets; radio 
telephones; scanners [data processing equipment]; 
semiconductors; photography slides; sound recording 
films; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; 
telegraph wires; fax apparatus; teleprinters; 
teleprompters; teleprinters; ticket dispensers; 
transmitting sets (telecommunication); transmitting 
sets (telecommunication); vacuum gauges; video 
screens; video telephones; video recorders; whistle 
alarms; earplugs for divers; egg timers; goggles for 
sports; protective helmets for use in sports; 
navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers); metronomes; electronic publications 
(downloadable); personal stereos; satellites for 
scientific purposes; wrist rests for use with 
computers; electronic circuits and cd-roms which 
enable the recording of automatic playing programme 
for the use of electronic musical instruments; memory 
cards for consumer video game apparatus.
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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 and 
ornaments; brooches; chains; pendants; coins; 
tokens; cuff-links; earrings; gold thread; ornaments 
[of precious metal]; objects of imitation gold; jewellery 
cases; necklaces; rings; bracelets; medals; 
medallions; unwrought and semi-wrought precious 
stones and their imitations; statues and statuettes of 
precious metal; tie clips; clocks, watches and parts 
and fittings therefor; watch straps, watch bands, 
watch chains; cases for pocket watches; clocks and 
watches having the game function; electric clocks 
and watches; desk clocks; pocket watches; 
stopwatches; wall clocks; alarm clocks; 
chronometers; ornamental pins; keyrings and fobs; 
key chains and key cases/carriers of precious metal 
and/or precious stones; badges of precious metal; 
cases for watches [presentation]; cases for watches 
and clocks; sundials; diamonds; gold and silver ware; 
costume jewellery; semi-precious stones; works of art 
of precious metal; cases and boxes of precious 
metal; chenille cuff links; stock pins; statuettes of 
precious metal;commemorative coins; novelty key 
rings; insignias of precious metal; badges of precious 
metal; pearl; artificial gemstones; good-luck amulets; 
leather and imitation leather key chains.

Class: 15 סוג: 15

Glockenspiels.
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Class: 16 סוג: 16

Booklets and manuals; books; periodicals; printed 
publications, newspapers, press releases and 
magazines; calendars; children's books; comic 
books; address books; brag; appointment books; 
guest books; recipe books; diaries; albums; coin 
albums; writing pads; notepads; notebooks; colouring 
and activity books; book covers; bookmarks; blotters; 
bookends; photograph albums; mats for framing 
paintings, pictures or photographs; photograph 
stands; paper coasters; paintings; erasers; wrappers; 
packing paper; wrapping paper and wrapping 
materials; gift wrap; boxes of cardboard or paper; gift 
boxes of cardboard; invitations; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; 
gaming magazines; paper serviettes; toilet paper; 
paper towels; paper handkerchiefs; facial blotting 
papers; tissues of paper for removing make-up; 
paper party decorations; paper cake decorations; 
paperback books; modelling clay; paperweights; 
pencil sharpeners; electric pencil sharpening 
machines; paper clips; paperweights; thumb tacks; 
drawing pins; writing requisites; pens; pencils; 
fountain pens; ball-point pens; nibs; pencil holders; 
pencil stands; refills for pens and writing instruments; 
pencil leads; coloured pencils; crayons; pencil boxes 
and cases; artists' water colours; pastels; drawing 
materials, drawing boards, drawing pens and drawing 
instruments; drawing sets; canvas for painting; letter 
trays and racks; letter racks; loose-leaf binders; 
paper knives (office requisites); letter openers; 
electric letter openers; adhesive tapes and adhesive 
tape dispensers; pictures; stencils; picture story 
books; graphic reproductions; portraits; posters; 
lithographs; postcards; greeting cards; musical 
greetings cards; ringbinders; rubber stamps; stamps 
and seals; holders and cases for stamps and seals; 
stamp pads; ink pads; inks; sketchbooks; paper 
stapling machines; pastes and glues for stationery 
and household purposes; ornaments and decoration 
made of paper and/or cardboard; erasers; erasing 
fluid; correcting fluids (office requisites); paper 
articles; document briefcases and folders; index 
cards; files; sticker albums; stickers; franking stamps; 
cards; trading cards; baggage tags; paper models; 
autograph books; stamp and coin albums; plastic 
bags for general use; plastic party bags; paper bags; 
paper lunch bags; bags for microwave cooking; paper 
coffee filters; cling film for household use; paper 
envelopes, writing paper; drawing paper; copying 
paper; writing cases; paper table covers; table covers 
of plastic; bibs of paper; paper flags; paper banners; 
protective jackets for notebooks; easels; place mats 
and coasters of paper or cardboard; chalkboards; 
chalk; wipe-on wipe-off boards; file shredding 
machines; plastic coating machines and apparatus; 
passport holders, checkbook holders; paper money 
holders; photo holders; decorations of paper for lunch 
boxes or foodstuffs; paper tapes and cards for 
recording computer programs; maps; inking ribbons; 
drawing pins; tickets; typewriters; paper cutters; 
signboards of paper or cardboard; printed transfers 
for embroidery or fabric appliques.
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Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
parasols, umbrellas and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; bags, sporting bags; bath 
bags; book bags; diaper bags; duffel bags, shoe 
bags; toilet bags; suit carriers being travelling bags; 
bum-bags; multi-purpose carrying cases, weekend 
bags; work bags; haversacks; rucksacks; purses and 
wallets; suitcases; pouches; attaché cases; shopping 
bags; bands of leather; shoulder belts; business card 
holders, collars for animals or pets; key cases; laces 
made of leather or imitations of leather; vanity cases; 
muzzles; school satchels; straps; suitcase handles; 
travelling sets; travelling trunks; umbrella covers; 
umbrella handles; walking stick seats; suitcase belts; 
address tags for luggage, beach bags; briefcases; 
boxes and cases, of leather or leatherboard; 
handbags; mountaineering sticks; music cases; net 
bags for shopping; bags for school; tool bags of 
leather or imitations of leather [empty]; valises; game 
bags; bags, envelopes and pouches of leather for 
packaging; furniture coverings of leather or imitations 
of leather; handbag frames; sling bags for carrying 
infants; wheeled shopping bags, rucksacks, sports 
bags and suitcases; card holders and cases; 
cardboard trunks and cases; chain mesh purses, not 
of precious metal; clutch purses; change purses; 
cosmetic purses; evening purses; leather purses; 
purses, not of precious metal; bands/belts for lunch 
boxes and household or kitchen containers;.

Class: 20 סוג: 20

Office furniture; photograph frames; wall plaques; 
dressing mirrors; easy chairs; beds and water beds; 
bedsteads; screens; armchairs; trays, not of metal; 
benches (furniture); boxes of wood or plastic; cabinet 
work; cabinets; carts for computers (furniture); toy 
boxes; corks; garment covers [storage]; hairdresser's 
chairs, deck chairs; desks; tables; dinner wagons 
(furniture); head-rests (furniture); divans; library 
shelves; lockers; locks [other than electric], not of 
metal; trestles (furniture); saw horses; school 
furniture; seats; sofas; tea carts; umbrella stands; 
cots; cupboards; display boards; dressing tables; 
footstools and stools; shelves; air cushions; air 
mattresses; air pillows; sleeping bags; bed fittings, 
not of metal; bedding (except linen); tie backs; curtain 
hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain 
rollers; curtain tie-backs; cushions; towel dispensers; 
mattresses; pillows; clothes hooks and coat hangers; 
coat stands; coatstands; hat stands; ladders of wood 
or plastic; door hardware; embroidery frames; statues 
of wood, wax, plaster or plastic; fire screens; 
containers, not of metal (storage, transport); storage 
tanks (not of metal or masonry), transport containers 
(not of metal), filing cabinets; packaging containers of 
plastic; shopping baskets, fasteners of plastic 
replacing metal, nails, wedges, nuts, screws, knobs, 
bolts, rivets and casters (not of metal), door stops; 
infant walkers; playpens for babies; support pillows 
for use in baby seating; mobiles; cots; cradles and 
cribs; high chairs for babies; chests; wind chimes; pet 
houses; beds for household pets; nesting boxes for 
small birds, scratching posts for cats; flower-pot 
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pedestals; flower stands; wickerwork; decorative 
edging strips of plastics and/or wood for use with 
window fittings; ornaments and decorations for 
windows or doors made of or from plastics, wax, 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for these materials; 
step ladders and ladders (not of metal), tool boxes 
(not of metal), plant or tree stakes, artificial model 
food samples, flagpoles, artistic works, figurines and 
statuettes and small ornaments or decorative articles 
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother of pearl, 
meerschaum and substitutes for these materials or 
wax, plaster or plastic; key cards (not encoded); 
plastic key cards; bins, not of metal; bottle closures; 
bottle racks; corks for bottles; house numbers, not of 
metal nor ones which light up; nameplates, not of 
metal; inflatable publicity objects; letter boxes; letter 
racks; magazine racks; plate racks; cup racks; 
registration plates; signboards; tool handles; upright 
advertisement boards of wood or plastic; sealing clips 
for bags; inflatable headrests; decorations of plastics 
for foodstuffs or lunch boxes; key rings and key 
chains, not of metal; hand-held non-folding fans, 
hand-held folding fans, fans (other than electric); 
bamboo blinds; bamboo and bamboo blinds; bead 
curtains for decoration; bead curtains; blinds; oriental 
one-piece partition wall panels; hanging boards 
(japanese-style hanging plates with attachment 
hooks), oriental folding partition wall panels; 
keyboards for hanging keys; mannequins; drain traps 
of plastic (valves); pharmacy cabinets; mats, 
removable, for sinks; name plates, not of metal; non-
metal license plates; mirror tiles; dowels, not of 
metal; plastic handles for wood; door hinge guards; 
garment covers (for storage); knobs of porcelain; 
blinds of textile.
Class: 21 סוג: 21

Baby baths [portable]; baskets for domestic use; 
mugs; birdcages; non-electric blenders; ironing 
boards; boot jacks; bottles; bowls; cast iron kettles; 
dinnerware; salad bowls; whisks (non-electric); 
colanders; strainers; funnels; food preserving jars of 
glass; graters; chopstick cases; rolling pins [for 
cooking purposes]; cooking grills; lemon squeezers 
(citrus juicers); cosmetic and toilet utensils; shoe 
brushes; shoe horns; shoe shine cloths; feeding 
vessels for pets; brushes for pets; metal boxes for 
dispensing serviettes; bird baths; mouse traps; fly 
swatters; candle extinguishers, not of precious metal; 
bowls for floral decoration; upright advertisement 
boards of glass or ceramic; cooking sets for outdoor 
use, containers, pans, pots and plates all of metal; 
soap boxes; cutting boards; buckets; trays; cages for 
household pets; cake moulds; waffle moulds; candle 
rings; candlesticks; candy boxes; comb cases; china 
ornaments; china dinnerware; chopsticks (cooking 
utensils); clothes racks; cloths for cleaning; cocktail 
stirrers; coffee filters; coffee grinders; coffee services; 
electric combs; combs for animals; pastry bags; 
cookery molds; cooking pots; ice pails; portable 
coolers; corkscrews; bottles sold empty; plastic water 
bottles; bottle openers; dishes; plates not of precious 
metal; champagne buckets; hairbrushes; brushes for 
clothes; plastic coasters; coffee cups; all purpose 
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containers; tumblers; demitasse sets consisting of 
cups and saucers; thermal insulated containers for 
food or beverages; corn cob holders; decanters; 
sugar and creamer sets; infant cups; cups of paper; 
non-metal piggy banks; plastic cups; toothbrush 
cases; serving utensils, namely, pie servers, cake 
turners, spatulas, scrapers and cake servers; covers 
for dishes; covers for flower pots; crockery; cups; 
decanters; non-electric deep fryers; dishes for soap; 
soap dispensers; clothes racks; dustbins; egg cups; 
feeding troughs; flowerpots; gloves for household 
purposes; goblets; graters; non-electric griddles; 
heat-insulated containers; heaters for feeding bottles, 
non-electric; holders for flowers and plants; hot pots; 
ice buckets, ice cube moulds; beer mugs, pitchers; 
knife rests; lazy susans; liqueur sets; lunch boxes; 
menu card holders; mess-tins; mixing spoons; mops; 
napkin holders; napkin rings; nozzles for watering 
cans; scouring pads; pans; paper plates; pastry 
cutters; pepper mills; perfume sprayers; perfume 
vaporizers; picnic baskets; piggy banks; pot lids; 
pots; pressure cookers; salt shakers; pepper shakers; 
saucepans; saucers; scoops; scouring pads; shaving 
brushes; shirt stretchers; shoe-trees; soap holders; 
soup bowls; spice sets; sponge holders; sponges for 
household purposes; shaving brush stands; statues 
of porcelain, terra-cotta or glass; figurines (statuettes) 
of porcelain, terra-cotta or glass; syringes for 
watering flowers and plants; tableware; tankards; tea 
strainers; tea caddies; coffee tins; tea infusers; tea 
sets; teapots; toilet brushes; toilet cases; toilet paper 
holders; toilet sponges; toilet utensils; toothbrushes; 
electric toothbrushes; toothpick holders, not of 
precious metal; toothpicks; nail brushes; litter trays; 
trivets; trouser presses; trouser stretchers; vacuum 
bottles; waffle and pancake irons, non-electric; 
cookery and baking irons, non electric; washing 
boards; wash tubs; watering cans; sprinkling devices; 
polishing apparatus and machines for household 
purposes, non-electric; works of art, of porcelain, 
terra-cotta or glass; decorative ornaments for window 
or doors made of/from ceramics, china, glass, crystal, 
earthen, terra-cotta or porcelain; mouse traps; 
containers for aromatics and fragrances; refrigerating 
bottles; boxes of glass; brooms; brush goods; butter 
dishes; butter-dish covers; cheese cover; candy 
boxes not of precious metal; cleaning instruments 
[hand-operated]; clothes pegs; portable coldboxes, 
non-electric; cookie jars; cooking utensils, non-
electric; eyebrow brushes; frying pans; gardening 
gloves; powder puffs; shakers; ; cookie (biscuit) 
cutters; cruets, cruet stands; dusters; cocktail 
shakers; powder compacts; pill or tablet boxes; tissue 
paper box covers of wood, or plastic; toothbrush 
holders; dental floss; handles for dental floss; 
hygienic basins; household containers of precious 
metal; house utensils of precious metal; coffee 
services of precious metal; coffee-pots, non-electric, 
of precious metal; kitchen containers of precious 
metal; napkin holders and rings of precious metal; 
tableware made of precious metal; cases and boxes 
of precious metal; compacts made of precious metal; 
electric insect traps (devices for attracting and killing 
insects); drinking straws; oven mitts; trays not of 
metal.
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Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; handkerchiefs; 
napkins; banners; bath linen; bed linen; bedspreads; 
bed quilts; cloths; cushion covers; door curtains; 
towels; flags; toilet gloves; household linen; labels 
(textile); napkins for removing make-up; place mats; 
mattress covers; toilet gloves; mosquito nets; 
curtains; pillowcases; substitute for fabrics and in 
plastic material; quilts; travelling rugs; sheets; 
shrouds; silk; silk fabrics; table linen; table mats; 
tapestry; upholstery fabrics; textile wall hangings; 
bedding; textile covers for napkin or tissue holders; 
door knob covers; toilet seat covers; coverings for 
lids for toilet vessels; curtain holders or tiebacks of 
textile; cotton fabrics; bedspreads; fabrics for textile 
use; textile face towels; blankets; frieze [cloth]; hemp 
fabric; velvet; woollen fabric; fabric covers for paper 
tissue Boxes; fabric covers for door knobs; labels; 
woven labels; pouches of fabric or silk for charms; 
wall hangings; canopies; table runners; kitchen linen, 
namely, dish towels, kitchen towels, fabric placemats, 
washing mitts, fabric table runners, fabric coasters; 
bath towels; mats of linen; coverings of textile and of 
plastic for furniture; shower curtains; cotton, polyester 
and/or nylon fabric, fabric of imitation animal skins; 
golf towels; damask; elastic knitted material; silk print 
fabric; weighted blankets [of textile]; oilcloth (for 
tablecloths); underwear fabric; tricot fabric; gas-
impermeable fabric for hot air balloons; textile fabric 
of imitation animal skin; coasters.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons; beachwear; 
swimwear, swimsuits; sportswear; waterproof 
clothing; gloves; mittens; belts; clothing for children, 
men and women; articles of clothing for babies; bibs, 
not of paper; underwear; sleep wear and pajamas; 
bathrobes; braces; hats, caps, sun visors, berets; 
bathing and shower caps; muffs; ear muffs; 
neckwear; ties; cravats; bow ties; socks and 
stockings, panty hoses; garter belts, suspenders for 
knee-length socks and tights; shoes, sports shoes, 
slippers, beach shoes; masquerade costumes; 
working sleeves; bandanas [neckerchiefs]; bath 
sandals; bath slippers; ski boots; boots; braces for 
clothing (suspenders); brassieres; breeches [for 
wear]; camisoles; coats; cuffs; fur stoles; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys; sweaters; 
knitwear [clothing]; outer clothing; overcoats; long 
pants; hooded sweatshirts, sandals; scarves; shawls; 
shirts; slips [undergarments]; smocks; spats; boots 
for sports; sports jerseys; suits; long pants; uniforms; 
wet suits for water skiing; wristbands (clothing); 
gymnastics shoes; clothing for gymnastics; sashes 
for wear; tracksuits, trousers, jeans, singlets, skirts, 
blouses; winter overalls, gowns, trainers, half-boots, 
non-slip slippers; capes; cloth bibs; leggings; beach 
robes; dresses; jackets; leotards; overalls; ponchos; 
rainwear; shorts; sweaters; sweatshirts; pants for 
babies; beach clothes; shoes (welts for); clothing 
made of imitation leather; clothing of leather; collar 
covers, collars (clothing), detachable collars; corsets 
[underclothing]; cyclists' clothing; football boots and 
shoes; paper clothing; pockets for clothing; ready-
made linings (parts of clothing); saris; helmet hats; 
sports shoes; underwear (anti-sweat); bodies 
(undergarments); clogs; waistcoats; uniforms; briefs; 
top-hats; togas; non-slipping devices for boots and 
shoes; motorcycle clothing; leggings; hoods 
(clothing); heels; heelpieces for boots and shoes; 
ankle boots; gymnastic shoes; galoshes; garters; furs 
(clothing); foot muffs, not electrically heated; t-shirts; 
sleeveless bodices; parkas; fleece pullovers; 
loungewear; long-sleeved tops; zip up jackets; 
jogging bottoms; fleece tops; knitted fleece hats; 
fashion headwear; thongs; plush slippers; plush 
carnival hats; light-blocking eye masks.

Class: 26 סוג: 26

Buckles; bonnet pins of precious metal.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); automobile carpets; bath mats; floor 
coverings; doormats; gymnastic mats; gymnasium 
exercise mats; tapestry; vinyl floor coverings; 
wallpaper, wall paper of vinyl, wall paper stencils; 
play mats; beach mats; tapestry (wall hangings), not 
of textile; ceiling coverings; reed mats; non-slip rugs.

Class: 28 סוג: 28

Toys; dolls; puppets; plush toys; dolls, of fabric; teddy 
bears; toy figures and play sets; action figures and 
accessories therefor; toys as attachments to cellular 
telephones, pens or key fobs; bathtub toys; ride-on 
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toys; gymnastic and sporting articles; balls and 
balloons; yo-yos; balls for games; playing balls; 
playground balls, soccer balls, baseballs; volley balls; 
rubber balls; decorations for christmas trees; toy 
vehicles; electric vehicles (toys); surf boards; snow 
boards; roller-skates; ice skates; skateboards; air 
pistols (toys); backgammon games; bells for 
christmas trees; billiard balls; billiard tables; building 
blocks [toys]; board games; chess sets; 
cherckerboards; explosive bonbons [christmas 
crackers]; skating boots with skates attached; 
bowling apparatus and machinery; building games; 
candle holders for christmas trees; checkerboards; 
draughts sets; chess sets; chessboards; christmas 
trees of synthetic materials; conjuring apparatus; 
explosive bonbons [christmas crackers]; cups for 
dice; darts; dice; dolls'beds; doll costumes; dolls' 
houses; dolls' rooms; dominoes; checkerboards; 
draughts sets; dumb-bells; elbow guards (sport 
articles); chest expanders [exercisers]; fairground 
ride apparatus; dolls' feeding bottles; fish hooks; 
fishing tackle; swim fins; floats for fishing; flying discs 
(toys); automatic games; bats for games; apparatus 
for electronic games other than those adapted for 
use with television receivers only; electronic game 
equipment for video games, namely handheld video 
games other than those connected to separate 
display devices or film screens; golf bags; golf clubs; 
golf gloves; gloves for games and sports; practical 
jokes [novelties]; kite reels; kites; knee guards (sport 
articles); mah-jong; marbles for games; marionettes; 
theatrical masks; toy masks; mobiles (toys); model 
vehicles; parlor games; percussion caps [toys]; toy 
pistols; rackets; rattles (playthings); ring games; 
rocking horses; roller-skates; sailboards; skis; sleighs 
(sports articles); snow sleds; soap bubbles [toys]; 
spinning tops (toys); spring boards (sporting articles); 
stationary exercise bicycles; swimming pools (play 
articles); swim fins; swings; tables for table tennis; 
toys for pets; water skis; play articles for swimming, 
water games, sports and activities; beach balls; 
amusement machines, automatic and coin-operated; 
bags especially designed for skis and surfboards; 
bingo card; butterfly nets; game cards; confetti; in-
line roller skates; kaleidoscopes; masts for 
sailboards; landing nets for anglers; radio-controlled 
toy vehicles; roulette wheels; snow globes; 
snowshoes; game cards; equipment sold as a unit for 
playing card games; amusement apparatus for use in 
arcades; stand alone video output game machines; 
coin or counter operated arcade games; pinball game 
machines; electronic hand-held game units; non-
electric handheld skill games; game equipment sold 
as a unit for playing a board game, a card game, a 
manipulative game, a parlor game, a parlor-type 
computer game, an action type target game; puzzles; 
paper hats; paper face masks; masquerade and 
halloween masks; water-squirting toys; dart boards; 
surfboards; swimming floats for recreational use; 
kickboard flotation devices for recreational use; swim 
boards for recreational use; swim fins; toy bakeware 
and cookware; toy banks; toy snow globes; boxing 
gloves; ice hockey sticks; christmas stockings; sling 
shots; parts and accessories for consumer video 
game apparatus; equipment for games adapted for 
use with a television receiver; water-wings; floats for 
bathing and swimming; video game machines; 
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controllers and joysticks for consumer video game 
apparatus; bean bags.
Class: 29 סוג: 29

Broths, bouillons; bouillon concentrates; broth; broth 
concentrates; butter; caviar; cheese, cheese snacks; 
cheese in the form of dips, spreads and sticks; dairy 
produce; dairy puddings; fish (food products made 
from); foods prepared from fish; frosted fruits; frozen 
fruits; processed and dried fruits; vegetable and fruit 
juices for cooking; fruit chips; processed and dried 
vegetables; margarine; marmalade; meat jellies; 
meat tinned [canned]; milk beverages; soybean-
based food beverage used as a milk substitute; milk 
shakes; dairy products for making milkshakes; 
preparations for making milk shakes; preserved 
mushrooms; preserved onions, preserved olives; 
pickled cucumber; prepared nuts; food products 
made from nuts; ginger jam; pastes (liver); pâté 
(liver); cocoa butter and processed peanuts; 
preserved lentils; peas, preserved; fruit peel; french 
fried potatoes; potato crisps; potato fritters; salads; 
sauerkraut; sausages; sesame oil; preparations for 
making soup; soups; tofu; vegetable salads; 
preparations for making vegetable soup; whipped 
cream; yoghurt; snack foods made from meat; snack 
foods made from pre-cooked vegetables; snacks 
made from eggs; potato snacks; seaweeds (for 
eating); processed, dried and preserved meat, fish, 
poultry and game; bacon; preparations for making 
bouillon; chocolate nut butter; charcuterie; ham; 
croquettes; crystallised fruits; fish preserves; fruit 
jellies; fruit salads; maize oil; olive oil for food; raisins; 
tomato purée; canned fruits and vegetables; seafood 
(not live); processed and preserved seafood; 
seafood, tinned [canned (am.)]; food products made 
from/prepared from seafood; processed ginseng; 
pickles.

ט' שבט תשע"ה - 43029/01/2015



Class: 30 סוג: 30

Breakfast cereals; biscuits; cake powder; edible 
decorations for cakes; preparations for making cakes; 
malt for food; soybean malt; malt biscuits; rice cakes; 
sweets and candies; sugar confectionery, candy 
bars; candy mints; chocolate confectionery; 
chocolate; chocolate beverages with milk; beverages 
based on chocolate; confectionery for decorating 
christmas trees; cocoa based products; coffee 
beverages; coffee beverages with milk; coffee 
flavourings; mixtures and preparations for use as 
substitutes for coffee; coffee and coffee based 
beverages; tea, namely, ginseng tea, black tea, 
oolong tea, barley and barley leaf tea; cookies; 
popcorn; flavoured popcorn; flavourings for cakes 
other than essential oils; flaked corn; confectionery 
chips; ices; curry; capers; custard; custard mixes and 
powder; flakes (grain products) flavourings, other 
than essential oils; confectionery ices; fruit jellies 
(confectionery); gingerbread; syrup; infusions; 
ketchup; liquorice; lozenges; meat pies; meat 
tenderizers for household purposes; pancakes; 
pastilles (confectionery); pastries; corn chips; tortillas; 
pepper; pizzas; puddings; ravioli; royal jelly for 
human consumption; thickener for foodstuffs; wasabi 
paste; soy sauce; pastas, noodles and vermicelli; 
sushi; vanilla; waffles; frozen yoghurt; frozen 
confections; pretzels; almond confectionery; aromatic 
preparations for food; binding agents for ice cream 
[edible ices]; buns; cakes; sweets (candy); chewing 
gum, not for medical purposes; cornmeal; crackers; ; 
crisp bread; flour based savory snacks; snacks made 
from cereals; edible ices; golden syrup; ice, natural or 
artificial; macaroni; marzipan; mayonnaise; oatmeal; 
peppers [seasonings]; pies; relish; rusks; cooking 
salt; sandwiches; tomato sauce; seasonings; sorbets; 
spaghetti; tarts; wheat flour; salad dressings; meat 
gravies; fruit sauces; ice cream cones; canned pasta 
foods; dessert puddings; cereal based snack foods.
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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; ales; 
alcoholic and non-alcoholic beer; non-alcoholic fruit 
drinks; non-alcoholic fruit juices; non-alcoholic fruit 
extracts; non-alcoholic carbonated drinks; non-
alcoholic drinks; de-alcoholised wines; pineapple 
juice beverages; non-alcoholic aperitifs; cocktails, 
non-alcoholic; energy drinks; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; concentrates for 
making fruit juices and fruit drinks; fruit nectars [non-
alcoholic]; whey beverages; substances for making 
aerated water; extracts of hops for making beer; non-
alcoholic honey-based beverages; ginger ale; ginger 
beer; isotonic beverages; iced fruit beverages; 
powders for making effervescent drinks; drinking 
water; vegetable juices; preparations for making 
mineral water; cola; cola drinks; kavassi (non-
alcoholic drink); spring water; lithia water; 
preparations for making liqueurs; lemonades; milk of 
almonds (beverage); peanut milk (soft drink); malt 
beer; malt-based preparations for making beverages; 
milk of almonds; flavoured waters; beer wort; frozen 
fruit drinks; pilsner beer; tablets for making 
effervescent drinks; table waters; bottled water; 
grape juices; unfermented grape must; sarsaparilla 
[soft drink]; seltzer water; shandy; cider [non-
alcoholic]; soda water; sorbets (beverages);stout; 
sports drinks; essences for making beverages; 
vegetable juices [beverages]; soft drinks; syrups for 
making soft drinks.

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); rice alcohol; 
aperitifs; alcoholic beverages containing fruit; 
alcoholic extracts; alcoholic fruit extracts; distilled 
spirits; distilled alcoholic drinks; brandy; cider; 
hydromel [mead]; cocktails; liqueurs; sake; raki; 
brandy; vodka; whisky; rum; gin; wine; cooking wine.

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; ashtrays; 
cigarette paper; cigar cases; cigarette cases; cigar 
cutters; cigar holders; cigarette filters; mouthpieces 
for cigarette holders; cigarette holders; cigarette tips; 
cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes; 
cigarillos; cigars; lighters for smokers; match boxes; 
match holders; matches; pipe cleaners; pipe racks; 
pipes; tobacco pouches; snuff boxes; tobacco 
storage tins.

Class: 35 סוג: 35

Wholesale, retail sale and mail order sale of mobile 
phone games, games for portable computers, 
console games, games for tablet computers, 
electronic game programs, downloadable electronic 
game programs, electronic game software, computer 
game programs, downloadable computer game 
programs, interactive game programs, operating 
system programs (recorded for computers), computer 
programs, recorded computer software, protective 
cases for telephones and portable computers, mouse 
mats, small gifts and festive decorations and 
trimmings for sharing at festivals, gifts and novelty 
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goods, soaps, perfumery, essential oils, cosmetic 
products, hair lotions, hair care goods, toilet 
accessories, cleaning substances for teeth, personal 
hygiene goods, preparations for cleaning, polishing 
and sanding, substances for washing clothes, hand 
care implements, nail care preparations, nail varnish, 
false nails, dietary nutrients, children's foods, sanitary 
goods, candles, candle wicks, lighting splints, fats, 
lubricants, oils for use in paints, cutlery, earthenware 
goods, hand care accessory sets, shaving 
equipment, razors, kitchen or household apparatus 
and machine tools, hand tools, films, cameras, 
videodiscs, video recorders, sound and image goods, 
audio and video tapes, recordings and discs, 
instruments and apparatus for recording, 
transmission and/or reproduction of sound and 
or/images, televisions, cassette players and/or 
recorders, players and/or recorders for video 
cassettes and/or discs, radios, telephones, wireless 
telephones, mobile telephones, mobile telephone 
cases, ornamentation and straps for telephones, 
telephone indicators, calculators, counters, electronic 
and computer games, motion picture films, lights, 
fans, cookware, cake tins and pastry moulds, 
toasters, ovens, kitchen utensils, utensils and dishes 
for serving or preserving food and/or drink, 
chopsticks, cutting utensils, porcelain, porcelain 
goods, crystal goods, enamel containers, silverware, 
glassware, terracotta containers, earthenware goods, 
ceramics, hair dryers, lamps, lampshades and parts 
and fittings therefor, perambulators, balloons, bicycle 
horns, clocks and watches and accessories, parts 
and fittings therefor, jewellery and imitation jewellery, 
ornaments, goods of precious metals or coated 
therewith, music boxes, instruments, images, 
photographs, stationery, paper and cardboard and 
goods made therefrom, artists' materials, brushes, 
writing supplies, printed matter, books, newspapers, 
magazines and periodicals, greetings and christmas 
cards, playing cards, packing and packaging 
supplies, picture frames and supports therefor, paper 
or household glues, goods of leather and/or imitation 
leather, bags and luggage, purses and wallets, 
umbrellas, walking sticks, fixtures, mirrors, coat 
hangers and hooks, drawers and storage containers, 
nameplates, small household supplies, household or 
kitchen utensils and containers, combs, sponges, 
brushes, cleaning supplies, spectacles, spectacle 
frames and sunglasses and cases and accessories 
therefor, textiles and textile goods, bedding and table 
linen and covers, napkins, placemats, furniture, 
sewing supplies, handkerchiefs, children's, women's 
and men's clothing, footwear, headwear and gloves, 
buttons, badges, ribbons and braid, lace and 
embroidery, hairpins and hair ornaments, braces, 
shoe decorations, hat decorations, zips and zip 
closures, carpets, rugs and mats, toys, games and 
playthings, dolls, plush toys, soft toys, figurines, 
sports equipment, christmas tree decorations, food 
and drink, confectionery, floral goods, matches, 
cigars, cigarettes and smokers' articles; advertising; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; publication of publicity texts; 
sales promotion (for others); arranging of advertising 
services; business management of performing artists; 
import-export agencies; compilation of information in 
to computer databases; direct mail advertising; 
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business management of hotels; marketing research; 
outdoor advertising; personnel recruitment; 
advertising agency services; radio advertising; 
television advertising; on-line advertising on a 
computer network; procurement services for third 
parties (acquisition of goods and services for other 
companies); rental of advertising time on 
communication media; office machines and 
equipment rental; vending machine rental services; 
holding of auctions.Class: 36 סוג: 36

Computerised financial services; computerised 
financial services for retail businesses; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid; accommodation bureaux (apartments); 
housing management; banking and banking services; 
capital investments; charitable fund-raising; credit 
card services; issuing of credit cards; debit card 
services; financial consultancy; savings and 
investment services; issue of tokens of value; issuing 
of cheques and travellers' cheques; leasing of real 
estate: real estate management; rent collection; 
rental of offices; renting of homes; renting of flats; 
savings; electronic funds transfers; real estate 
agencies; trustee services; fire insurance 
underwriting; capital investments; health insurance 
underwriting; insurance brokerage; insurance 
underwriting; life insurance underwriting; marine 
insurance underwriting; mutual funds; home banking; 
loan financing.

Class: 38 סוג: 38

Cable television broadcasting; television 
broadcasting; cellular telephone communication; 
communications by fibre optic networks; 
communications by telegraph; communications by 
telephone; providing information on communication 
by telephone and mobile phone; computer aided 
transmission of messages and images; electronic 
mail services; facsimile transmission; radio 
broadcasting; telegraph services; telephone services; 
television transmission services; wire service; paging 
services; providing telecommunications connections 
to a global computer network; providing user access 
to a global computer network (service providers); 
telecommunication routing and junction services; 
electronic bulletin boards and providing information 
about them; teleconferencing services; 
communications by consumer video game apparatus; 
providing information on communication by consumer 
video game apparatus; communications by arcade 
video game machines; providing information on 
communication by arcade video game machines; 
communication via handheld game devices; 
providing  information on communication by handheld 
game apparatus; communication by messages and 
pictures by using computers; telecommunication 
(other than broadcasting); broadcasting; news 
agencies; rental of telecommunication equipment 
including telephones and facsimile apparatus; rental 
of modems; message transmission; news agencies; 
satellite transmission.
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Class: 41 סוג: 41

Providing non downloadable games, images, films, 
music and sound for handheld game devices, for 
video game machines in arcades, for video game 
apparatus, providing games, images, films, music 
and sound via a telecommunications network and via 
mobile phone-enabled updates; organization, 
management or arrangement of video game events; 
rental of consumer video game apparatus and 
arcade video game machines; rental of handheld 
game devices; educational and instruction services 
relating to arts, crafts, sports or general knowledge; 
movie showing, movie film production, or movie film 
distribution; providing information on program listing 
of television broadcasting; providing internet sites 
with information on entertainment; in the television 
entertainment sector; entertainment services in 
connection with the creation, development and 
production of films, animations or animated films; 
providing pre-recorded, non-downloadable digital 
music via mp3 websites on global computer 
networks, on the internet, and via mobile phones and 
wireless electronic communication devices; non-
downloadable music from the internet, via wireless 
electronic communication devices; amusements; 
amusement parks, theme parks; amusement arcade 
services; organization, production and presentation 
of shows, concerts, live performances, theatrical 
performances, exhibitions, sports competitions, 
sporting and cultural activities; cabaret and variety 
show activities, film studios, discotheques; club 
services; publication of books, texts, magazines, 
newspapers and periodicals; library services; 
providing facilities for entertainment, concerts, 
shows, performances, sports, games, recreational 
and cultural activities; provision of information 
relating to education, entertainment, amusement, 
recreation, sports and culture; television and radio 
entertainment; film and video production; rental of 
cine-films, motion pictures, video tapes, laser discs, 
video discs and digital versatile (video) discs; rental 
of sound recordings; rental of show and stage 
scenery; nursery schools; games rooms and 
parlours; organisation of beauty contests; circuses; 
correspondence courses; entertainer services; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; gaming services; physical education; 
providing museum facilities (presentation, 
exhibitions); operating of lotteries; orchestra services; 
party planning (entertainment); scriptwriting services; 
theatre productions; zoological gardens; electronic 
desktop publishing; game services provided on-line 
from a computer network; interpretation [sign 
language]; vocational guidance (education or training 
advice); microfilming; music composition services; 
night clubs; providing karaoke services; providing on-
line electronic publications (not downloadable); 
publication of electronic books and journals on-line; 
videotaping (production); bowling alleys; batting 
stadium or dome for baseball (games); showing of 
movies on-line.
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Class: 43 סוג: 43

Accommodation and catering for guests; restaurants; 
cafeterias; cafés; bars; canteens; outside catering; 
self-service restaurants; snack bars; cocktail lounges; 
providing information relating to foods and 
beverages; provision and reservation of temporary 
accommodation and lodging facilities, hotels, motels, 
boarding houses and the provision of information 
thereto; holiday camp services; restaurants, cafés, 
cafeterias, bars, food halls, canteens and lounges 
installed with audio and visual apparatus with sing 
along devices; child-care services; day-nurseries; 
tourist homes; bar services, providing facilities for 
exhibitions.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/03/2012, No. 
010709996

איחוד האירופי לסימני מסחר, 08/03/2012, מספר 
010709996

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 15 סוג: 15

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 20 סוג: 20

Class: 21 סוג: 21

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 26 סוג: 26

Class: 27 סוג: 27

Class: 28 סוג: 28

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

Class: 33 סוג: 33
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 Owners

Name: Rovio Entertainment Ltd

Address: P.O. Box 65, FI-02151 Espoo, Finland

(Finland Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Marc Phillip Bodner, Adv.

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

שם: מרק בדנר, עו"ד

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

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 43 סוג: 43
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Trade Mark No. 257354 מספר סימן

Application Date 15/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166352 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; plastics, unprocessed; artificial 
resins, unprocessed; synthetic resin, unprocessed; 
acrylic resins, unprocessed; epoxy resins, 
unprocessed; catalysts; adhesives for industrial 
purposes; chemical compounds for curing epoxy 
resin; chemicals namely semiconductor 
encapsulants, semiconductor encapsulation 
materials, infrared absorber, infrared absorbing 
agents, thermal coloring compositions, color 
developers; acrylic resin coating agent; chemicals 
namely gas-forming agent for use in air bag and seat 
belt of automobile.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations; drugs for medical 
purposes; medicines for human purposes; tumor 
suppressing agents; diagnostic preparations for 
medical purposes; biocides; insecticides; pesticides.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/04/2013, No. 2013-030065 יפן, 22/04/2013, מספר 2013-030065

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5
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 Owners

Name: NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA

Address: 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-0005, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 257376 מספר סימן

Application Date 16/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130579 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Plumbing fittings as are included in this class, being 
fittings for water and gas supply, including: push-fit 
fittings in the nature of junctions, straight couplings, 
reducing couplings, conversion couplings, straight 
connectors, reducing connectors, bullnose 
connectors, elbows, reducing elbows, stubout 
elbows, elbows for pipes for dishwashers, drop ear 
elbows, hy-ear elbows, branches, tees, bullnose 
tees, reducing tees, end stops, fitting reducers, 
threaded adaptors, slip fittings, swivel fittings, swivel 
adaptors, swivel elbows, slip couplings, slip tees, slip 
tee adaptors, manifolds including manifolds with 
branches, angle stops, straight stops, stop valve tee 
adaptors, stop valve connectors, pipe connections 
and couplings, conversion tees, tube adaptors, 
capillary pipe tail pieces, bend supports for piping, 
compression adaptors, tail piece reducers, tail piece 
plugs, pipe bend supports, suspension clamps, 
clamp rings, crimp rings, pipe insulators, pipe clips, 
sleeves, valve connections and couplings, check 
valves; parts of and accessories for such goods as 
are included in this class, including: kits for use by 
contractors and for installation of plumbing fittings, 
consisting of connector fittings and disconnect clips; 
pipes, tubing and tubing couplings for joining and 
terminating pipes; all the aforesaid goods being 
made of metal.

Class: 9 סוג: 9

Pressure regulators as are included in this class, 
being gauges including temperature gauges, 
pressure gauges and crimp ring gauges.
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Class: 11 סוג: 11

Apparatus and installations for water and gas supply, 
and parts of and accessories therefor as are included 
in this class, including: water heater installation kits, 
contractor kits for plumbing consisting of cinnector 
fittings, disconnect tongs and disconnect clips; kits 
for use in installation of toilets and faucets, consisting 
of faucet connectors, angle stops and tubing for 
ducting; plumbing fittings as are included in this 
class; ball valves; thermostatic valves including 
valves with integral connectors, pressure limiting 
valves, pressure relief valves; gate valves; 
thermostatic valves retrofit kits, including tail pieces 
and push-fit fittings; swivel toilet connectors, faucet 
connectors; toilet connectors, toilet elbows, tap 
connectors, flexible water heater connectors, water 
hammer arrestors, water heater connectors; water 
heater kits consisting of connector fittings and 
disconnect clips.

Class: 17 סוג: 17

Plumbing fittings as are included in this class, being 
fittings for water and gas supply, including: push-fit 
fittings in the nature of junctions, straight couplings, 
reducing couplings, conversion couplings, straight 
connectors, reducing connectors, bullnose 
connectors, elbows, reducing elbows, stubout 
elbows, elbows for pipes for dishwashers, drop ear 
elbows, hy-ear elbows, branches, tees, bullnose 
tees, reducing tees, end stops, fitting reducers, 
threaded adaptors, slip fittings, swivel fittings, swivel 
adaptors, sweat adaptors, polybutylene adaptors, 
swivel elbows, slip couplings slip tees, slip tee 
adaptors, manifolds including manifolds with 
branches, angle stops, straight stops, stop valve tee 
adaptors, stop valve connectors, pipe connections 
and couplings, conversion tees, tube adaptors, 
capillary pipe tail pieces, bend supports for piping, 
compression adaptors, tail piece reducers, tail piece 
plugs, pipe bend supports, suspension clamps, 
clamp rings, crimp rings, pipe insulators, pipe clips, 
sleeves, valve connections and couplings, check 
valves; parts of and accessories for such goods as 
are included in this class, including: kits for use by 
contractors and for installation of plumbing fittings 
consisting of connector fittings and disconnect clips; 
pipes, tubing and tubing couplings for joining and 
terminating pipes; gaskets; all the aforesaid goods 
being made of plastics material.
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 Owners

Name: GSA Industries (Aust.) Pty. Ltd.

Address: Level 54,Rialto, 525 Collins Street, 
MELBOURNE VIC 3000, Australia

(State of Victoria, Australia Company/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
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DREAMSKIN

Trade Mark No. 257395 מספר סימן

Application Date 14/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Address: 33 avenue Hoche, F-75008 PARIS, France

(France Société Anonyme)

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

Cosmetics, namely moisturizing milks, lotions, 
creams, emulsions, balms, gels and fluids for face, 
eye, lip and body care, beauty masks, anti-wrinkle 
cosmetics ; all included in class 3

מוצרי קוסמטיקה, דהיינו, חלב לחות, תחליבים, קרמים, 
אמולסיות, צרי, ג'לים ונוזלים לטיפול בפנים, עיניים, שפתיים 

וגוף, מסכות יופי, קוסמטיקה נגד קמטים; הנכללים כולם בסוג 3
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KRK  

Trade Mark No. 257400 מספר סימן

Application Date 14/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: GIBSON BRANDS, INC.

Address: 309 Plus Park Boulevard, Nashville, Tennessee, 
37217, U.S.A.

(Delaware 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: 9 סוג: 9

Audio equipment, namely stereo speakers, woofers, 
sub-woofers, tweeters and amplifiers; all included in 
class 9.       

ציוד אודיו, שהם רמקולי סטריאו, וופרים, רמקולים לצלילים 
נמוכים, רמקולים לצלילים גבוהים ומגברים; הנכללים כולם בסוג 

.9
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CERWIN-VEGA

Trade Mark No. 257401 מספר סימן

Application Date 14/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: GIBSON BRANDS, INC.

Address: 309 Plus Park Boulevard, Nashville, Tennessee, 
37217, U.S.A.

(Delaware 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: 9 סוג: 9

Electronic sound reinforcement products-namely, 
speakers, speaker systems composed of a plurality 
of speakers, and audio electronic components; all 
included in class 9.

מוצרי חיזוק צליל אלקטרוני – שהם, רמקולים, מערכות 
רמקולים המורכבות מרמקולים רבים, ורכיבי שמע אלקטרוניים; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
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Trade Mark No. 257458 מספר סימן

Application Date 16/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(trading as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

Address: 1-1, Higashikawasaki-Cho, 3-chome, Chuo-ku, 
Kobe, Hyogo 650-8670, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; motorcycles; engines for all the aforesaid 
goods; parts and fittings for the aforesaid goods, as 
far as not included in other classes; detachable 
panniers for motorcycles; bags for attachment to 
motorcycle petrol tanks for the transportation of 
goods; all included in class 12.

כלי רכב; התקנים לתנועה ביבשה, באוויר או במים; אופנועים; 
מנועים עבור כל המוצרים הנזכרים לעיל; חלקים ומתאמים 

עבור המוצרים הנזכרים לעיל ככל שלא נכללים בסוגים אחרים; 
סלים נתיקים עבור אופנועים; תיקים לחיבור למיכלי דלק של 

אופנוע עבור הובלה של מוצרים; הנכללים כולם בסוג 12.         
                                                                                    

                                              

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
trunks; pannier bags, travel bags, backpacks, 
briefcases; pouches; rucksacks; saddles; satchels, 
school bags, shopping bags, purses, wallets, 
notecases, leather shoulder belts; umbrellas and 
covers therefor, parasols; tool bags of leather, empty; 
parts and fittings for all of the aforesaid goods; all 
included in class 18.

עור וחיקויים של עור וטובין העשויים מחומרים אלה ואשר אינם 
נכללים בסוגים אחרים; מטענים; סלים נתיקים, תיקי נסיעה, 

תיקי גב, תיקי מסמכים; כיסונים; תרמילי גב; אוכפים; מושבים; 
מזוודות, ילקוטים, תיקי קניה, חריטים, ארנקים, תיקי רשומות, 
חגורות כתף מעור, מטריות וכיסויים עבורן, שמשיות; תיקי כלי 
מעור הנמכרים ריקים; חלקים ומתאמים עבור כל הטובין דלעיל; 
הנכללים כולם בסוג 18.                                                    
                                                                                  

Class: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 
.25
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Trade Mark No. 257496 מספר סימן

Application Date 15/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166575 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; plastic materials for packaging 
(not included in other classes); paper and cardboard 
packages, especially cigarette packages; boxes of 
cardboard; wrappings and packages (stationery); 
packing paper, cigar bands; stationery; forms 
(printed); pamphlets; writing pads; placards of paper 
or cardboard; posters; decalcomanias; labels, not of 
textile; calendars; catalogues; folders (stationery); 
files (office requisites); bags (envelopes, pouches) of 
paper or plastics, for packaging.

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes; 
cigars; cigarillos; lighters for smokers; tobacco-raw, 
manipulated or processed; tobacco products; 
cigarette filters; cigarette paper; ashtrays for 
smokers.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; publication of 
publicity texts; radio advertising; advertising through 
posters; distribution of samples, models, patterns; 
dissemination of advertising matters; sales 
advertising; advertising agencies; TV advertisements; 
administrative activities and services for 
management of domestic and international 
commercial transactions; consultations connected 
with the business management; marketing surveys 
and researches; consulting services for business 
management; management of business or industrial 
enterprises assistance; support in business 
management; organization of exhibitions and fairs 
with commercial and advertising purposes; outdoor 
advertising with bill boards; advertising services using 
outdoor posters, advertising panel and wall surfaces; 
demonstration of goods; preparation and publishing 
of advertisements through printed, audio, video, 
radio, television and electronic media; advertising 
through the global computer network; actualization of 
advertisement matters; import-export agencies.; all of 
the afore- mentioned services relate to above-
mentioned products in classes 16,32 and 34.
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 Owners

Name: AKTSIONERNO DROUJESTVO 
"BULGARTABAC-HOLDING"

Address: "Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 SOFIA, 
Bulgaria

(BULGARIA Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

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

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

Bulgaria, 15/10/2012, No. 125516 בולגריה, 15/10/2012, מספר 125516

Class: 16 סוג: 16

Class: 32 סוג: 32

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

ט' שבט תשע"ה - 44829/01/2015



Trade Mark No. 257520 מספר סימן

Application Date 04/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166890 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, disinfecting, 
water supply and sanitary purposes; electric 
machines and apparatus for preparing all types of 
refrigerated, cold or hot drinks including coffee, tea, 
and chocolate and/or cocoa drinks, cappucinos 
(except for electromechanical machines), electric 
coffee pots, percolators and machines; cartridges 
and refills for these apparatus and machines 
including capsules and spare parts for these 
machines; apparatus for air deodorizing and 
purification; devices for cooling and air conditioning; 
cooling installations for water; electric fans for 
personal use; water treatment apparatus; sterilizers; 
filters for drinking water; ventilation hoods; extractor 
hoods for kitchens; refrigerating cabinets; 
refrigerating containers; electric pressure cookers; 
electric heaters for feeding bottles; electric kettles; 
barbecues; ice boxes; cooking installations; ovens; 
cookers; microwave ovens; freezers, refrigerators; 
gas lighters; bread toasters, electronic coffee filters, 
electric fryers, ice appliances.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; non 
electric coffee percolators and filters, tea pots, tea 
and coffee cups; non-electric household or kitchen 
utensils and receptacles (neither of precious metal, 
nor plated therewith); cooking pot sets, plates, bowls, 
tumblers, sweetmeats boxes, not of precious metals; 
drinking vessels; saucepans; glass boxes; biscuit 
tins; picnic baskets (fitted-) including dishes; 
thermally insulated containers for food, vacuum 
bottles; corkscrews; bottle-openers; isothermic bags; 
drinking flasks for travellers, non-electric portable 
coolers; non-electric heaters for feeding bottles; 
brushes for cleaning tanks and containers; soap 
dispensers; toilet paper dispensers; soap boxes; 
clothes pegs; refuse bins; basins (receptacles), 
bowls; articles for cleaning purposes; insect traps; 
flowerpots; baskets, for domestic use, not of precious 
metal; toothbrushes, nail brushes; toilet utensils; 
perfume vaporizers; baby baths (portable); chamber-
pots.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

(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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(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

Singapore, 15/03/2012, No. T1203492I T1203492I סינגפור, 15/03/2012, מספר

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, disinfecting, 
water supply and sanitary purposes; electric 
machines and apparatus for preparing all types of 
refrigerated, cold or hot drinks including coffee, tea, 
and chocolate and/or cocoa drinks, cappucinos 
(except for electromechanical machines), electric 
coffee pots, percolators and machines; cartridges and 
refills for these apparatus and machines including 
capsules and spare parts for these machines; 
apparatus for air deodorizing and purification; devices 
for cooling and air conditioning; cooling installations 
for water; electric fans for personal use; water 
treatment apparatus; sterilizers; filters for drinking 
water; ventilation hoods; extractor hoods for kitchens; 
refrigerating cabinets; refrigerating containers; electric 
pressure cookers; electric heaters for feeding bottles; 
electric kettles; barbecues; ice boxes; cooking 
installations; ovens; cookers; microwave ovens; 
freezers, refrigerators; gas lighters; bread toasters, 
electronic coffee filters, electric fryers; ice appliances

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glass ware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; non 
electric coffee percolators and filters, tea pots, tea 
and coffee cups; non-electric household or kitchen 
utensils and receptacles (neither of precious metal, 
nor plated therewith); cooking pot sets, plates, bowls, 
tumblers, sweetmeats boxes, not of precious metals; 
drinking vessels; saucepans; glass boxes; biscuit tins; 
picnic baskets (fitted-) including dishes; thermally 
insulated containers for food, vacuum bottles; 
corkscrews; bottle-openers; isothermic bags; drinking 
flasks for travellers, non-electric poi table coolers; 
non-electric heaters for feeding bottles; brushes for 
cleaning tanks and containers, soap dispensers; toilet 
paper dispensers; soap boxes; clothes pegs; refuse 
bins; basins (receptacles), bowls; articles for cleaning 
purposes; insect traps; flowerpots; baskets, for 
domestic use, not of precious metal; toothbrushes, 
nail brushes; toiletry sets and utensils; perfume 
vaporizers; baby baths (portable); chamber-pots
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 Owners

Name: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC

Address: 100 Deforest Avenue, East Hanover, New 
Jersey 07936, U.S.A.

(Delaware Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

כתובת : גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, 
ישראל
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Trade Mark No. 257531 מספר סימן

Application Date 04/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166953 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for the assembly of engines and engine 
parts, machines for the assembly of motor vehicles, 
for the chemical industry, for metalworking as well as 
for machine tools; combustion engines with coupled 
heat exchanger for the generation of electricity and 
heat as complete unit (combined heat and power 
plant); engines (with the exception of engines for land 
vehicles); couplings and equipment for power 
transmission (with the exception of such for land 
vehicles); engines and combustion engines and their 
components for the propulsion of ships, airships and 
stationary and mobile propulsion engines (included in 
this class), especially combustion piston engines, 
diesel engines, engines driven by biogenous fuel, 
hybrid engines and gas engines as new, partial or 
replacement engines as well as units with such 
combustion engines and electricity generators or 
pumps or compressors, included in this class; engine 
parts for the propulsion of railway vehicles; new, 
replacement, reconditioned and repaired parts of 
such combustion engines (except for land vehicles); 
components as parts of combustion engines (except 
for land vehicles), included in this class, especially for 
construction machinery, mining machinery, 
agricultural and forestry machinery and machinery for 
industrial applications (all driven by combustion 
engines, namely combustion piston engines); 
equipment for gas exchange in combustion engines, 
namely combustion piston engines, namely 
mechanically driven chargers, exhaust gas 
turbochargers, heat exchangers, air filters, air ducts 
and fittings, exhaust air ducts, silencers; fuel pumps 
and pump drives as well as fuel filters, fuel pipes and 
fittings, fuel tanks, injection pumps, injection nozzles 
and injection appliances (combination of pump and 
nozzle) for combustion engines, namely combustion 
piston engines; valves (engine components); 
compressed air starters as well as compressors, 
compressor drives, compressed air tanks, 
compressed air pipes and fittings for combustion 
engines, namely combustion piston engines; 
electrical equipment and instruments for combustion 
engines, namely combustion piston engines, namely 
alternators, generators and electrical starters; 
appliances for power transmission (engine parts) and 
their components in connection with combustion 
engines, namely combustion piston engines, also for 
the propulsion of stationary and mobile processing 
machines (included in this class), especially for 
construction machinery, mining machinery, 
agricultural and forestry machinery and machinery for 
industrial applications (all driven by combustion 
engines, namely combustion piston engines), namely 
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mechanical gearboxes (except for land machines) 
with permanent or switchable transmission, reverse 
gearing, hydrodynamic, hydrostatic and electrical 
gearboxes as well as combinations of such 
gearboxes, mechanical, hydrodynamic and electrical 
couplings, switchable, non-switchable and flexible 
couplings, articulated couplings, drive shafts, drive 
axles; mechanical and hydrodynamic brakes for 
combustion engines (except for land machines) 
namely combustion piston engines; power generation 
units, consisting of combustion engines, namely 
combustion piston engines, and power generators, 
pump units, consisting of combustion engines, 
namely combustion piston engines, and fluid pumps, 
compressor units, consisting of combustion engines, 
namely combustion piston engines, and air or gas 
compressors, drive units for deep drilling systems, 
consisting of combustion engines, namely 
combustion piston engines, and power transmission 
appliances; mechanical, hydraulic and pneumatic 
switching and regulation appliances for combustion 
engines, namely combustion piston engines, for 
power transmission appliances and for aggregates 
(both powered by combustion engines, namely 
combustion piston engines); lubrication equipment 
(engine components, included in this class for 
combustion engines, namely combustion piston 
engines, for power transmission appliances and for 
aggregates (both powered by combustion engines, 
namely combustion piston engines), namely oil 
pumps and pump drives, oil coolers, oil filters, oil 
centrifuges, oil pipes and fittings; base frames 
(engine components, included in this class and 
flexible bearings (engine components, included in 
this class for combustion engines, namely 
combustion piston engines, for power transmission 
appliances and for aggregates (both powered by 
combustion engines, namely combustion piston 
engines); cooling appliances (included in this class) 
for dissipating heat losses and heating appliances 
adapted for engines (included in this class) for pre-
heating of combustion engines, namely combustion 
piston engines, for power transmission appliances 
and for aggregates (both powered by combustion 
engines, namely combustion piston engines), namely 
heat exchangers, heating appliances adapted for 
engines, fans, fan motors; components of 
combustion piston engines for the propulsion of land 
vehicles, railway vehicles and military vehicles; parts 
of appliances for power transmission in connection 
with combustion engines, namely combustion piston 
engines, namely mechanical gearboxes with 
permanent or switchable transmission, reverse 
gearing, hydrodynamic, hydrostatic and electrical 
gearboxes as well as combinations of such 
gearboxes; working units (included in this class) for 
deep drilling systems, consisting of combustion 
engines, namely combustion piston engines, and 
power transmission appliances; drive units for deep 
drilling systems, consisting of combustion engines, 
namely combustion piston engines, and power 
transmission appliances; cooling appliances for 
dissipating heat losses for combustion engines, as 
engine or motor components, heat exchangers for 
engines, vent valves (engine or motor components) 
and their drives, pumps as engine or motor 
components and their drives, refrigerant filters for 
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Class: 8 סוג: 8

Water plump pliers, double box spanner, hammer, 
wrench, open end spanner,  diago cutting pliers, 
pliers, screwdriver, split pin driver, drift punch, center 
punch, flat scraper, trangular scraper, plastic mallet, 
box wrench, pipe wrench, offset screwdriver, torque 
wrench, torque screwdriver, pry bar, milling cutter 
and circlip pliers. 

Class: 9 סוג: 9

Testing appliances; computer software; computer 
programs stored on data carriers; electronic 
publications (downloadable); fuel cells for electricity 
generation and for combustion engines; testing 
appliances for combustion engines, namely 
combustion piston engines, for power transmission 
appliances and for aggregates (both driven by 
combustion engines, namely combustion piston 
engines); electrical and electronic measurement, 
testing, warning and monitoring appliances and 
instruments (included in this class) for combustion 
engines, namely combustion piston engines for 
power transmission appliances and for aggregates 
(both driven by combustion engines, namely 
combustion piston engines); electrical and electronic 
monitoring, alarm and control appliances, especially 
ship propulsion systems and on-board power supply; 
electrical and electronic appliances and instruments 
(included in this class) for fire detection and alarm 
systems, automatic energy generation systems, 
operational data recording systems, machine 
telegraph systems (especially for ships); fuel 
consumption meters for motors, especially ships' 
diesel motors; control panels and navigation 
systems, especially for ships; electrical equipment 
and instruments for combustion engines, namely 
combustion piston engines, namely switching 
appliances, cables and batteries, electrical and 
electronic control, switching and regulation 
appliances for combustion engines, namely 
combustion piston engines, power transmission 
appliances and for aggregates (both driven by 
combustion engines, namely combustion piston 
engines), electrical and electronic appliances and 
instruments for the regulation, control and monitoring 
of propulsion systems for railway vehicles; 
mechanical, hydraulic and pneumatic measurement, 
testing, warning and monitoring appliances and 
instruments for combustion engines, namely 
combustion piston engines.

Class: 11 סוג: 11

Electrical heating appliances for pre-heating 
combustion engines, heat exchangers, heating fans, 
heat pumps, cooling tanks.
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Class: 12 סוג: 12

Vehicles; combustion engines, namely combustion 
piston engines for the propulsion of vehicles, namely 
land vehicles, railway vehicles and military vehicles 
(all driven by combustion engines, namely 
combustion piston engines); appliances for power 
transmission in connection with combustion engines, 
namely combustion piston engines, for the propulsion 
of vehicles, namely land vehicles, railway vehicles 
and military vehicles (all driven by combustion 
engines, namely combustion piston engines), namely 
mechanical gearboxes for land machines with 
permanent or switchable transmission, reverse 
gearing, hydrodynamic, hydrostatic and electrical 
gearboxes for land vehicles as well as combinations 
of such gearboxes, mechanical, hydrodynamic and 
electrical couplings for land vehicles; switchable, 
non-switchable and flexible couplings for land 
vehicles; articulated couplings, drive shafts, 
transmission gears, each for land vehicles; 
appliances for power transmission in connection with 
combustion engines, namely combustion piston 
engines for land vehicles (all driven by combustion 
engines, namely combustion piston engines), namely 
mechanical gearboxes for land machines wit 
permanent or switchable transmission, reverse 
gearing, hydrodynamic, hydrostatic and electrical 
gearboxes for land vehicles as well as combinations 
of such gearboxes for land vehicles; mechanical, 
hydrodynamic and electrical couplings for land 
vehicles; switchable, non-switchable and flexible 
couplings for land vehicles, articulated couplings, 
drive shafts, transmission gears for land vehicles; 
base frames (included in this class) and flexible 
bearing components (included in this class) for 
combustion engines, namely combustion piston 
engines, for power transmission appliances and for 
aggregates (both driven by combustion engines, 
namely combustion piston engines); mechanical and 
hydrodynamic brakes for combustion engines, 
namely combustion piston engines, for land vehicles, 
railway vehicles, military vehicles.

Class: 35 סוג: 35

Business management, business administration, 
procurement services for third parties (purchase of 
goods and services for other companies); services in 
wholesale and retail in the sectors for: machines and 
their components, motors and their components, 
vehicles and vehicle accessories, ships and ships' 
accessories, railway vehicles and their components, 
lighting, heating, cooling and ventilation appliances, 
tools and metal goods, chemical products, 
combustibles and fuel and electrical and electronic 
goods.

Class: 37 סוג: 37

Building construction; repairs, namely the repairing of 
machines and their components, from propulsion 
systems and their components as well as from 
motors and their components; maintenance and 
servicing, namely of propulsion systems and their 
components; installation and commissioning of 
propulsion systems.
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 Owners

Name: MTU Aero Engines GmbH

Address: Dachauer Str. 665, 80995 Munchen, Germany

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: 42 סוג: 42

Services of an engineer; undertaking of technical 
tests and checks, technical measurement as well as 
scientific research; research and development in the 
field of technology; technical planning of operational 
facilities; design and development of computer 
software; material and quality testing.
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גפן

Trade Mark No. 257603 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kenover Marketing Corporation

Address: 9 Twenty-Ninth St., Brooklyn, New York, U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

canned or jarred fruits and vegetables; applesauce; 
cooking oil; edible oils; cranberry sauce; fruit-based 
filling for cakes and pies; jellies; peanut butter; 
sauerkraut; shelled nuts; canned or jarred fish;  
excluding products based on grape leaves all 
included in class 29

פירות וירקות בפחיות או צנצנות; רסק תפוחים; שמן בישול; 
שמני מאכל; רוטב חמוציות; מילוי על בסיס פירות עבור עוגות 
או פאי; ג'לי; חמאת בוטנים; כרוב כבוש; אגוזים מקולפים; דגים 

בפחיות או צנצנות; והכל למעט מוצרים על בסיס עלי גפן; 
הנכללים כולם בסוג 29                                                     

              

Class: 30 סוג: 30

Barbeque sauce; brownie mix; cake mix; cookie mix; 
cake frosting; chocolate syrup; frosting mix; pancake 
syrup; sauce; pizza sauce; pasta sauce; duck sauce; 
dessert puddings; pasta; noodles; maple syrup; 
mayonnaise; mustard; ketchup; spices; tomato 
sauce; coating for foods made of breading; 
macaroons; all included in class 30; excluding 
products based on grape leaves; all included in class 
30

רוטב ברביקיו; תערובת להכנת בראוניס; תערובת להכנת 
עוגות; תערובת להכנת עוגיות; ציפוי לעוגה; סירופ שוקולד; 
תערובת להכנת ציפוי לדברי מאפה; סירופ לפנקייק; רטבים; 
רוטב פיצה; רוטב פסטה; רוטב לברווז; קינוחי פודינג; פסטה; 
נודלס; סירופ מייפל; מיונז; חרדל; קטשופ; תבלינים; רוטב 

עגבניות; ציפויי מאכל על בסיס פירורים; מקרונס; והכל למעט 
מוצרים על בסיס עלי גפן; הנכללים כולם בסוג 30                   

                                      

Class: 32 סוג: 32

fruit drinks and fruit juices (except grape-based); all 
included in class 32

משקאות מפירות ומיצי פירות (למעט על בסיס ענבים); 
הנכללים כולם בסוג 32                 

ט' שבט תשע"ה - 45729/01/2015



Trade Mark No. 257660 מספר סימן

Application Date 15/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1167794 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; photographs; plastic materials for packaging 
(not included in other classes); paper and cardboard 
packages, especially cigarette packages; boxes of 
cardboard, wrappings and packages (stationery); 
packing paper, cigar bands; stationery; forms 
(printed); pamphlets; writing pads; placards of paper 
or cardboard; posters; decalcomanias; labels, not of 
textile; calendars; catalogues; folders (stationery); 
files (office requisites); bags (envelopes, pouches) of 
paper or plastics, for packaging.

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; matches; cigarettes; 
cigars; cigarillos; lighters for smokers; tobacco-raw, 
manipulated or processed; tobacco products; 
cigarette filters; cigarette paper; ashtrays for 
smokers.

ט' שבט תשע"ה - 45829/01/2015



 Owners

Name: AKTSIONERNO DROUJESTVO 
"BULGARTABAC-HOLDING"

Address: "Graf Ignatiev" Str. 62, BG-1000 SOFIA, 
Bulgaria

(BULGARIA Joint Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; publication of 
publicity texts; radio advertising; advertising through 
posters; distribution of samples, models, patterns; 
dissemination of advertising matters; sales 
advertising; advertising agencies; TV advertisements; 
administrative activities and services for 
management of domestic and international 
commercial transactions; consultations connected 
with the business management; marketing surveys 
and researches; consulting services for business 
management; management of business or industrial 
enterprises assistance; support in business 
management; organization of exhibitions and fairs 
with commercial and advertising purposes; outdoor 
advertising with bill boards; advertising services using 
outdoor posters, advertising panel and wall surfaces; 
demonstration of goods; preparation and publishing 
of advertisements through printed, audio, video, 
radio, television and electronic media; advertising 
through the global computer network; actualization of 
advertisement matters; import-export agencies.

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

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

Bulgaria, 15/10/2012, No. 125515 בולגריה, 15/10/2012, מספר 125515

Class: 16 סוג: 16

Class: 32 סוג: 32

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

ט' שבט תשע"ה - 45929/01/2015



Trade Mark No. 257758 מספר סימן

Application Date 28/07/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours green, red, white, 
gold as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים  ירוק, אדום, לבן וזהב הנראים בסימן.

 Owners

Name: Kenover Marketing Corporation

Address: 9 Twenty-Ninth St., Brooklyn, New York, U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Jams; oil based cooking spray; preserved 
vegetables; applesauce; potato snacks; all included 
in class 29

ריבות; תרסיס בישול על בסיס שמן; ירקות משומרים; רסק 
תפוחי-עץ; חטיף תפוח אדמה; הנכללים כולם בסוג 29             

  

Class: 30 סוג: 30

sauces (condiments); pie-crusts; ketchup; cereal, 
granola, rice and wheat based snacks; all included in 
class 30.

רטבים (נותני טעם); בצק פאי; קטשופ; חטיפים על בסיס 
דגנים, גרנולה, אורז וחיטה; הנכללים כולם בסוג 30.               

                

ט' שבט תשע"ה - 46029/01/2015



Trade Mark No. 257759 מספר סימן

Application Date 28/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kenover Marketing Corporation

Address: 9 Twenty-Ninth St., Brooklyn, New York, U.S.A.

(New York Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Jams; oil based cooking spray; preserved 
vegetables; applesauce; potato snacks; all included 
in class 29

ריבות; תרסיס בישול על בסיס שמן; ירקות משומרים; רסק 
תפוחי-עץ; חטיף תפוח אדמה; הנכללים כולם בסוג 29             

  

Class: 30 סוג: 30

sauces (condiments); pie-crusts; ketchup; cereal, 
granola, rice and wheat based snacks; all included in 
class 30.

רטבים (נותני טעם); בצק פאי; קטשופ; חטיפים על בסיס 
דגנים, גרנולה, אורז וחיטה; הנכללים כולם בסוג 30.               

                

ט' שבט תשע"ה - 46129/01/2015



Trade Mark No. 257863 מספר סימן

Application Date 29/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1168487 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ULTRAFLUX

Address: Bâtiment TEXAS,9 Allée Rosa Luxembourg, 
Parc d'Activité des Bellevues, F-95610 ERAGNY SUR 
OISE, France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring apparatus and instruments namely 
apparatus and instruments for flow measurement, 
level measurement, pressure measurement, density 
measurement, viscosity measurement and 
calorimetry measurement.

Class: 42 סוג: 42

Technical research provided by engineers in the field 
of flow meters and calorimeters, research and 
development of new products for others in the field of 
flow meters and calorimeters.

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

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

France, 03/12/2012, No. 12 3 965 538 צרפת, 03/12/2012, מספר 538 965 3 12

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 46229/01/2015



Trade Mark No. 257904 מספר סימן

Application Date 17/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1168976 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, blue, 
gray and dark blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: EFLUID

Address: 2 place du Pontiffroy, F-57000 METZ, France

(France Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software, software packages, information systems 
(recorded programs).

Class: 35 סוג: 35

Business management; accounting; computer file 
management; on-line advertising on a computer 
network.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; provision of access to a global 
computer network; video communication.

Class: 39 סוג: 39

Physical storage of electronically-stored data or 
documents.

Class: 42 סוג: 42

Design, development, installation, maintenance, 
updating or rental of software, software packages, 
information systems, databases.

ט' שבט תשע"ה - 46329/01/2015



Trade Mark No. 257927 מספר סימן

Application Date 08/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1169119 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Swiss Eyewear Group (International) AG

Address: Rautistrasse 8, CH-8047 Zürich, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses; ski goggles, contact lenses; eyeglass 
frames; straps for sunglasses; anti-glare glasses; 
spectacles (optics); cases for spectacles and 
sunglasses; spectacle cases; spectacle frames; 
spectacle lenses; parts and accessories for 
spectacles; cases for sunglasses and protective 
eyewear; night vision goggles; optical lenses for 
sunglasses; protective goggles; goggles for 
swimming; ski goggles; frames for sunglasses; 
chains for sunglasses; goggles for sports; magnifying 
eyeglasses; protective masks; protective helmets; 
protective helmets for sports; divers' masks; 
binoculars; optical lenses; optical glass; optical 
goods; correcting lenses (optics); containers for 
contact lenses; pince-nez; pince-nez cases; eyeglass 
cords; telescopes; observation instruments; optical 
apparatus and instruments; USB flash drives; 
directional compasses; headphones; magnifying 
glasses (optics); downloadable image files; 
objectives (lenses) (optics).

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

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

Switzerland, 12/03/2013, No. 641268 שוויץ, 12/03/2013, מספר 641268

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 46429/01/2015



Trade Mark No. 257938 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1169227 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LEA JOURNO, LLC

Address: 9500 WILSHIRE BLD, BEVERLY HILLS CA 
90212, U.S.A.

(California, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shampoos, hair lotions, hair waving lotions, hair 
conditioner, hair gel, skin care preparations, namely, 
body polish, face and body creams and lotions, skin 
moisturizers, liquid deodorant products for personal 
use, skin conditioner, body masks, body oils, 
lipsticks, eye shadows, eye liner, eye pencils, 
mascara, blushers, nail polish, perfume, eau de 
toilette.

ט' שבט תשע"ה - 46529/01/2015



Trade Mark No. 257939 מספר סימן

Application Date 04/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1169228 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; cosmetic 
preparations for skin care, cosmetic preparations for 
body care, cosmetic preparations for bath and 
shower, cosmetic creams, lotions, ointments, gels, 
skin fresheners, toners, cleaners and peels for skin 
care, cosmetic preparations for the hair and scalp; 
moisturizing preparations for the skin; non-medicated 
skin care preparations; skin care creams; lotions, 
ointments, gels, skin fresheners, toners, cleaners and 
peels, hair shampoos, hair lotions, and hair 
conditioners; dentifrices; non-medicated dental 
rinses, mouth rinses and mouth washes; dentifrices 
in the form of chewing gum, non-medicated dental 
lozenges and tablets, breath fresheners, dentifrices 
in the form of month sprays, cosmetic preparations 
for the care of mouth and teeth.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, sanitary preparations 
for medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical use, dietary supplements for 
humans; dental wax and disinfectants for medical 
use; medicated dental rinses, mouth rinses and 
mouth washes; medicated chewing gum, medicated 
dental lozenges and tablets; medicated preparations 
for the care of mouth and teeth; diagnostic test kits 
for home use; pregnancy test kits for home use; 
ovulation test kits for home use, in-vitro ovulation 
prediction test kits for home use; diagnostic test kits 
for home use for detecting urinary tract infections; 
diagnostic test kits for home use for detecting 
menopause; diagnostic test kits for detecting vaginal 
pH balances and diagnostic test kits for detecting 
sexually-transmitted 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)

Iceland, 31/01/2013, No. 270/2013 איסלנד, 31/01/2013, מספר 270/2013

Class: 3 סוג: 3

ט' שבט תשע"ה - 46629/01/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Actavis Group PTC ehf

Address: Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, 
Iceland

(Organized and existing under the laws of Iceland A 
Private Limited Liability Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 46729/01/2015



Trade Mark No. 257963 מספר סימן

Application Date 15/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0801620 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the wording TRC 
CANDIANI written on two lines in fancy block capital 
letters; above the wording, is the stylized figure of a 
winged creature.

 Owners

Name: CANDIANI S.P.A.

Address: Via Arese, 85, I-20020 ROBECCHETTO CON 
INDUNO (MI), Italy

(Italy Joint-stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

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

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט' שבט תשע"ה - 46829/01/2015



Trade Mark No. 257967 מספר סימן

Application Date 27/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0820258 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Multi-Wing Group ApS

Address: Staktoften 16, Trørød, DK-2950 Vedbæk, 
Denmark

(Denmark Private limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Fan blades and impellers (parts of machines).

Class: 11 סוג: 11

Fan blades and impellers for ventilators.

ט' שבט תשע"ה - 46929/01/2015



Trade Mark No. 257973 מספר סימן

Application Date 21/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0983128 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ATLASSIAN PTY LTD

Address: Level 6, 341 George Street, Sydney NSW 2000, 
Australia

(Australia Australian Registered Company (ACN: 
102443916))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software distributed online or recorded and 
downloadable, computer programs and recorded 
software distributed online or recorded and 
downloadable; pre-recorded, electronic publications, 
including those sold and distributed online; electronic 
newsletters; instructional materials in electronic form 
supplied on line, accessories, parts and fittings for all 
of the aforesaid goods in this class.

Class: 38 סוג: 38

Provision of access to computer databases; rental of 
access time to a computer database.

Class: 42 סוג: 42

Consulting services in the field of design and 
development of computer software; services of an 
application service provider, namely, hosting 
software; computer software design; installation, 
modification and maintenance of computer software; 
computer system design and analysis; data hosting 
services; data conversion of computer programs and 
data; consultancy services in the field of computers 
and software; providing information and consultancy 
services in respect of the above services, including 
by electronic means via a global computer network.

ט' שבט תשע"ה - 47029/01/2015



CYBERSEAL

Trade Mark No. 258040 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and hardware for securing and 
protecting physical virtual assets, sites, systems, 
equipment and networks against logical threats; 
electronic security and surveillance devices, namely, 
electronic security tags and labels, acoustic tags, 
magnetic tags; electronic video surveillance products, 
namely, electronic components of security systems; 
electronically operated high security lock cylinders; 
entry/exit security portal comprised of an electronic 
passageway equipped with biometric devices for 
identification verification and detection of 
impermissible items being carried through; facilities 
management software, namely, software to control 
building environment, access and security systems; 
security alarm controllers; security and fire alarms; 
security control panels and motion detectors; security 
products, namely, entry door systems comprising 
touch pads and security doors; software for ensuring 
the security of electronic mail; USB computer security 
key; ethernet switches; free-space optics 
transmission systems, ethernet switches and routers, 
and software sold both as components thereof and 
separately, namely, software adapted and arranged 
for operating, installing, testing, diagnosing and 
managing the forgoing telecommunication 
equipment; telecommunications equipment, namely, 
fiber-optic transceivers, fiber optic repeaters, 
converters and optimizers, wave division 
multiplexers, free-space optics transmission systems, 
switches including ethernet switches and routers, 
fiber-to-the-home and ethernet-over-VDSL access 
aggregators, terminators and repeaters, and remote 
presence management products, namely, switches, 
and console, alarm, sensor and power management 
devices; all included in Class 9

תוכנה וחומרת מחשב לאבטחה והגנה על נכסים פיסיים 
ווירטואליים, אתרים, מערכות, ציוד ורשתות נגד איומים לוגיים; 
אבטחה אלקטרונית ומכשירי מעקב, דהיינו, תגי ותוויות בטיחות 

אלקטרוניים, תגים אקוסטיים, תגים מגנטיים, מוצרי וידאו 
אלקטרוניים למעקב, דהיינו, רכיבים אלקטרוניים של מערכות 

אבטחה; מנעולי צילינדרים בבטיחות גבוהה המופעלים 
אלקטרונית; פורטל אבטחת כניסה/יציאה המכיל ציוד מעבר עם 

מכשירים ביומטריים לאימות זיהוי ואיתור העברת חפצים 
אסורים; תוכנת ניהול מתקנים, דהיינו, תוכנה לפיקוח על 

סביבת מבנים, מערכות גישה ואבטחה; בקרי אזעקות אבטחה; 
אזעקות אבטחה ואש; לוחות בקרה לצורכי אבטחה וזיהוי 

תנועה; מוצרי הגנה, דהיינו, מערכות דלת כניסה המכילות פדים 
למגע ודלתות מאובטחות; תוכנת לאבטחת ההגנה של דואר 
אלקטרוני; מפתח יו.אס.בי מאובטח למחשב; מתגי אתרנט; 

מערכות שידור אופטיות לחלל החופשי, מתגי אתרנט 
וראוטרים, ותוכנה הנמכרת גם כרכיבים וגם בנפרד, דהיינו, 
תוכנה המאמצת ומאורגנת לתפעול, התקנה, בחינה, אבחון 

וניהול ציוד הטלקומוניקציה האמור; ציוד טלקומוניקציה, דהיינו, 
משדרי סיבים-אופטיים, מקליטי סיבים-אופטיים, ממירים 

ומיטיבים, מכפילי חלוקת גלים, מערכות אופטיקה ושידור לחלל 
החופשי, מתגים הכוללים מתגי אתרנט וראטורים, 

סיבים-עד-הבית וצוברי גישה ע"ג -אתרנט-וי די אס אל, 
משמידים ומקליטים, ומוצרי ניהול נוכחות מרחוק, דהיינו, 
מתגים, ולוח בקרה, אזעקה, חיישנים והתקני ניהול הספק; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

ט' שבט תשע"ה - 47129/01/2015



Ownersבעלים

Name: CYBERSEAL LTD שם: סייברסיל בע"מ 

Address: 25 Habarzel St., Tel Aviv - Yafo, 6971005, 
Israel

כתובת : הברזל 25, תל אביב-יפו, 6971005, ישראל

חברה ישראלית 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

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software and 
hardware for securing and protecting physical virtual 
assets, sites, systems, equipment and networks 
against logical threats; computer consultation in the 
field of computer security; computer security 
consultancy; computer security consultancy in the 
field of scanning and penetration testing of 
computers and networks to assess information 
security vulnerability; computer security service, 
namely, restricting access to and by computer 
networks to and of undesired web sites, media and 
individuals and facilities; computer security service, 
namely, hard drive erasure; design and development 
of electronic data security systems; development of 
security systems and contingency planning for 
information systems; engineering and system 
analysis in the field of home security systems; 
inserting software protection programs and security 
programs onto magnetic media; maintenance of 
computer software relating to computer security and 
prevention of computer risks; on-line security 
services, namely, providing security and anonymity 
for electronically transmitted credit card transactions; 
providing a website featuring technology enabling 
users to remotely view, monitor, program, operate 
and control large and small appliances, electrical 
systems and security systems in homes, offices and 
vehicles; providing technology information updates 
for home security systems via the global computer 
network; rental of computers relating to computer 
security and prevention of computer risks; research in 
the field of intelligence and security technology; 
testing of security systems; updating of computer 
software relating to computer security and prevention 
of computer risks; all included in Class 42

עיצוב ופיתוח תוכנת מחשב וחומרה לאבטחה והגנה על נכסים 
פיסיים ווירטואליים, אתרים, מערכות, ציוד ורשתות נגד איומים 
לוגיים; ייעוץ ממוחשב בתחום אבטחת מחשבים; ייעוץ אבטחת 
מחשוב; ייעוץ אבטחת מחשוב בתחום סריקה ובחינת החדרה 
של מחשבים ורשתות להערכת מידע לגבי פגיעות באבטחה; 
שירות אבטחת מחשוב, דהיינו, הגבלת גישה אל ובאמצעות 
רשתות מחשב לאתרים, מדיה, יחידים ומתקנים בלתי רצויים; 
שירות אבטחת מחשב, דהיינו, מחיקת כונן קשיח; עיצוב ופיתוח 
מערכות הגנה על מידע אלקטרוני; פיתוח מערכות הגנה ותכנון 
מגירה עבור מערכות מידע; בחינה הנדסית ומערכתית בתחום 
מערכות הגנה ביתיות; הכנסת הגנה על תוכנה ועל תוכניות 

אבטחה על גבי מדיה מגנטית; תחזוקת תוכנת מחשב בהקשר 
לאבטחת מחשב ומניעת סיכונים ממוחשבים; שירותי אבטחה 

מקוונים, דהיינו, אספקת אבטחה אנונימית עבור עסקות 
בכרטיס אשראי המתבצעות באופן אלקטרוני; אספקת אתר 

אינטרנט טכנולוגי המאפשר למשתמשים לצפות מרחוק, לעקוב, 
לתכנת, לתפעל ולשלוט במכשירים גדולים וקטנים, במערכות 
חשמליות ובמערכות אבטחה בבתים, במשרדים וברכבים; 

אספקת עדכוני מידע לגבי מערכות אבטחה ביתיות באמצעות 
רשתות מחשבים גלובליות; השכרת מחשבים הקשורים 

לאבטחת מחשב ומניעת סיכונים ממוחשבים; מחקר בשדה 
המודיעין והאבטחה הטכנולוגית; בחינת מערכות אבטחה; 

עדכון תוכנת מחשב הקשורה לאבטחת מחשב ומניעת סיכונים 
ממוחשבים; הנכללים כולם בסוג 42                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ט' שבט תשע"ה - 47229/01/2015



Trade Mark No. 258080 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1169796 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Blue: Pantone 
Process Blu, Red: Pantone 1915. as shown in the 
mark.

Blue: Pantone Process Blu, Red: Pantone 1915. 
Blue: Pantone Process Blu: the curved line; Red: 
Pantone 1915: the circular part.

 Owners

Name: Helsinn Healthcare SA

Address: Via Pian Scairolo 9, CH-6912 Lugano, 
Switzerland

(Suisse Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of ulcerative and inflammatory conditions.

ט' שבט תשע"ה - 47329/01/2015



Trade Mark No. 258125 מספר סימן

Application Date 10/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1170388 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, hats, hooded sweat shirts, sweat 
shirts, long-sleeved shirts, shirts, t-shirts and 
bandana's.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, promotion, and marketing services in the 
nature of promoting music festivals, djs, artists, 
sponsors of such festivals and promoting music 
festivals for others.

Class: 41 סוג: 41

Arranging, organizing, conducting, and hosting social 
entertainment events; namely entertainment in the 
nature of live music concerts, disc jockey concerts, 
musical and artistic performances, music tours, 
dance parties, night clubs and art exhibitions.

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

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

U.S.A., 03/05/2013, No. 85923072 ארה"ב, 03/05/2013, מספר 85923072

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

U.S.A., 20/05/2013, No. 85936625 ארה"ב, 20/05/2013, מספר 85936625

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

ט' שבט תשע"ה - 47429/01/2015



 Owners

Name: Made Event, LLC

Address: 27-28 Thomson Ave #700, Long Island City NY 
11101, U.S.A.

(Massachusetts, United States LTD LIABILITY 
COMPANY)

ט' שבט תשע"ה - 47529/01/2015



Trade Mark No. 258126 מספר סימן

Application Date 10/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1170389 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Skyy Spirits, LLC

Address: 1255 Battery St., Suite 500, San Francisco CA 
94111, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Distilled spirits.

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

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

U.S.A., 01/07/2013, No. 85974063 ארה"ב, 01/07/2013, מספר 85974063

Class: 33 סוג: 33

ט' שבט תשע"ה - 47629/01/2015



Trade Mark No. 258127 מספר סימן

Application Date 11/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1170392 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EDIZONE, LLC

Address: 123 East 200 North, Alpine UT 84004, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses, mattress toppers, beds, pillows; 
cushions.

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

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

U.S.A., 14/02/2013, No. 85850536 ארה"ב, 14/02/2013, מספר 85850536

Class: 20 סוג: 20

ט' שבט תשע"ה - 47729/01/2015



Trade Mark No. 258128 מספר סימן

Application Date 12/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1170399 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Natural Alternatives International, Inc.

Address: 1185 Linda Vista Drive, San Marcos CA 92609, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Vitamins and nutritional supplements; dietary 
supplements in the form of nutritional bars and 
nutritional drinks; dietary supplements containing fruit 
extracts; vitamins and nutritional supplements 
designed to increase endurance, working capacity of 
muscles and muscle mass.

ט' שבט תשע"ה - 47829/01/2015



Trade Mark No. 258149 מספר סימן

Application Date 10/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1060581 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jabil Circuit, Inc.

Address: 10800 Roosevelt Boulevard, St. Petersburg FL 
33716, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Custom manufacture of electronic circuit boards and 
systems for the communications, personal computer, 
computer peripheral, automotive and consumer 
product markets.

ט' שבט תשע"ה - 47929/01/2015



Trade Mark No. 258303 מספר סימן

Application Date 03/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171193 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FOLIES DOUCES

Address: 19 Impasse Lou Haou, Zi Auguste V, F-33610 
CESTAS, France

(France SAS)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumes; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; make-up removing products; lipstick; beauty 
masks; all perfumery products; all beauty products; 
eau de parfum, eau de toilette, perfume sticks; 
fragrance-derived toiletries; cosmetic products; 
deodorants for personal use; lotions, creams and 
emulsions for cosmetic use for the face and body; 
room fragrances, perfumed deodorizers, perfumed 
air-freshening articles, perfumed air freshening 
sprays.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products; precious stones; 
timepieces and chronometric instruments; precious 
metals and alloys thereof; works of art of precious 
metal; jewelry case (casket); boxes of precious 
metal; watch cases, bracelets, chains, springs or 
glasses; key rings [trinkets or fobs]; statues or 
figurines (statuettes) of precious metals; cases or 
presentation cases for timepieces; medals.

ט' שבט תשע"ה - 48029/01/2015



Trade Mark No. 258351 מספר סימן

Application Date 13/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Data Car Israel LTD. שם: דטה קאר ישראל בע"מ

Address: Rashba 15 St., Jerusalem, 92264, Israel כתובת : רשב"א 15, ירושלים, 92264, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oren Giladi, Adv.

Address: 15 Rashba St., Jerusalem, 92264, Israel

שם: אורן גלעדי, עו"ד

כתובת : רחוב רשב"א 15, ירושלים, 92264, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Automotive appraisal and claims management 
software.

תוכנת שמאות וניהול תהליך עבודה של תביעות רכב.             
  

ט' שבט תשע"ה - 48129/01/2015



Trade Mark No. 258371 מספר סימן

Application Date 14/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shay Ben-Zvi שם: שי בן צבי

Address: Achimeir 17, Tel-Aviv-Yafo, 69492, Shuster 
center, Ramat Aviv c, Israel

כתובת : אחימאיר 17, תל אביב-יפו, 69492, המרכז המסחרי 
שוסטר, רמת אביב ג', ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Brettler, Adv.

Address: 100 Hahashmonaim St., P.O.B. 20366, Tel 
Aviv, 67133, Israel

שם: ברטלר, משרד עורכי דין

כתובת : החשמונאים 100, ת.ד. 20366, תל אביב, 67133, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, seafood, milk, preserves. בשר, דגים, מאכלי ים, חלב, שימורים.       

Class: 43 סוג: 43

 Providing food and drink. אספקת מזון ומשקה.                   

ט' שבט תשע"ה - 48229/01/2015



פיטנגה
Pitanga

Trade Mark No. 258389 מספר סימן

Application Date 18/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Olga Kaufman שם: אולגה קאופמן

Address: Rotchild 1 St., Rishon Lezion, Israel כתובת : רוטשילד 1, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Drori-Werzansky-Orland & Co.

Address: 23 Menachem Begin St., Levinstein Tower, 12 
Fl., Tel Aviv, 66183, Israel

שם: דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, קומה 12, תל 
אביב, 66183, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Knitting, sewing and embroidery threads. חוטי סריגה, תפירה ורקמה.                                 

ט' שבט תשע"ה - 48329/01/2015



SILK'N GLIDE

Trade Mark No. 258413 מספר סימן

Application Date 20/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Home Skinovations Ltd שם: הום סקינוביישנס בע"מ

Address: Tabor Building, P.O.B. 533, Sha'ar Yokneam, 
20692, Yokneam, Israel

כתובת : בניין תבור, ת.ד. 533, יקנעם עלית, 20692, שער 
יקנעם, ישראל

An Israeli Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, 76706, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; cosmetic preparations for skin care, hair care 
and body care; cosmetics for hair removal and 
depilatories; all included in class 3

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, קרמים לשיער; 
תכשירים קוסמטיים לטיפול בעור, טיפוח שיער וטיפוח הגוף; 
קוסמטיקה להסרת שיער וחומרים להסרת שיער; הנכללים 

כולם בסוג 3                                                 

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and implements for skin care, hair care, 
body care and hair removal; hand tools and 
implements for use in aesthetic purposes; Optical 
energy based hair removal devices; razors; all 
included in class 8.

כלי עבודה ומכשירים ידניים לטיפול בעור, טיפוח שיער, טיפוח 
הגוף והסרת שיער; כלים עבודה ומכשירים ידניים לשימוש 
במטרות אסתטיקה; מכשירי הסרת שיער המבוססים על 

אנרגיה אופטית; סכיני גילוח; הנכללים כולם בסוג 8.               
        

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care services; Cosmetic spa 
services; cosmetic body care services; health spa 
services; all included in class 44

שירותי היגיינה וטיפולי יופי; שירותי ספא קוסמטיים; שירותי 
טיפוח הגוף קוסמטיים; שירותי ספא בריאותיים; הנכללים כולם 

בסוג 44                         

ט' שבט תשע"ה - 48429/01/2015



Trade Mark No. 258430 מספר סימן

Application Date 15/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BOGO.IL LTD שם: בוגו. אייאל בע"מ

Address: 11 Narcissus St., Ashdod, 7722928, Israel כתובת : הנרקיס 11, אשדוד, 7722928, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Y. Firouzman - Y. Gahvari Adv.

Address: Beit Shachaf 12 Yehuda Halevi St., Tel Aviv, 
7531370, Israel

שם: י. פירוזמן - י. גהוורי, עו"ד

כתובת : ירושלים 2, בית חכ"ר 2, ראשון לציון, 7531370, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Marketing services, advertising and sale of a range of 
products through social web site.

שירותי שיווק, פרסום ומכירה של מגוון מוצרים באמצעות אתר 
אינטרנט חברתי.                                       

ט' שבט תשע"ה - 48529/01/2015



Trade Mark No. 258461 מספר סימן

Application Date 03/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171597 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PUIG FRANCE

Address: 65-66 Avenue des Champs Elysees, F-75008 
Paris, France

 (Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery products, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; oils for perfumes and scents; oils for 
toiletry purposes; oils for cosmetic use; adhesives for 
cosmetic use; shaving products; eau de cologne; 
lavender water; toilet water; scented water; 
antiperspirants (toiletries); aromatics [essential oils]; 
air fragrancing products; balms other than for medical 
use; cosmetic preparations for baths; sachets for 
perfuming linen; lip glosses; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; hair waving preparations; eyebrow 
cosmetics; shampoos; dry shampoos; cosmetic 
creams; cosmetic products for skin care; depilatories; 
make-up removing preparations; deodorants 
[perfumery products]; flower extracts [perfumery 
products]; massage gels other than for medical use; 
incense; shaving soap; antiperspirant soap; 
deodorant soaps; medicated soap; nail polish; hair 
sprays; eyebrow pencils; cosmetic pencils; after-
shave lotions; lotions for cosmetic use; make-up; 
make-up products; mascara; beauty masks; 
decorative patterns for cosmetic use; cosmetic kits; 
bars of soap; nail art stickers; perfumery products; 
perfumes; cosmetics for eyelashes; false eyelashes; 
lipsticks; make-up powder; potpourris [fragrances]; 
sunscreen preparations; bath salts other than for 
medical use; talcum powder, for toilet use; cosmetic 
dyes; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
toiletry products; false nails; nail care 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)

European Community Trade Mark, 05/12/2012, No. 
011400851

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/12/2012, מספר 
011400851

Class: 3 סוג: 3

ט' שבט תשע"ה - 48629/01/2015



Trade Mark No. 258536 מספר סימן

Application Date 02/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1106775 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours dark violet, violet, 
light violet, white and silver. as shown in the mark.

 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

Raw or manufactured tobacco; smoking tobacco, 
pipe tobacco, tobacco for roll-your-own cigarettes, 
chewing tobacco, 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.

ט' שבט תשע"ה - 48729/01/2015



Trade Mark No. 258537 מספר סימן

Application Date 25/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1122271 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MİRİM TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Soganaga Camii Sokak, Akgün Plaza Bina No:2 
D:20, Laleli Eminönü-Istanbul, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, dresses, Bermuda shorts, shorts, 
pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, 
beachwear, bathing suits, swimming suits; clothing 
for sports (for exclusive use for sports), clothing for 
babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; 
underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, 
briefs, pants, socks; footwear, namely shoes 
excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof 
boots, walking boots, booties, sporting shoes, 
slippers; shoe parts namely heelpieces, insoles for 
footwear, footwear uppers; headgear, namely caps, 
skull caps, sports caps, hats, berets; gloves 
(clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, 
sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, 
neckties, ties, suspender belts.

ט' שבט תשע"ה - 48829/01/2015



Trade Mark No. 258538 מספר סימן

Application Date 18/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1128489 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GUANGZHOU HEDONG ELECTRONICS CO., 
LTD.

Address: Grand Floor,No.22/24, Jianzhong Rd., Tianhe 
District, Guangzhou, Guangdong, People's Republic of 
China

(CHINA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Stage lighting regulators; electric light regulators; 
photometers; data processing equipment, namely 
readers; time switches, automatic; electric 
converters; control panels, electricity; stable electrical 
source; central processing units; cell switches, 
electricity; stage lighting control apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Stage lamps and lanterns; projector lamps; lamps; 
lighting apparatus and installations; photo returning 
lights; light diffusers; oil lamps; gas lighters; luminous 
tubes for lighting.

ט' שבט תשע"ה - 48929/01/2015



Trade Mark No. 258539 מספר סימן

Application Date 17/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130786 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG

Address: Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, 
Germany

(Germany Limited partnership in which the sole general 
partner is a limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fertilisers (solid or liquid), plant growth regulating 
preparations, plant substrates, earth for growing, 
flower soil, substrates for ornamental plants, with a 
base of porous mineral raw materials.

ט' שבט תשע"ה - 49029/01/2015



Trade Mark No. 258540 מספר סימן

Application Date 11/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131561 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word POPCHIPS with a 
bulls-eye design for the letter "O" and the dot on the 
lowercase letter "I".

 Owners

Name: Sonora Mills Foods, Inc.

Address: 3064 Maria Street, Rancho Dominguez CA 
90221, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Potato-based snack foods; vegetable-based snack 
foods.

Class: 30 סוג: 30

Puffed corn snacks, excluding breakfast cereals and 
cereal bars; rice-based snack foods, excluding 
breakfast cereals and cereal bars; corn-based snack 
foods, excluding breakfast cereals and cereal bars; 
grain-based snack foods, excluding breakfast cereals 
and cereal bars.

ט' שבט תשע"ה - 49129/01/2015



Trade Mark No. 258547 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SoulCycle, LLC

Address: 609 Greenwhich Street, New York, NY, 10014, 
U.S.A.

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, footwear, headgear; namely pants, 
drawstring pants, sweat pants, shorts, exercise 
tights, shirts, tops, sleeveless tops, thermal shirts, 
long-sleeve tops, sweaters, t-shirts, tank tops, sports 
bras, jackets, hooded pullovers, socks, bandanas, 
wristbands; shoes, flip flops, bathing suits, scarves; 
all included in class 25.

הלבשה, הנעלה, כיסויי ראש; שהם מכנסיים, מכנסי שרוך, 
מכנסי טרנינג, מכנסיים קצרים, גרבוני התעמלות, חולצות, 
עליוניות, חולצות ללא שרוולים, חולצות תרמיות, חולצות עם 
שרוולים ארוכים, סוודרים, חולצות טי, גופיות, חזיות ספורט, 
מעילים, אפודות עם כיסויי ראש, גרביים, בנדנות, רצועות 

לידיים; נעליים, כפכפים, בגדי ים, צעיפים; הנכללים כולם בסוג 
     .25

ט' שבט תשע"ה - 49229/01/2015



Trade Mark No. 258559 מספר סימן

Application Date 25/08/2013 תאריך הגשה

תנאים/הודעות

KOROLEVSKIE ISTORII - ROYAL (KING’S) 
STORIES

 Owners

Name: Iukuridze Eldar Gorajevych

Address: Vul. Zhukovskogo, bud. 19, kv. 9, m. Odesa, 
65026, Ukraine

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beer; all included in 
class 33.

משקאות אלכוהוליים, למעט בירה; הנכללים כולם בסוג 33.     
            

ט' שבט תשע"ה - 49329/01/2015



Trade Mark No. 258561 מספר סימן

Application Date 25/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: McDONALD'S CORPORATION

Address: One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois, 
60523, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services; included in class 43. שירותי מסעדה; הנכללים בסוג 43.                         

ט' שבט תשע"ה - 49429/01/2015



G-EYE

Trade Mark No. 258577 מספר סימן

Application Date 26/08/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1199098 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: SMART MEDICAL SYSTEMS LTD. שם: סמארט מערכות רפואיות בע"מ

Address: 10 Hayetsira Street, Raanana, 43663, Israel כתובת : רחוב היצירה 10, רעננה, 43663, ישראל

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

Medical Devices, including endoscopy equipment, 
endoscopes, endoscopy tools, endoscopy 
apparatuses, medical balloons, and gastroenterology 
medical devices; all included in Class 10.

התקנים רפואיים, כולל ציוד אנדוסקופיה, אנדוסקופים, כלי 
אנדוסקופיה, התקני אנדוסקופיה, בלונים רפואיים והתקנים 

רפואיים לגסטרואנטרולוגיה; הכל כלול בסוג 10.                     
                                          

ט' שבט תשע"ה - 49529/01/2015



TENKAI KNIGHTS

Trade Mark No. 258592 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Spin Master Ltd.

Address: 450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 
1B6, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriela Schwartz, Adv.

Address: Yaacov Dori Street 12, Raanana, Israel

שם: גבריאלה שוורץ, עו"ד

כתובת : רח ' יעקב דורי 12, רעננה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and playthings; all included in class 28. צעצועים, משחקים ודברי משחק; הנכללים כולם בסוג 28.       
  

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

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

Canada, 28/02/2013, No. 1616145 קנדה, 28/02/2013, מספר 1616145

Class: 28 סוג: 28

ט' שבט תשע"ה - 49629/01/2015



Trade Mark No. 258593 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: blue, red, yellow, 
orange, pink and black as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: כחול, אדום, צהוב, כתום, ורוד, ושחור, 
הנראים בסימן.

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

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

 Owners

Name: THANKS A. MILLION, INC.

Address: 11035 TECHNOLOGY PLACE, SUITE 500, 
SAN DIEGO CALIFORNIA, 92127, U.S.A.

CORPORATION CALIFORNIA 

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: 25 סוג: 25

t-shirts, sweat shirts, cloth bibs, pajamas, and night 
shirts; all included in class 25

חולצות טי, עליוניות, סינריות, חליפות שינה, כותנות לילה ; 
הנכללים כולם בסוג 25                     

ט' שבט תשע"ה - 49729/01/2015



KENBARY

Trade Mark No. 258601 מספר סימן

Application Date 25/08/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1193249 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: GRUBER'S BIRDS & FISH FARM LTD. שם: גרובר חוות דגים וציפורים בע"מ

Address: Meshek 39, Moshav Segula, 79530, Israel כתובת : משק 39, מושב סגולה, 79530, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Dog and cat food, dog treats, cat treats.                     .מזון לכלבים וחתולים, חטיפים לכלבים, חטיפים לחתולים

ט' שבט תשע"ה - 49829/01/2015



RELISH

Trade Mark No. 258602 מספר סימן

Application Date 25/08/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1193064 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: GRUBER'S BIRDS & FISH FARM LTD. שם: גרובר חוות דגים וציפורים בע"מ

Address: Meshek 39, Moshav Segula, 79530, Israel כתובת : משק 39, מושב סגולה, 79530, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Dog and cat food, dog treats, cat treats.                     .מזון לכלבים וחתולים, חטיפים לכלבים, חטיפים לחתולים

ט' שבט תשע"ה - 49929/01/2015



Trade Mark No. 258615 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: PT. INDUSTRI KARET DELI

Address: Jln Kom. L. Yos Sudarso Km. 8, 3, Medan, 
Indonesia

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Tires and tubes for all of the following products: 
bicycles, mopeds, motorcycles, scooters, four-
wheeled fun karts, racing karts, golf carts, hand 
trucks, lawn mowers (vehicles), garden mowers 
(vehicles), ATVs (all terrain vehicles), utility vehicles, 
passenger cars, light trucks, ultra light trucks, trucks 
and buses, industrial and agricultural implements 
namely agricultural tractors, fork lift trucks, trailers; 
tires and tubes for all the following products: 
wheelchairs, wheelbarrows; radial tires and tubes for 
all the following products; motorcycles, agricultural 
tractors, ATVs (all terrain vehicles), trailers, 
passenger cars, motor vehicles; radial tires for all of 
the following commercial motor vehicles: station 
wagons, karts, pick-ups, vans, fork lift trucks, light 
trucks, ultra light trucks, trucks and buses, all  
included in class 12.

צמיגים ושפורפרות עבור כל המוצרים הבאים: אופניים, אופניים 
ממונעים, אופנועים, קורקינטים, עגלות שעשוע בעלות ארבעה 
גלגלים, עגלות מרוץ, עגלות גולף, קרונות יד, מכסחות (כלי 

רכב), מכסחות גינה (כלי רכב), אי.טי.וי.אס (כל כלי רכב שטח), 
כלי רכב שימושיים, מכוניות נוסעים, משאיות קלות, משאיות 

קלות במיוחד, משאיות ואוטובוסים, התקנים יישומיים 
תעשייתיים וחקלאיים דהיינו טרקטורים חקלאיים, משאיות 
בעלות התקן הרמה, נגררים; צמיגים ושפורפרות עבור כל 
המוצרים הבאים: כסאות נכים, מריצות; צמיגים ושפורפרות 
רדיאליים עבור כל המוצרים הבאים: אופנועים, טרקטורים 

חקלאיים, ATVs (כל כלי רכב שטח), נגררים, מכוניות נוסעים, 
כלי רכב מנועיים; צמיגים רדיאליים עבור כל כלי הרכב 

המסחריים הבאים: מכוניות משפחתיות, עגלות, טנדרים, רכבי 
ואן, משאיות בעלות התקן הרמה, משאיות קלות, משאיות קלות 
במיוחד, משאיות ואוטובוסים; הנכללים כולם בסוג 12.             
                                                                                    

                          

ט' שבט תשע"ה - 50029/01/2015



SOULCYCLE

Trade Mark No. 258684 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SoulCycle, LLC

Address: 609 Greenwhich Street, New York, NY, 10014, 
U.S.A.

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

Sporting activities; exercise and leisure center, health 
and fitness center and services; physical fitness 
training services; physical fitness conditioning 
classes; physical fitness instruction and consultation; 
providing classes, workshops and seminars in the 
fields of fitness and exercise; providing fitness, 
recreational and exercise facilities; providing a web 
site featuring information on exercise, weight loss, 
physical fitness, and personal development 
accessible through a global computer network and 
mobile devices; on-line journals, namely, blogs 
featuring the topics regarding local community, 
exercise, fitness, wellness and personal 
development; entertainment services, including, 
providing podcasts via video or audio in the fields of 
exercise, weight loss, physical fitness, and personal 
development;, production and distribution of radio 
programs, television programs and cable television 
programs in the fields of exercise, fitness, wellness 
and personal development for distribution via 
television, cable television, radio and a global 
computer network; entertainment services in the 
nature of the production and distribution of a 
television channel, cable television channel and radio 
channel in the fields of exercise, fitness, wellness 
and personal development; educational services, 
including, the presentation of seminars, lectures, 
workshops and panel discussions in the fields of 
exercise, fitness, wellness and personal 
development; all included in class 41.

פעילויות ספורטיביות; מרכז פעילות גופנית ופנאי; מרכז 
בריאות וכושר גופני ושירותים; שירותי הדרכת כושר גופני; 

שיעורי כושר גופני; ייעוץ והוראת כושר גופני; אספקת שיעורים, 
סדנאות וסמינרים בתחומי הכושר ופעילות גופנית; אספקת 
מתקני כושר, פנאי והתעמלות; אספקת אתר אינטרנט הכולל 

מידע על פעילות גופנית, ירידה במשקל, כושר גופני, 
והתפתחות אישית נגישה דרך רשת מחשבים עולמית והתקנים 
ניידים; עיתונים מקוונים, שהם בלוגים המציגים את הנושאים 
הנוגעים לקהילה מקומית, פעילות גופנית, כושר גופני, בריאות 
והתפתחות אישית; שירותי בידור, הכוללים, אספקת קבצים 
באמצעות וידאו או אודיו בתחומי פעילות גופנית, ירידה 

במשקל, כושר גופני, והתפתחות אישית;, ייצור והפצה של 
תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה ותוכניות טלוויזיה בכבלים 
בתחומי פעילות גופנית, כושר, בריאות והתפתחות אישית 
להפצה באמצעות טלוויזיה, טלוויזיה בכבלים, רדיו ורשת 

המחשבים הגלובאלית; שירותי בידור בטבעו של ייצור וההפצה 
של ערוץ טלוויזיה, ערוץ טלוויזיה בכבלים וערוץ רדיו בתחומי 
פעילות גופנית, כושר, בריאות והתפתחות אישית; שירותי 
חינוך, הכוללים, הצגת סמינרים, הרצאות, סדנאות ופנלים 
בתחומי פעילות גופנית, כושר, בריאות והתפתחות אישית; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

ט' שבט תשע"ה - 50129/01/2015



Trade Mark No. 258685 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SoulCycle, LLC

Address: 609 Greenwhich Street, New York, NY, 10014, 
U.S.A.

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: 28 סוג: 28

Sporting articles not included in other classes 
including sporting and exercise apparatus and 
machines; stationary exercise bicycles; exercise 
weights; all included in class 28.

פריטי ספורט שלא נכללים בסוגים אחרים כולל התקנים ומכונות 
לספורט ולתרגילים; אופני כושר נייחים; משקולות לתרגילים; 
הנכללים כולם בסוג 28.                                                     

                                      

ט' שבט תשע"ה - 50229/01/2015



Trade Mark No. 258687 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Sporting activities; exercise and leisure center, health 
and fitness center and services; physical fitness 
training services; physical fitness conditioning 
classes; physical fitness instruction and consultation; 
providing classes, workshops and seminars in the 
fields of fitness and exercise; providing fitness, 
recreational and exercise facilities; providing a web 
site featuring information on exercise, weight loss, 
physical fitness, and personal development 
accessible through a global computer network and 
mobile devices; on-line journals, namely, blogs 
featuring the topics regarding local community, 
exercise, fitness, wellness and personal 
development; entertainment services, including, 
providing podcasts via video or audio in the fields of 
exercise, weight loss, physical fitness, and personal 
development;, production and distribution of radio 
programs, television programs and cable television 
programs in the fields of exercise, fitness, wellness 
and personal development for distribution via 
television, cable television, radio and a global 
computer network; entertainment services in the 
nature of the production and distribution of a 
television channel, cable television channel and radio 
channel in the fields of exercise, fitness, wellness 
and personal development; educational services, 
including, the presentation of seminars, lectures, 
workshops and panel discussions in the fields of 
exercise, fitness, wellness and personal 
development; all included in class 41.

פעילויות ספורטיביות; מרכז פעילות גופנית ופנאי; מרכז 
בריאות וכושר גופני ושירותים; שירותי הדרכת כושר גופני; 

שיעורי כושר גופני; ייעוץ והוראת כושר גופני; אספקת שיעורים, 
סדנאות וסמינרים בתחומי הכושר ופעילות גופנית; אספקת 
מתקני כושר, פנאי והתעמלות; אספקת אתר אינטרנט הכולל 

מידע על פעילות גופנית, ירידה במשקל, כושר גופני, 
והתפתחות אישית נגישה דרך רשת מחשבים עולמית והתקנים 
ניידים; עיתונים מקוונים, שהם בלוגים המציגים את הנושאים 
הנוגעים לקהילה מקומית, פעילות גופנית, כושר גופני, בריאות 
והתפתחות אישית; שירותי בידור, הכוללים, אספקת קבצים 
באמצעות וידאו או אודיו בתחומי פעילות גופנית, ירידה 

במשקל, כושר גופני, והתפתחות אישית;, ייצור והפצה של 
תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה ותוכניות טלוויזיה בכבלים 
בתחומי פעילות גופנית, כושר, בריאות והתפתחות אישית 
להפצה באמצעות טלוויזיה, טלוויזיה בכבלים, רדיו ורשת 

המחשבים הגלובאלית; שירותי בידור בטבעו של ייצור וההפצה 
של ערוץ טלוויזיה, ערוץ טלוויזיה בכבלים וערוץ רדיו בתחומי 
פעילות גופנית, כושר, בריאות והתפתחות אישית; שירותי 
חינוך, הכוללים, הצגת סמינרים, הרצאות, סדנאות ופנלים 
בתחומי פעילות גופנית, כושר, בריאות והתפתחות אישית; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

ט' שבט תשע"ה - 50329/01/2015



 Owners

Name: SoulCycle, LLC

Address: 609 Greenwhich Street, New York, NY, 10014, 
U.S.A.

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

ט' שבט תשע"ה - 50429/01/2015



Trade Mark No. 258692 מספר סימן

Application Date 01/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Societe Bic

Address: 14 rue Jeanne d'Asnieres, Clichy, 92110, 
France

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: 16 סוג: 16

Paper ;cardboard and goods made from this material, 
not included in other classes; namely sheets of paper 
for printers; calendars; notebooks; note books; 
envelopes; writing pads and blocks; repositionable 
notes; labels, not of textile; Sticky notes; articles of 
stationery; writing and drawing instruments and refills 
therefor; pens; ball-point pens; ink pens; pen nibs; 
pencils; pencil sharpeners; pencil lead holders; 
coloured pencils; felt-tip pens for writing and 
colouring; markers; highlighters; writing ink; ink 
cartridges; pencil leads; chalks; office requisites 
(other than furniture); drawing rulers; compasses for 
drawing; slate boards for writing; adhesives for 
stationery purposes; in particular office adhesives; 
adhesive tapes; correcting products for stationery; 
correction fluids; correction pens; correction tape; 
erasing pens; artists' materials; paint brushes; 
instructional and teaching material (except 
apparatus).

נייר; קרטון וטובין העשויים מחומר זה, שאינם נכללים בסוגים 
אחרים; דהיינו גיליונות נייר למדפסות; לוחות שנה; מחברות; 
פנקסים; מעטפות; בלוקי ודפדפות נייר; פתקיות דביקות; 

תוויות, לא של טקסטיל; פתקים דביקים; חפצי מכשירי כתיבה; 
מכשירי כתיבה וציור ומילויים לכך; עטים; עטים כדוריים; עטי 
דיו; עטי ציפורן; עפרונות; מחדדי עפרונות; מחזיקי עפרונות 
עופרת; עפרונות צבעוניים; עטים בעלי חודי לבד לכתיבה 

וצביעה; מרקרים; מדגישים; דיו כתיבה; מחסניות דיו; עפרונות 
עופרת; גירים; צרכי משרד (למעט רהיטים); סרגלי רישום; 
מחוגות לרישום; לוחות צפחה לכתיבה; דבקים לצורכי נייר 
ובמיוחד דבקי משרד; ניירות דבק; מוצרי תיקון למכשירי 
כתיבה; נוזלי תיקון; עטי תיקון; רצועות תיקון; עטי מחיקה; 
חומרי אמנים; מכחולים; חומר הדרכה והוראה (למעט 

מכשירים).                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

ט' שבט תשע"ה - 50529/01/2015



Trade Mark No. 258693 מספר סימן

Application Date 01/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: UNILEVER PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
United Kingdom

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 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

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; shampoo and conditioner; hair styling 
products; dentifrices; non-medicated mouthwashes; 
deodorants; anti-perspirants for personal use; non-
medicated toilet preparations; all included in class 3.

סבונים; תמרוקים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, מי בושם, או דה 
טואלט, תרסיסי גוף מבושמים; שמנים, קרמים ותחליבים לעור; 
קצף גילוח, ג'ל גילוח, קרמים לפני ולאחר גילוח; אבקת טלק; 
תכשירים לאמבטיה ומקלחת; קרמים לשיער; שמפו ומרכך; 
מוצרי עיצוב שיער; משחות שיניים; מי פה שאינם רפואיים; 
דאודורנטים; תכשירים נוגדי זיעה לשימוש אישי; תכשירי 

טואלט שאינם לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 3.               
                                                                                    
                                                                                    

    

ט' שבט תשע"ה - 50629/01/2015



AXE PEACE - MAKE LOVE NOT WAR

Trade Mark No. 258694 מספר סימן

Application Date 01/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: UNILEVER PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, 
United Kingdom

(Public Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

Address: 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

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; 
colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; 
talcum powder; preparations for the bath and shower; 
hair lotions; shampoo and conditioner; hair styling 
products; dentifrices; non-medicated mouthwashes; 
deodorants; anti-perspirants for personal use; non-
medicated toilet preparations; all included in class 3.

סבונים; תמרוקים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, מי בושם, או דה 
טואלט, תרסיסי גוף מבושמים; שמנים, קרמים ותחליבים לעור; 
קצף גילוח, ג'ל גילוח, קרמים לפני ולאחר גילוח; אבקת טלק; 
תכשירים לאמבטיה ומקלחת; קרמים לשיער; שמפו ומרכך; 
מוצרי עיצוב שיער; משחות שיניים; מי פה שאינם רפואיים; 
דאודורנטים; תכשירים נוגדי זיעה לשימוש אישי; תכשירי 

טואלט שאינם לשימוש רפואי; הנכללים כולם בסוג 3.               
                                                                                    
                                                                                    

    

ט' שבט תשע"ה - 50729/01/2015



Trade Mark No. 258696 מספר סימן

Application Date 01/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, 8305919, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, 
8305919, ישראל

חברה ציבורית

Name: MEALMEAT SHIVUK LTD. שם: מילמיט שיווק בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : פתח תקוה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

Address: 14 Arieh Shenkar Street, P.O.B. 2104, Herzelia 
Pituach, 4612002, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : רח' אריה שנקר 14, ת.ד. 2104, הרצליה פיתוח, 
4612002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry, turkey – and their products and 
by-products; all included in class 29

בשר, דגים, עוף, הודו - ומוצריהם; הנכללים כולם בסוג 29       
                                                                    

ט' שבט תשע"ה - 50829/01/2015



Trade Mark No. 258697 מספר סימן

Application Date 01/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NETO MELINDA SAKHAR LTD. שם: נטו מלינדה סחר בע"מ

Address: 5 Meir Ezra Street Industrial Area, Kiryat 
Malachi, 8305919, Israel

כתובת : רחוב מאיר עזרא 5 אזור התעשיה, קרית מלאכי, 
8305919, ישראל

חברה ציבורית

Name: MEALMEAT SHIVUK LTD. שם: מילמיט שיווק בע"מ

Address: Petach Tikva, Israel כתובת : פתח תקוה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

Address: 14 Arieh Shenkar Street, P.O.B. 2104, Herzelia 
Pituach, 4612002, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : רח' אריה שנקר 14, ת.ד. 2104, הרצליה פיתוח, 
4612002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry, turkey - and their products and by-
products; all included in class 29

בשר, דגים, עוף, הודו - ומוצריהם; הנכללים כולם בסוג 29       
                                                                    

ט' שבט תשע"ה - 50929/01/2015



Trade Mark No. 258702 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ITZHAK MEDINA שם: יצחק מדינה

Address: Haerez 28, Shoam, Israel כתובת : הארז 28, שוהם, ישראל

Name: Added Value LTD. שם: הערך המוסך ייעוץ לחיסכון בעלויות בע"מ

Address: Meshek 48 B, Beit-Arif, Israel כתובת : משק 48 ב', בית עריף, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing.     .דברי הלבשה

Class: 28 סוג: 28

Games, sporting articles. משחקים, צרכי התעמלות.         

ט' שבט תשע"ה - 51029/01/2015



Trade Mark No. 258710 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Guangdong Yatu Chemical Co., Ltd

Address: 2 Sanlian Industrial Area, Gulao, Heshan, 
Guangdong, People's Republic of China

a limited liability company incorporated under the laws of 
the People's Republic

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: 2 סוג: 2

Paints; varnishes; badigeon; siccatives (drying 
agents) for paints; agglutinants for paints; primers; 
natural resins, raw; pigments; printing ink; fixatives 
(varnishes); all included in class 2.

צבעים; ציפויים; טיח; חומרים מייבשים (מייבשים) לצבעים; 
חומרים מדבקים לצבעים; משבחים; שרפים טבעיים, גולמיים; 
פיגמנטים; דיו להדפסה; מייצבים (ציפויים); הנכללים כולם בסוג 

                                                     .2

ט' שבט תשע"ה - 51129/01/2015



Trade Mark No. 258711 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Guangdong Yatu Chemical Co., Ltd

Address: 2 Sanlian Industrial Area, Gulao, Heshan, 
Guangdong, People's Republic of China

a limited liability company incorporated under the laws of 
the People's Republic

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: 2 סוג: 2

Paints; varnishes; badigeon; siccatives (drying 
agents) for paints; agglutinants for paints; primers; 
natural resins, raw; pigments; printing ink; fixatives 
(varnishes); all included in class 2.

צבעים; ציפויים; טיח; חומרים מייבשים (מייבשים) לצבעים; 
חומרים מדבקים לצבעים; משבחים; שרפים טבעיים, גולמיים; 
פיגמנטים; דיו להדפסה; מייצבים (ציפויים); הנכללים כולם בסוג 

                                                     .2

ט' שבט תשע"ה - 51229/01/2015



PicoWay

Trade Mark No. 258712 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1182999 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Candela Corporation

Address: 530 Boston Post Road, Wayland, 
Massachusetts, 01778, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naomi Assia & Co., Adv.

Address: 32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
69710, Israel

שם: נעמי אסיא, עו"ד

כתובת : הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical aesthetic laser device utilizing short duration 
laser pulses for dermatological treatments, namely, 
multi-colored tattoo treatments, pigmented and 
vascular lesion treatments and skin rejuvenation 
treatments; all included in class 10

מתקנים רפואיים אסטתיים העושים שימוש בפולסים קצרים של 
לייזר לצורך טיפולים בעור, כולל טיפולים בקעקועים צבעוניים, 
טיפולים בפגעי פיגמנטציה, טיפולים בנגעים בכלי דם וטיפולים 
להתחדשות עור; הנכללים כולם בסוג 10                               

                                              

ט' שבט תשע"ה - 51329/01/2015



SILK'N

Trade Mark No. 258716 מספר סימן

Application Date 03/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Home Skinovations Ltd שם: הום סקינוביישנס בע"מ

Address: Tabor Building, P.O.B. 533, Sha'ar Yokneam, 
20692, Yokneam, Israel

כתובת : בניין תבור, ת.ד. 533, יקנעם עלית, 20692, שער 
יקנעם, ישראל

An Israeli Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, 76706, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; cosmetic preparations for skin care, hair care 
and body care; cosmetics for hair removal and 
depilatories; all included in class 3

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, קרמים לשיער; 
תכשירים קוסמטיים לטיפול בעור, טיפוח שיער וטיפוח הגוף; 
קוסמטיקה להסרת שיער וחומרים להסרת שיער; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                               

Class: 8 סוג: 8

Razors; hand held devices and implements for 
aesthetic purposes, hair removal, hair care, skin 
care, body care, foot care, face care and acne 
treatment; optical energy, infrared (IR) energy, light 
emitting diode (LED) energy and radiofrequency (RF) 
energy based hand held devices for aesthetic 
purposes, hair removal, hair care, skin care, body 
care, foot care, face care and acne treatment; electric 
pedicure sets and pedicure sets; all included in class 
8.

תערים; כלי עבודה ומכשירים ידניים למטרות אסתטיקה, הסרת 
שיער, טיפוח שיער, טיפוח העור, טיפוח הגוף, טיפוח הרגליים, 
טיפוח הפנים וטיפול באקנה; כלי עבודה ידניים המבוססים על 
אנרגיה אופטית, אנרגיית אינפרא אדום, אנרגיית דיודה פולטת 
אור (לד) ואנרגיית תדרי רדיו למטרות אסתטיות, הסרת שיער, 
טיפוח שיער, טיפוח העור, טיפוח הגוף, טיפוח הרגליים, טיפוח 
הפנים וטיפול באקנה; ערכות פדיקור חשמליות וערכות פדיקור; 

הנכללים כולם בסוג 8.

                                                                                     
    

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care services; cosmetic spa 
services; cosmetic body care services; health spa 
services; all included in class 44

שירותי היגיינה וטיפולי יופי; שירותי ספא קוסמטיים; שירותי 
טיפוח גוף קוסמטיים; שירותי ספא בריאותיים; הנכללים כולם 

בסוג 44.                          

ט' שבט תשע"ה - 51429/01/2015



Trade Mark No. 258717 מספר סימן

Application Date 03/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; cosmetic preparations for skin care, hair care 
and body care; cosmetics for hair removal and 
depilatories; all included in class 3

סבונים, בשמים, שמנים אתריים, קוסמטיקה, קרמים לשיער; 
תכשירים קוסמטיים לטיפול בעור, טיפוח שיער וטיפוח הגוף; 
קוסמטיקה להסרת שיער וחומרים להסרת שיער; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                               

Class: 8 סוג: 8

Razors; hand held devices and implements for 
aesthetic purposes, hair removal, hair care, skin 
care, body care, foot care, face care and acne 
treatment; optical energy, infrared (IR) energy, light 
emitting diode (LED) energy and radiofrequency (RF) 
energy based hand held devices for aesthetic 
purposes, hair removal, hair care, skin care, body 
care, foot care, face care and acne treatment; electric 
pedicure sets and pedicure sets; all included in class 
8.

תערים; כלי עבודה ומכשירים ידניים למטרות אסתטיקה, הסרת 
שיער, טיפוח שיער, טיפוח העור, טיפוח הגוף, טיפוח הרגליים, 
טיפוח הפנים וטיפול באקנה; כלי עבודה ידניים המבוססים על 
אנרגיה אופטית, אנרגיית אינפרא אדום, אנרגיית דיודה פולטת 
אור (לד) ואנרגיית תדרי רדיו למטרות אסתטיות, הסרת שיער, 
טיפוח שיער, טיפוח העור, טיפוח הגוף, טיפוח הרגליים, טיפוח 
הפנים וטיפול באקנה; ערכות פדיקור חשמליות וערכות פדיקור; 
הנכללים כולם בסוג 8.                                                       

                                          

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care services; cosmetic spa 
services; cosmetic body care services; health spa 
services; all included in class 44

שירותי היגיינה וטיפולי יופי; שירותי ספא קוסמטיים; שירותי 
טיפוח גוף קוסמטיים; שירותי ספא בריאותיים; הנכללים כולם 

בסוג 44. 
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Ownersבעלים

Name: Home Skinovations Ltd שם: הום סקינוביישנס בע"מ

Address: Tabor Building, P.O.B. 533, Sha'ar Yokneam, 
20692, Yokneam, Israel

כתובת : בניין תבור, ת.ד. 533, יקנעם עלית, 20692, שער 
יקנעם, ישראל

An Israeli Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, 76706, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

ט' שבט תשע"ה - 51629/01/2015



Trade Mark No. 258730 מספר סימן

Application Date 03/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: JT International SA

Address: 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, 
Switzerland

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

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
blended with tobacco, none being for medicinal or 
curative purposes; snuff; smokers' articles included in 
Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches; all included in class 34

טבק, בין מעובד ובין שאינו מעובד; טבק עישון, טבק מקטרת, 
טבק לגלגול ביד, טבק לעיסה, אבקת טבק לחה; סיגריות, 

סיגרים, סיגרלות; חומרים לעישון הנמכרים בנפרד או בתערובת 
עם טבק, שאינם למטרות רפואיות או למטרות ריפוי; חומרי 
הרחה; פריטי עישון הכלולים בסוג 34; ניירות סיגריות, 

שפורפרות סיגריות וגפרורים; כולם כלולים בסוג 34                 
                                                                                    

                                                                    

ט' שבט תשע"ה - 51729/01/2015



HP EXPRESS DECISION

Trade Mark No. 258732 מספר סימן

Application Date 04/09/2013 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 provision of managed print 
services; all included in class 9.

תוכנת מחשב לאספקת שירותי הדפסה מנוהלים; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                               

Class: 42 סוג: 42

Providing an interactive website featuring resources 
for managed print services; all included in class 42.

אספקת אתר אינטרנט אינטראקטיבי הכולל משאבים לשירותי 
הדפסה מנוהלים; הנכללים כולם בסוג 42.                             

          

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

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

U.S.A., 11/04/2013, No. 85901423 ארה"ב, 11/04/2013, מספר 85901423

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 51829/01/2015



Trade Mark No. 258733 מספר סימן

Application Date 04/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TOP CHEF LTD שם: טופ שף בע"מ

Address: D. N. Galil Ma'aravi, Kibbutz Eilon, Israel כתובת : ד.נ. גליל מערבי, אילון, ישראל

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

Address: 14 Arieh Shenkar Street, P.O.B. 2104, Herzelia 
Pituach, 4612002, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : רח' אריה שנקר 14, ת.ד. 2104, הרצליה פיתוח, 
4612002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

meat, poultry, processed food products, frozen 
meals/courses consisting primarily of meat and/or 
poultry, chicken/turkey/beef schnitzel, chicken 
nuggets, chicken rings, chicken breast fillet, chicken 
patties, chicken fingers, chicken breast, chicken 
balls, shawarma, beef patties, beef burger,  beef 
meatballs, beef/chicken shish kebabs, turkey, turkey 
patties ; all included in class 29

בשר, עוף, מוצרי מזון מעובדים, ארוחות/מנות קפואות 
המורכבות בעיקר מבשר ו/או עוף, שניצל עוף/הודו/בקר, חטיפי 
עוף, טבעות עוף, פילה עוף, קציצות עוף, אצבעות עוף, חזה 
עוף, כדורי עוף, שווארמה, קציצות בקר, בורגר בקר, כדורי 
בקר, קבב בקר/עוף, הודו, קציצות הודו; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 29
                                                                                    

                                                                      

ט' שבט תשע"ה - 51929/01/2015



Trade Mark No. 258734 מספר סימן

Application Date 04/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TOP CHEF LTD שם: טופ שף בע"מ

Address: D. N. Galil Ma'aravi, Kibbutz Eilon, Israel כתובת : ד.נ. גליל מערבי, אילון, ישראל

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

Address: 14 Arieh Shenkar Street, P.O.B. 2104, Herzelia 
Pituach, 4612002, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : רח' אריה שנקר 14, ת.ד. 2104, הרצליה פיתוח, 
4612002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Processed food products, frozen meals/courses 
consisting primarily of vegetables, corn nuggets, 
falafel, veggie schnitzel, corn stars, onion rings, 
latkes (hashed potato patties) ; all included in class 
29

מוצרי מזון מעובדים, ארוחות/מנות קפואות המורכבות בעיקר 
מירקות, חטיף תירס, פלאפל, שניצל צמחי, כוכבי תירס, טבעות 
בצל, לטקס (לביבת תפו"א); הנכללים כולם בסוג 29               
                                                                                    

  

ט' שבט תשע"ה - 52029/01/2015



Trade Mark No. 258735 מספר סימן

Application Date 04/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TOP CHEF LTD שם: טופ שף בע"מ

Address: D. N. Galil Ma'aravi, Kibbutz Eilon, Israel כתובת : ד.נ. גליל מערבי, אילון, ישראל

תאגיד ישראלי

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Erez Harcavi, Adv.

Address: 14 Arieh Shenkar Street, P.O.B. 2104, Herzelia 
Pituach, 4612002, Israel

שם: ארז הרכבי, עו"ד

כתובת : רח' אריה שנקר 14, ת.ד. 2104, הרצליה פיתוח, 
4612002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fish, processed food products made mainly out of 
fish, fish fingers, fish schnitzel, fish patties/cakes, fish 
rings, frozen meals/courses consisting primarily of 
fish, fish fillets ; all included in class 29

דגים, מוצרי מזון מעובדים עשויים בעיקר מדגים, אצבעות דג, 
שניצל דג, קציצת דג, טבעות דג, ארוחות/מנות קפואות 

המורכבות בעיקר מדגים, פילה דג ; הנכללים כולם בסוג 29     
                                                                                    

            

ט' שבט תשע"ה - 52129/01/2015



Trade Mark No. 258738 מספר סימן

Application Date 01/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yael Shafir-Garibi שם: יעל שפיר - גריבי

Address: Tagor 3, Tel Aviv, Ramat Aviv, Israel כתובת : טאגור 3, תל אביב, רמת אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Den David - Amit, Law Office

Address: 4 Bezalel St., Ramat-Gan, Beit Delta Capital, 
Israel

שם: בן דוד - עמית, משרד עורכי דין

כתובת : בצלאל 4, בית דלתא קפיטל, רמת גן, 52521, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Treatment with GuIded Imagery. טיפול באמצעות דימיון מודרך.       

ט' שבט תשע"ה - 52229/01/2015



Trade Mark No. 258740 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED

Address: Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers’ articles; all included in class 34

סיגריות; טבק; מוצרי טבק; מצתים; גפרורים פריטי עישון; הכל 
כלול בסוג 34.                                                               

ט' שבט תשע"ה - 52329/01/2015



DYNAGEAR 

Trade Mark No. 258741 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cloyes Gear & Products, Inc.

Address: 6101 Phoenix Avenue, Suite #2, Fort Smith,  
Arkansas, 72903, U.S.A.

(an Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Automotive engine parts, namely, timing belts, timing 
sets comprising timing chains and timing sprockets, 
adjusters for controlling dampeners for controlling 
chain movement, tensioners for applying tension to 
chains, guide rails for position chains, cam buttons 
for controlling cam shaft end play, oil pumps, oil 
screens, and oil pump shafts.

חלקים למנועי רכב, דהיינו, חגורות תזמון, ערכות תזמון 
הכוללות רצועות תזמון וגלגלי שרשרת תזמון, מתאמים לבקרה 
במנחתים לשליטה בתנועת שרשרת, מותחים להחלת מתח 
לשרשרות, מסילות מדריך לשרשרות מיקום, כפתורי פיקה 

לשליטה בתמרון פיקה בסוף הפיר, משאבות שמן, מסנני שמן 
ופירי משאבות שמן.                                                         
                                                                                    

    

ט' שבט תשע"ה - 52429/01/2015



CLOYES

Trade Mark No. 258742 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cloyes Gear & Products, Inc.

Address: 6101 Phoenix Avenue, Suite #2, Fort Smith,  
Arkansas, 72903, U.S.A.

(an Ohio Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Land vehicle engine components - namely, timing 
gears, timing sprockets, timing chains, chain 
tensioners and chain dampers.

רכיבי מנוע לרכב יבשתי - דהיינו, גלגלי תזמון, גלגלי שרשרת 
תזמון, רצועות תזמון, מותחי רצועות ומנחתי רצועות.              

                        

ט' שבט תשע"ה - 52529/01/2015



HIDDEN LOVE

Trade Mark No. 258745 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Retail Royalty Company

Address: 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, U.S.A.

(Nevada Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Hanni Rosenzweig & Co.

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

שם: הני רוזנצוויג ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, toilet water; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; toilet soap; body 
deodorants; cosmetics, particularly face, body and 
hand creams, milks, lotions, gels and powders; 
tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); make-up preparations; shampoos; gels, 
mousses, balms and aerosol products for hair care 
and hair styling; hair spray; hair dyes and bleaching 
products; hair waving and setting products; essential 
oils; all included in class 3

בשמים, מי טואלט; ג'לים ומלחים לאמבט ולמקלחת שאינם 
למטרה רפואית; סבוני טואלט; דאודורנטים לגוף; מוצרי 

קוסמטיקה , במיוחד קרמים, חלבים, תחליבים, ג'לים ואבקות 
לפנים, לגוף ולידיים; חלבים ג'לים ושמנים לשימוש אחרי 
חשיפה לשמש (מוצרים קוסמטיים); תכשירי איפור; שמפו; 
ג'לים, מוסים, משחות ותרסיסים לטיפוח ולעיצוב השיער; 

תרסיסים לשיער; תכשירי צביעת שיער והסרת צבע מהשיער; 
תכשירים לתלתול ולסלסול תמידי; תמציות שמנים; הנכללים 
כולם בסוג 3                                                                   

                                      

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; bras and underwear; 
all included in class 25.

דברי הלבשה; דברי הנעלה; כיסויי ראש; חזיות ולבנים; 
הנכללים כולם בסוג 25           

ט' שבט תשע"ה - 52629/01/2015



מגש-שיא

Trade Mark No. 258746 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shechakim Technologies Rav Hevel Ltd. שם: שחקים טכנולוגיות רב חבל בע"מ

Address: 4th Shaldag St., Ramla, 7255813, Israel כתובת : רח' שלדג 4, רמלה, 7255813, 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: 11 סוג: 11

Apparatus and accessories for air conditioning 
installation; included in class 11.

התקנים ואביזרים להתקנת מיזוג אוויר; הנכללים בסוג 11.       
                                                      

ט' שבט תשע"ה - 52729/01/2015



HP TRUST CIRCLES

Trade Mark No. 258747 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 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 encryption; computer software 
for organizing and managing digital files; computer 
software for organizing and managing document 
security and file access permissions; computer 
software; all included in class 9.

תוכנת מחשב להצפנה; תוכנת מחשב לארגון וניהול קבצים 
דיגיטליים; תוכנת מחשב לארגון וניהול אבטחת מסמך 

והרשאות גישה לקבצים; תוכנת מחשב; 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., 19/04/2013, No. 85909290 ארה"ב, 19/04/2013, מספר 85909290

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 52829/01/2015



RECLINE

Trade Mark No. 258748 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 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

Computers, personal computers, laptop computers, 
notebook computers, desktop computers, tablet 
computers, handheld computers, all-in-one 
computers, computer workstations; computer 
hardware; computer software; computer peripherals; 
computer keyboards, computer mice, computer 
cables and connectors, computer adapters, computer 
docking stations; computer monitors, computer 
displays, flat panel display screens; printers, 
computer printers, all-in-one printers, scanners, 
facsimile machines, photocopiers; all included in 
class 9.

מחשבים, מחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מחשבים נישאים, 
מחשבים שולחניים, מחשבי לוח, מחשבים להחזקה ביד, 

מחשבי הכל-באחד, תחנות עבודה למחשב; חומרת מחשב; 
תוכנת מחשב; ציוד היקפי למחשב; מקלדות למחשב, עכברים 
למחשב, כבלים ומחברים למחשב, מתאמים למחשב, תחנות 
עגינה למחשב; צגי מחשב, מסכי מחשב, מסכי תצוגה שטוחי 
פאנל; מדפסות, מדפסות מחשב, מדפסות הכל-באחד, סורקים, 
מכשירי פקס, מכונות צילום; הנכללים כולם בסוג 9.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

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

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

U.S.A., 14/05/2013, No. 85931388 ארה"ב, 14/05/2013, מספר 85931388

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 52929/01/2015



Trade Mark No. 258754 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software featuring code for cloud computing and the 
ability to run cloud computing software; software 
featuring code for cloud storage and the ability to run 
cloud storage software; software featuring code for 
cloud computing and the ability to integrate with 
cloud computing software; software featuring code 
for cloud storage and the ability to integrate with 
cloud storage software; hardware featuring code for 
cloud computing and the ability to run cloud 
computing software; hardware featuring code for 
cloud storage and the ability to run cloud storage 
software; hardware integrated with software and 
featuring code for cloud computing and the ability to 
run cloud computing software; hardware integrated 
with software and featuring code for cloud computing 
and the ability to run cloud storage software; 
hardware that supports software featuring code for 
cloud computing and the ability to run cloud 
computing software; hardware that supports software 
featuring code for cloud computing and the ability to 
run cloud storage software; all included in class 9.

תוכנה הכוללת קוד למחשוב ענן ואת היכולת להריץ תוכנת 
מחשוב ענן; תוכנה הכוללת קוד לאיחסון ענן ואת היכולת להריץ 
תוכנת איחסון ענן; תוכנה הכוללת קוד למחשוב ענן ואת היכולת 
להשתלב עם תוכנת מיחשוב ענן; תוכנה הכוללת קוד לאיחסון 
ענן ואת היכולת להשתלב עם תוכנת אחסון ענן; חומרה הכוללת 
קוד למחשוב ענן ואת היכולת להריץ תוכנת מחשוב ענן; חומרה 
הכוללת קוד לאיחסון ענן ואת היכולת להריץ תוכנת איחסון ענן; 
חומרה משולבת בתוכנה הכוללת קוד למחשוב ענן ואת היכולת 
להריץ תוכנת מחשוב ענן; חומרה משולבת בתוכנה הכוללת קוד 

למחשוב ענן ואת היכולת להריץ תוכנת איחסון ענן; חומרה 
התומכת בתוכנה הכוללת קוד למחשוב ענן ואת היכולת להריץ 
תוכנת מחשוב ענן; חומרה התומכת בתוכנה הכוללת קוד 

למחשוב ענן ואת היכולת להריץ תוכנת איחסון ענן; הכלולים 
כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                  

Class: 41 סוג: 41

Training services in the field of deploying cloud 
computing environments; and training services in the 
field of deploying cloud storage environments; all 
included in class 41.

שירותי הכשרה בתחום הטמעת סביבת מחשוב ענן; ושירותי 
הכשרה בתחום הטמעת סביבת אחסון ענן; הכלולים כולם בסוג 
                                                                               .41

                                                            

Class: 42 סוג: 42

Consulting services in the field of deploying cloud 
computing environments; consulting services in the 
field of deploying cloud storage environments; all 
included in class 42.

שירותי ייעוץ בתחום הטמעת סביבת מחשוב ענן; שירותי ייעוץ 
בתחום הטמעת סביבת איחסון ענן; הכלולים כולם בסוג 42.     
                                                                                    

                                                  

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

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

U.S.A., 13/03/2013, No. 85874887 ארה"ב, 13/03/2013, מספר 85874887

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 53029/01/2015



 Owners

Name: OpenStack Foundation

Address: P.O. Box 1903, Austin, Texas, 78767-1903, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Class: 9 סוג: 9

Software featuring code for cloud computing and the 
ability to run cloud computing software; software 
featuring code for cloud storage and the ability to run 
cloud storage software; software featuring code for 
cloud computing and the ability to integrate with cloud 
computing software; software featuring code for cloud 
storage and the ability to integrate with cloud storage 
software; hardware featuring code for cloud 
computing and the ability to run cloud computing 
software; hardware featuring code for cloud storage 
and the ability to run cloud storage software; 
hardware integrated with software and featuring code 
for cloud computing and the ability to run cloud 
computing software; hardware integrated with 
software and featuring code for cloud computing and 
the ability to run cloud storage software; all included 
in class 9.

תוכנה הכוללת קוד למחשוב ענן ואת היכולת להריץ תוכנת 
מחשוב ענן; תוכנה הכוללת קוד לאיחסון ענן ואת היכולת להריץ 
תוכנת איחסון ענן; תוכנה הכוללת קוד למחשוב ענן ואת היכולת 
להשתלב עם תוכנת מיחשוב ענן; תוכנה הכוללת קוד לאיחסון 
ענן ואת היכולת להשתלב עם תוכנת אחסון ענן; חומרה הכוללת 
קוד למחשוב ענן ואת היכולת להריץ תוכנת מחשוב ענן; חומרה 
הכוללת קוד לאיחסון ענן ואת היכולת להריץ תוכנת איחסון ענן; 
חומרה משולבת בתוכנה הכוללת קוד למחשוב ענן ואת היכולת 
להריץ תוכנת מחשוב ענן; חומרה משולבת בתוכנה הכוללת קוד 
למחשוב ענן ואת היכולת להריץ תוכנת איחסון ענן; הכלולים 

כולם בסוג 9.                                                                   
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                                      

ט' שבט תשע"ה - 53129/01/2015



GOOGLE KEEP

Trade Mark No. 258758 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 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, 76706, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for capturing, storing, accessing, displaying, 
sharing and managing digital files, including audio, 
video, text, multimedia content, graphics, and 
images; software for aggregating, organizing, and 
interacting with digital content, including audio, video, 
text, multimedia content, graphics, and images; all 
included in class 9

תוכנה לתפיסה, אחסון, גישה, הצגה, שיתוף וניהול של קבצים 
דיגיטליים, כולל שמע, וידאו, טקסט, תכני מולטימדיה, גרפיקות 
ותמונות; תוכנה לצבירה, ארגון, ותקשור עם תכנים דיגיטליים, 
כולל שמע, וידאו, טקסט, תכני מולטימדיה, גרפיקות ותמונות; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    

                                        

Class: 42 סוג: 42

Providing the temporary use of online non-
downloadable software for capturing, storing, 
accessing, displaying, sharing and managing digital 
files, including audio, video, text, multimedia content, 
graphics, and images; providing the temporary use of 
online non-downloadable software for aggregating, 
organizing and interacting with digital content, 
including audio, video, text, multimedia content, 
graphics, and images; all included in class 42

אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה 
לשם תפיסה, אחסון, גישה, הצגה, שיתוף וניהול של קבצים 

דיגיטליים, כולל שמע, וידאו, טקסט, תכני מולטימדיה, גרפיקות 
ותמונות; אספקת שימוש זמני בתוכנה מקוונת שאינה ניתנת 

להורדה לשם צבירה, ארגון, ותקשור עם תכנים דיגיטליים, כולל 
שמע, וידאו, טקסט, תכני מולטימדיה, גרפיקות ותמונות; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                    
                                                                                    

                                                                          

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

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

U.S.A., 19/03/2013, No. 85880127 ארה"ב, 19/03/2013, מספר 85880127

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 53229/01/2015



Trade Mark No. 258765 מספר סימן

Application Date 08/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172795 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NOVARTIS AG

Address: CH-4002 Basel, Switzerland

(Suisse (Switzerland) Société anonyme (Corporation))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Auto-injectors for the administration of 
pharmaceutical preparations.

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

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

Switzerland, 06/06/2013, No. 647011 שוויץ, 06/06/2013, מספר 647011

Class: 10 סוג: 10

ט' שבט תשע"ה - 53329/01/2015



Trade Mark No. 258771 מספר סימן

Application Date 02/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172836 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chengdu Geeya Technology Co., Ltd.

Address: No.50 Shuxi Road, Chengdu, Sichuan, People's 
Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing, apparatus; computer peripheral 
devices; computer software, recorded; couplers (data 
processing equipment); electronic pens (visual 
display units); monitors (computer hardware); 
processors (central processing units); electronic 
pocket translators; smart cards (integrated circuit 
cards); intercommunication apparatus; radio 
telephony sets; modems; video telephones; 
navigation apparatus for vehicles (on-board 
computers); satellite navigational apparatus; audio 
and video receivers; television apparatus; set-top 
boxes.

ט' שבט תשע"ה - 53429/01/2015



Trade Mark No. 258776 מספר סימן

Application Date 25/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172874 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HUANG YONGFA

Address: Room 804, Yi Zuo,, No. 8 Zone, Bao'An Dist.,, 
Xin An Hu Hua Yuan Xin Ju Village,, Shenzhen City, 
Guangdong Province, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; layettes [clothing]; clothing for gymnastics; 
shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; scarfs; leather 
belts for clothing; football shoes.

ט' שבט תשע"ה - 53529/01/2015



Trade Mark No. 258777 מספר סימן

Application Date 22/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172876 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XIANGXING (FUJIAN) BAG & LUGGAGE 
GROUP CO., LTD.

Address: No.336 Longjiang Road, Fuqing city, 350300 
Fujian province, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Purses; school bags; shopping bags; briefcases; 
travelling sets [leather ware]; valises; cattle skins; 
garment bags for travel; umbrellas.

ט' שבט תשע"ה - 53629/01/2015



Trade Mark No. 258779 מספר סימן

Application Date 21/10/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172881 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EdgeCast Networks, Inc.

Address: 2850 Ocean Park Blvd., Suite 110, Santa 
Monica CA 90405, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Hosting and integrating third party web content and 
software applications for delivery from a content 
delivery network; replication of third party data across 
a computer network, namely, data conversion of 
computer network data or information; computer 
network management, namely, global traffic 
management; web site traffic monitoring, analysis 
and reporting; digital rights management services to 
protect data and electronic media; designing 
computer networks and software for others; 
application performance solutions for online and 
enterprise application acceleration, solutions for 
dynamic website availability and optimization, 
security and compliance solutions for website attack 
protection, application security, and regulatory 
compliance support, high definition video and rich 
media delivery for consumption over multiple 
connected devices, electronic delivery of software 
and games, and providing technical support, namely 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems, and computer 
consulting services for application acceleration from 
an enterprise to the cloud, mobile optimization, 
security, and the distribution and monetization of rich 
media; technical support services, namely, providing 
third-party resellers and customers of distributed 
computer networks with online software 
troubleshooting tools that the third-party resellers and 
customers execute in a secure manner on the 
distributed computer networks to obtain remote 
technical support; service provider services, namely, 
providing services that allow customers to buy and 
sell data network capacity, route traffic, access 
performance analytics and settle payments across 
one or multiple disparate content delivery networks; 
distribution of software for others; software download 
management.

ט' שבט תשע"ה - 53729/01/2015



Trade Mark No. 258781 מספר סימן

Application Date 24/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172898 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Internet and peer-to-peer computer services, namely, 
electronic transmission of audio, video and other data 
and documents among computers, electronic 
transmission of data and documents over computer 
terminals and instant messaging services; 
communications by means of or aided by computer, 
namely, transmission of voice, data, graphics, 
images, audio and video by means of 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the Internet; 
transmission of audio, video, images, text and other 
data by means of a communications network; 
communication services, namely, providing electronic 
transmission of information and data; electronic, 
electric and digital transmission of voice, data, 
images, signals and messages; Telecommunications 
and information technology services, namely, 
transmission of voice, data, images, audio, video and 
information via telephone and global communication 
networks; wireless telecommunications services, 
namely, the wireless transmission of voice and data; 
telecommunications services, namely, providing 
voice over Internet protocol services; 
telecommunications services, namely, providing 
network access point for third party users; 
telecommunications services, namely, providing 
voice over Internet protocol services; providing 
network access point services for the exchange of 
Internet traffic among Internet traffic carriers; 
telecommunication services, namely, transmission of 
voice, data, graphics, images, audio and video by 
means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the Internet; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data, messages and information; 
computer aided transmission of messages and 
images; electronic messaging services, namely, 
sending, receiving and forwarding messages in the 
form of text, audio, images or video; provision and 
operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms via the Internet; Internet and 
video-conference services; conference services, 
namely, conferences across a computer network; 
instant messaging services; streaming of audio-visual 
material on the Internet; providing on-line electronic 

ט' שבט תשע"ה - 53829/01/2015



bulletin boards and forums for transmission of 
messages among computer users; electronic 
transmission of messages and data; electronic 
messaging services, namely, simple message 
service (SMS) and multimedia message service 
(MMS) via telecommunications and computer 
networks; communication services, namely, 
computer transmission of information, messaging, 
VOIP, video calling and conferencing accessed by 
means of an access number; communications 
services through the use of subscriber identity 
module (SIM) cards, namely, computer transmission 
of information, VOIP, messaging, video calling and 
conferencing; personal communications services; 
telecommunication services, namely, transmission of 
data and information via pagers; electronic mail 
services; providing multiple user interactive access to 
a global communications network; transmission and 
broadcast of audio and video programming of all 
types via telephone, television, and global 
communications networks, video and audio 
teleconferencing via the Internet, asynchronous 
transfer mode services, Integrated Service Digital 
network (ISDN) services, Internet Protocol (IP) 
communications services, namely, VOIP, IPTV 
services; communication services, namely, virtual 
private network (VPN) services and private telephone 
line services; switched voice, data, video and 
multimedia services, namely, computer transmission 
of information, VOIP, messaging, video calling and 
conferencing; providing facsimile transmission 
services; voice mail services; telecommunications 
services, namely, providing toll free telephone 
services and call routing services; messaging center 
services in the nature of telephone voice messaging 
services; video, audio and data telephone conference 
services; electronic messaging services; 
telecommunication services, namely, cellular 
telephone services; providing multiple-user access to 
a communications network; on-line forums for 
transmission of messages among computer users 
concerning software development; online chat rooms 
and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages concerning collegiate life, 
general interest, classifieds, virtual community, social 
networking, photo sharing, and transmission of 
photographic images; provision of on-line forums for 
the transmission of photographic images; provision of 
on-line forums for transmission of messages on 
topics of general interest; providing access to 
computer, electronic and online databases; providing 
online forums for transmission of messages on topics 
of general interest; providing online communications 
links which transfer web site users to other local and 
global web pages; providing internet access to web 
sites for others hosted on computer servers 
accessible via a global computer network; providing 
internet access to third party web sites by enabling 
users to log in through a universal username and 
password via a global computer network and other 
communication networks; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission 
of messages among users in the field of general 
interest; audio, text and video broadcasting services 
over the Internet or other communications networks 
featuring the uploaded, posted and tagged audio, text 
and video content of others; audio, text and video 

ט' שבט תשע"ה - 53929/01/2015



 Owners

Name: Viber Media, S.a.r.l.

Address: 2, rue des Fosse, L-1536 Luxembourg, 
Luxembourg

broadcasting services over the Internet or other 
communications networks, namely, electronically 
transmitting audio clips, text and video clips of others; 
providing access to computer databases in the fields 
of social networking.Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the title Goods/Services)

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

U.S.A., 30/08/2012, No. 85717791 ארה"ב, 30/08/2012, מספר 85717791

Class: 38 סוג: 38

ט' שבט תשע"ה - 54029/01/2015



Trade Mark No. 258783 מספר סימן

Application Date 06/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172915 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Disinfectant soap, deodorant soap, hand wash lotion, 
cosmetic creams, cosmetic preparations for skin 
care, soaps, tissues impregnated with cosmetic 
lotions.

Class: 5 סוג: 5

Adhesive spray, antiseptics, medicines for human 
purposes, except medicines related to extracorporal 
blood treatment, medicines for dental purposes, 
aseptic lotions, adhesive glue, etchings for 
pharmaceutical purposes, drill bath (for dental drills), 
chemico-pharmaceutical preparations, except 
preparations related to extracorporal blood treatment, 
disinfectants for hygiene purposes, surface 
disinfectants, floating liquid for faecal analysis in 
animals, colour spray for dental purposes, 
mouthwashes for medical purposes, spittoon 
disinfection, occlusion spray, prostheses finish, scan 
fluid, rapid surface disinfection, die spacer, tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions.

Class: 11 סוג: 11

Disinfectant dispensers for toilets/disinfectant 
distributors for toilets.

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

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

Germany, 23/02/2013, No. 30 2013 018 997.3/05 גרמניה, 23/02/2013, מספר 997.3/05 018 2013 30

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 11 סוג: 11

ט' שבט תשע"ה - 54129/01/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue/green 
and grey. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Prisman GmbH

Address: Dr. Anna-Katharina Hüging, Werkstraße 23, 
68519 Viernheim, Germany

(Germany (GmbH) limited liability company)

ט' שבט תשע"ה - 54229/01/2015



Trade Mark No. 258785 מספר סימן

Application Date 19/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172955 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GIZETA CALZE S.R.L.

Address: VIALE FRANCIA, 7/9, I-46042 CASTEL 
GOFFREDO (MN), Italy

(Italy Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing articles, namely socks, tights, stockings, 
leggings, leotards, pantyhoses, dresses, skirts, 
jackets, bathing costumes, bathing suits, swimsuits, 
gloves, belts, ties, hats, scarves, foulards; 
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)

Italy, 30/04/2013, No. MI2013C004301 MI2013C004301 איטליה, 30/04/2013, מספר

Class: 25 סוג: 25

ט' שבט תשע"ה - 54329/01/2015



Trade Mark No. 258786 מספר סימן

Application Date 12/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172956 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gilmar S.p.A.

Address: Via Malpasso, 723/725, I-47842 San Giovanni 
in Marignano (RN), Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, 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, 03/05/2013, No. MI2013C004407 MI2013C004407 איטליה, 03/05/2013, מספר

Class: 25 סוג: 25

ט' שבט תשע"ה - 54429/01/2015



Trade Mark No. 258787 מספר סימן

Application Date 21/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172963 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IRINOX S.p.A.

Address: Via Madonna di Loreto, 6/B, Frazione 
Corbanese, I-31020 TARZO (TV), Italy

(ITALY Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric control boards.

Class: 11 סוג: 11

Industrial refrigerators, rapid temperature reduction 
apparatus and rapid freezing apparatus, chambers 
for arresting fermentation, chilling and quick freezing 
tunnels.

ט' שבט תשע"ה - 54529/01/2015



Trade Mark No. 258788 מספר סימן

Application Date 30/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172970 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Music Together, LLC

Address: 66 Witherspoon Street, Princeton NJ 08542, 
U.S.A.

(New Jersey, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Compact discs, pre-recorded digital video discs, and 
downloadable podcasts and webcasts featuring 
music, musical performances and teacher training 
lessons; digital media, namely, downloadable audio 
and video recordings featuring sound clips and full 
songs via internet websites.

Class: 16 סוג: 16

Books containing music, and sheet music.

Class: 41 סוג: 41

Music education services, namely, conducting 
classes in music and music awareness and 
appreciation; education services, namely, providing 
teacher training classes, and seminars and 
workshops to the general public, all in the field of 
music and music awareness and appreciation.

ט' שבט תשע"ה - 54629/01/2015



Trade Mark No. 258789 מספר סימן

Application Date 27/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172991 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Limited Stores, LLC

Address: 7775 Walton Parkway, New Albany OH 43054, 
U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, jeans, pants, shorts, shirts, 
blouses, tanks (Terms Too Vague in the opinion of 
the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the 
Common Regulations), t-shirts, jackets, ties, 
sweaters, dresses, skirts, knit tops, woven tops, 
gloves, hats, scarves, suits, coats, sweatshirts, 
sweatpants, camisoles and dress shirts.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services, mail order catalog services and 
on-line retail store services featuring clothing.

ט' שבט תשע"ה - 54729/01/2015



Trade Mark No. 258791 מספר סימן

Application Date 04/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173041 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Kofeynaya Kompania "Vokrug 
Sveta"

Address: Village Sofyino, 141, bldg. 1,,Narofominsky 
Distri, RU-143395 Moscow Region, Russian Federation

(RU Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Fruit jellies.

Class: 30 סוג: 30

Starch-based foodstuffs, namely kissels.

ט' שבט תשע"ה - 54829/01/2015



Trade Mark No. 258794 מספר סימן

Application Date 22/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173072 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FORMASTER S.A.

Address: 24, ul. Fabryczna, PL-25-818 KIELCE, Poland

(Poland joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Drinking water filters, replacement cartridges with 
absorbents for water filters, water filtration 
equipment.

Class: 32 סוג: 32

Filtered drinking water, including bottled drinking 
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)

Poland, 18/02/2013, No. Z-410642 Z-410642 פולין, 18/02/2013, מספר

Class: 11 סוג: 11

Class: 32 סוג: 32

ט' שבט תשע"ה - 54929/01/2015



Trade Mark No. 258796 מספר סימן

Application Date 17/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173130 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Limited Liability Company "Russian fish 
world"

Address: poselok Kurilovo, RU-142138 Moscow, Russian 
Federation

(RU Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Caviar; isinglass for food; fish, tinned [canned (Am.)]; 
mussels, not live; fish meal for human consumption; 
foods prepared from fish; crustaceans, not live; fish, 
not live; fish, preserved; fish fillets; seaweed extracts 
for food.

Class: 31 סוג: 31

Seaweed for human or animal consumption; fish 
spawn; mussels, live; fish meal for animal 
consumption; crustaceans, live; fish, live.

ט' שבט תשע"ה - 55029/01/2015



Trade Mark No. 258800 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173173 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Application development tool programs for personal 
computers, mobile digital electronic devices, hand 
held computers, and mobile telephones; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and 
entertainment software in the nature of computer 
games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers and other wireless 
POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch 
sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; 
computer game software for electronic computer 
apparatus featuring interactive and multimedia 
functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer 
game software; decorative magnets; digital media, 
namely, CDs, DVDs, memory cards, and 
downloadable audio, video, and multimedia files, 
featuring music, motion picture and animated cartoon 
characters; digital memory devices; downloadable 
computer game software for playing video, computer 
and on-line games; downloadable ring tones, music, 
videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for 
developing, designing, modifying, recording and 
customizing sound and speech; downloadable 
software for developing, designing, modifying, 
recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software 
featuring touch and voice control; earphones; 
eyewear cases; eyewear; game controllers for 
computer games; headphones; interactive 
multimedia computer game software programs; 
mouse pads; software for enabling video computer 
and on-line games to be run on multiple platforms; 
speech recognition software; touch and voice driven 
interactive video game software; virtual reality 
headsets and helmets for use in playing video 
games; electronic device facilitating communication 
with and among one or more interactive devices; 
software facilitating communication with and among 
one or more interactive devices; interactive 
networked system of electronic devices that 
communicate with each other and the user.

ט' שבט תשע"ה - 55129/01/2015



 Owners

Name: Outfit7 Limited

Address: 5th Floor, 52-54 Gracechurch Street, London 
EC3V 0EH, United Kingdom

Class: 28 סוג: 28

Action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; 
balloons; balls for games; bath toys; battery operated 
action toys; board games; bob-sleighs; bubble 
making wand and solution sets; card games; 
Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; 
electronic novelty toys, namely, toys that 
electronically record, play back, and distort or 
manipulate voices and sounds; gambling machines; 
ice skates; infant toys; inflatable toys; in-line roller 
skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television 
receivers; kite reels; kites; mechanical toys; musical 
toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; pinball games; plastic character 
toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; 
sailboards; sandbox toys; skateboards; skating boots 
with skates attached; skill games; skis; snow boards; 
squeeze toys; stand-alone video output game 
machines; surf boards; swings; tabletop games; 
talking dolls; talking toys; toy music boxes; toy mail 
boxes; toy masks; toy snow globes; toy vehicles; 
water toys; wind-up toys; home video game 
machines for use with external display screens or 
monitors; electronic toys capable of communication 
with the user, mobile devices or other electronic toys; 
electronic toys using ultrasonic signals to 
communicate with other electronic devices; video 
game consoles, both handheld and free standing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/08/2012, No. 
011145471

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/08/2012, מספר 
011145471

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

ט' שבט תשע"ה - 55229/01/2015



Trade Mark No. 258802 מספר סימן

Application Date 05/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173194 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed materials including point-of-purchase 
advertisements and promotions.

Class: 31 סוג: 31

Pet food.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing and promotion services in the 
field of pet food and animal wellness.

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

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

U.S.A., 03/05/2013, No. 85923129 ארה"ב, 03/05/2013, מספר 85923129

Class: 31 סוג: 31

U.S.A., 30/07/2013, No. 86023660 ארה"ב, 30/07/2013, מספר 86023660

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

ט' שבט תשע"ה - 55329/01/2015



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a silhouette of a cat above a 
rectangular box that is wider at the ends; the box is 
fully shaded but the top and bottom outer edges 
consist of a lighter shade; a stylized capital letter "H" 
with a slash through it appears in a box above the 
name "Hill's"; this box appears in front of the cat 
silhouette and above the term "ideal balance", which 
appears in all lower case letters.

 Owners

Name: Hill's Pet Nutrition, Inc.

Address: 400 SW Eighth Avenue, Topeka, KS 66603, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ט' שבט תשע"ה - 55429/01/2015



Trade Mark No. 258803 מספר סימן

Application Date 22/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173202 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a design that looks like sound 
wave; the mark has no significance in the relevant 
trade or industry or as applied to the goods listed in 
the application, no geographical significance, nor any 
meaning in any foreign language, and not a term of 
art.

 Owners

Name: Quanzhou Wouxun Electronics Co.,Ltd

Address: 5th Floor, Jinxin Industrial Building, Jiangnan 
Science and,Technology Area, Li Cheng Distict of 
Quanzhou, Fujian Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Alarms; walkie-talkies; transmitters 
[telecommunication]; ear plugs for divers; 
radiotelephony sets; transmitters of electronic 
signals; electrical communication machines and 
instruments; television apparatus; video telephones; 
fluorescent screens.

ט' שבט תשע"ה - 55529/01/2015



Trade Mark No. 258804 מספר סימן

Application Date 19/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173208 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Argon; nitrogen; cryogenic preparations; helium; 
hydrogen; oxygen.

Class: 6 סוג: 6

Containers of metal for compressed gas or liquid air.

Class: 7 סוג: 7

Compressors; blowing machines for the 
compression, exhaustion and transport of gases; 
gas-operated soldering apparatus; electric soldering 
apparatus; electric welding machines; gas-operated 
soldering irons; electric powered soldering irons; 
electric arc cutting apparatus.

Class: 11 סוג: 11

Air cooling apparatus; gas scrubbing apparatus; 
oxygen generators; nitrogen generators; argon 
generators; acetylene generators; carbon dioxide 
generators; helium generators; hydrogen generators; 
dinitrogen monoxide generators; dischlorosilane 
generators; trichlorosilane generators; 
tetrachlorosilane generators; xenon generators; 
krypton generators; neon generators.

Class: 37 סוג: 37

Machinery installation, maintenance and repair.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/11/2012, No. MI2012C010462 MI2012C010462 איטליה, 06/11/2012, מספר

Class: 6 סוג: 6

Class: 37 סוג: 37

Italy, 03/12/2012, No. MI2012C011335 MI2012C011335 איטליה, 03/12/2012, מספר

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

ט' שבט תשע"ה - 55629/01/2015



Conditions/Disclaimers

Figurative trademark consisting of the wording SIAD, 
in special uppercase characters; a fantasy drawing 
formed by small rhombi having a size that 
progressively decreases from right to left appears at 
the left side of the wording, thus creating a shade-like 
effect.

 Owners

Name: SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI 
S.I.A.D. S.P.A. IN BREVE S.I.A.D. S.P.A

Address: Via San Bernardino, 92, I-24126 Bergamo (BG), 
Italy

(Italy Corporation)

ט' שבט תשע"ה - 55729/01/2015



Trade Mark No. 258808 מספר סימן

Application Date 12/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173227 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co KG 
Fabrik für Präzisionswerkzeuge

Address: Nürnberger Str. 96-100, 91207 Lauf an der 
Pegnitz, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Parts of machines for metalworking, and parts of 
machine tools, namely cutting tools, milling tools, 
drilling tools, thread mills, thread taps, cold-forming 
taps and thread milling cutters, threading tools, 
thread turning tools, thread chasing tools, tensioning 
tools, chucks for cutting tools.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/12/2012, No. 
011427531

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/12/2012, מספר 
011427531

Class: 7 סוג: 7

ט' שבט תשע"ה - 55829/01/2015



Trade Mark No. 258810 מספר סימן

Application Date 29/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173245 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sinosun Technology Co., Ltd.

Address: Room 6C, Building No. 213, Tairan Ind. Park, , 
Chegongmiao,Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programmes [programs], recorded; 
electronic tags for goods; light-emitting electronic 
pointers; transmitters of electronic signals; monitoring 
apparatus, electric; measuring apparatus; optical 
apparatus and instruments; integrated circuits; 
regulating apparatus, electric; theft prevention 
installations, electric.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; banking; clearing, financial; 
financing services; financial analysis; electronic funds 
transfer; numismatic appraisal; real estate 
management; surety services; fiduciary.

Class: 42 סוג: 42

Technical project studies; monitoring of computer 
systems by remote access; industrial design; 
packaging design; computer software design; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; maintenance of computer 
software; data conversion of computer programs and 
data [not physical conversion]; computer virus 
protection services.

ט' שבט תשע"ה - 55929/01/2015



Trade Mark No. 258811 מספר סימן

Application Date 29/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173252 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

This trademark consists of a design of whirlpool and 
the wording "Stvdio Due" in stylized letters below the 
design, both in a square background; the wording 
"Stvdio Due" has no significance in the relevant trade 
or industry or as applied to the goods listed in the 
application, no geographical significance, and not 
term of art.

 Owners

Name: XIE Liang

Address: Room 602, 11th Floor, Yinyuan Building, No.1 
Fuhua Middle Road,Shiqiao Town, Panyu District, 
Guangzhou, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Acoustic conduits; cabinets for loudspeakers; 
diaphragms [acoustics]; loudspeakers; sound 
transmitting apparatus; horns for loudspeakers; 
acoustic couplers.

ט' שבט תשע"ה - 56029/01/2015



Trade Mark No. 258813 מספר סימן

Application Date 02/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173268 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: B.J.ZH.F. Panther Medical Equipment Co., Ltd.

Address: West Side No.2 White Bridge,Industrial Area, 
Jinzhan Street, Chaoyang District, 100018 Beijing, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Needles for medical purposes; nursing appliances; 
surgical apparatus and instruments; medical 
apparatus and instruments; surgical implants 
[artificial materials]; orthopedic articles; thread, 
surgical; suture materials; suture needles.

ט' שבט תשע"ה - 56129/01/2015



Trade Mark No. 258814 מספר סימן

Application Date 13/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0316670 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EuroChem Agro GmbH

Address: Reichskanzler-Müller-Straße 23, 68165 
Mannheim, Germany

(Germany limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fertilizers.

ט' שבט תשע"ה - 56229/01/2015



Trade Mark No. 258819 מספר סימן

Application Date 28/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0803287 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

Address: Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 
Biel/Bienne, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
or coated with these materials not included in other 
classes; jewellery, bijouterie, precious stones; 
horological and chronometric instruments.

ט' שבט תשע"ה - 56329/01/2015



Trade Mark No. 258822 מספר סימן

Application Date 05/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1031167 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Scotch & Soda B.V.

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

(The Netherlands Private limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions.

ט' שבט תשע"ה - 56429/01/2015



Trade Mark No. 258825 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163134 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; apparatus for locomotion by land; 
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft 
devices for vehicles, headrests for vehicle seats, 
automobiles, shock absorbers for automobiles, 
automobile hoods, automobile bodies, automobile 
chains, automobile chassis, bumpers for 
automobiles, sun shields and visors for automobiles, 
anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for 
vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for 
vehicles, tires for vehicle wheels, torsion bars for 
vehicles, connecting rods for land vehicles (other 
than engine parts),gear boxes for land vehicles, caps 
for vehicle gas tanks, windshields, pickup trucks, light 
trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle 
engines, bodies, crankcases for land vehicle 
components (other than for engines), safety belts for 
vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for land 
vehicles, transmission chains for land vehicles, 
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for 
land vehicles, reduction gears for land vehicles, 
direction signals for vehicles, electric motors for land 
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, 
children's safety seats for vehicles, gearing for land 
vehicles, hub caps, casings for pneumatic tires, 
balance weights for vehicle wheels, axles, axle 
journals, windshield wipers, brake linings for vehicles, 
brake shoes for vehicles, brake segments for 
vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs, 
elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle 
covers, seat covers for vehicles, rims for vehicle 
wheels, motors and engines for land vehicles, driving 
motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels, 
mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle 
accessories), doors for vehicles, ski carriers for cars, 
propulsion mechanisms for land vehicles, trailers 
(vehicles), trailer hitches for vehicles, shock 
absorbing springs for vehicles, vehicle suspension 
springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels 
for land vehicles, security harnesses for vehicle 
seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs 
(vehicles), tramcars, transmission shafts for land 
vehicles, transmissions for land vehicles; turbines for 
land vehicles, anti-glare devices for vehicles, 
upholstery for vehicles, interior trim for vehicles, tires 
for vehicle wheels, windows for vehicles, steering 
wheels for vehicles; vehicles for locomotion by land; 
motor cars, hybrid cars powered by a combination of 
thermal and electric energy; cycles, bicycles; 
bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles.

ט' שבט תשע"ה - 56529/01/2015



 Owners

Name: RENAULT s.a.s.

Address: 13/15 Quai le Gallo, F-92100 Boulogne-
Billancourt, France

(France Société par actions simplifiée)

ט' שבט תשע"ה - 56629/01/2015



Trade Mark No. 258826 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHAMIR SALADS 2006 LTD. שם: סלטי שמיר 2006 בע"מ

Address: P.O.B. 5, Barkan Industrial Area, Israel כתובת : ת.ד. 5, איזור תעשיה ברקן, 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

Chilled salads, spreads, processed vegetables 
products, canned vegetables, processed fish; all 
included in class 29

סלטים מצוננים, ממרחים, מוצרי ירקות מעובדים, ירקות 
משומרים, דגים מעובדים ; הנכללים כולם בסוג 29                 

                          

ט' שבט תשע"ה - 56729/01/2015



INFINICEL

Trade Mark No. 258832 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 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: 5 סוג: 5

Feminine hygiene products, such as pantyliners, 
sanitary napkins and tampons, sanitary briefs, 
interlabial pads for feminine hygiene; incontinence 
diapers and napkins, incontinence pants; pre-
moistened medicated wipes for external vaginal and 
perineal cleansing; cleansing preparations for 
feminine hygiene (medicated); all included in class 5.

מוצרים להיגיינה נשית, שהם מגני תחתונים, תחבושות 
סניטריות וטמפונים, תחתונים סניטריים, פדים לבין השפתיים 
להיגיינה נשית; טיטולים ותחבושות לבריחת שתן, מכנסיים 
לבריחת שתן; מגבונים רפואיים לחים מראש לניקוי חיצוני של 
הנרתיק והחיץ; תכשירי ניקוי להיגיינה נשית (רפואיים);הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                   

                                                            

ט' שבט תשע"ה - 56829/01/2015



Trade Mark No. 258834 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Prerecorded audiovisual recordings, audiotapes, 
videotapes, video discs, compact discs, DVDs and 
multimedia software recorded on CD-ROM, all 
featuring subjects of general human interest; 
electronic learning games in the nature of electronic 
game software for educational purposes; video game 
discs; computer game discs; electronic game 
programs; downloadable ring tones, graphics, ring 
backs, animated ringers, video ringers and animated 
screensavers via the Internet and wireless devices; 
digital media, namely, downloadable prerecorded 
video clips, prerecorded audio clips, text and 
graphics held in electronic personal computers and 
handheld wireless devices, all featuring subjects of 
general human interest; sunglasses; all included in 
class 9.

הקלטות אודיו-ויזואליות מוקלטות מראש, קלטות שמע, קלטות 
וידאו, תקליטורי וידאו, תקליטורים, תקליטורי DVD ותוכנות 
מולטימדיה המוקלטות על תקליטור לקריאה בלבד, הכוללים 
כולם נושאים של עניין אנושי כללי; משחקי למידה אלקטרוניים 
באופי של תוכנת משחק אלקטרונית למטרות חינוך; דיסקים של 
משחקי וידאו; דיסקים של משחקי מחשב; תוכניות משחקים 

אלקטרוניים; רינגטונים; גרפיקה, צלילי המתנה, רינגטון מונפש, 
רינגטון בוידאו ושומרי מסך מונפשים הניתנים להורדה 

באמצעות האינטרנט ומכשירים סלולאריים; מדיה דיגיטלית, 
שהיא, סרטוני וידאו מוקלטים מראש להורדה, קטעי אודיו 

מוקלטים מראש, טקסט וגרפיקה שנערכה במחשבים אישיים 
והתקני יד אלקטרוניים אלחוטיים, הכוללים כולם נושאים של 

עניין אנושי כללי; משקפי שמש; הנכללים כולם בסוג 9.             
                                                                                    

                                    

Class: 38 סוג: 38

Communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the 
Internet, cable networks, wireless networks, satellite, 
or interactive multimedia networks; audio and video 
broadcasting services over the Internet; transmission 
of information in the audio-visual field; television 
broadcasting services; cable television broadcasting; 
satellite television broadcasting; mobile media 
services in the nature of electronic transmission of 
entertainment media content; podcasting services; 
webcasting services; video-on-demand transmission 
services; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; all included in 
class 38.

שירותי תקשורת, שהם, שידור זרם הקלטות קול ואור קולי 
באמצעות האינטרנט, רשתות כבלים, רשתות אלחוטיות, לווין, 
או רשתות מולטימדיה אינטראקטיביות; שירותי שידור אודיו 
ווידאו באינטרנט; העברת מידע בתחום האור קולי; שירותי 
שידורי טלוויזיה; שידורי טלוויזיה בכבלים; שידורי טלוויזיה 
בלווין; שירותי תקשורת סלולארית באופי של העברה 

אלקטרונית של תכני מדיה ובידור; שירותי פודקאסט; שירותי 
שידור רשת; שירותי העברת וידאו לפי דרישה; אספקת חדרי 
צ'אט מקוון ולוחות מודעות אלקטרוניים להעברת מסרים בין 
המשתמשים בתחום של נושאים כלליים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .38
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

ט' שבט תשע"ה - 56929/01/2015



 Owners

Name: Discovery Communications, LLC

Address: One Discovery Place, Silver Spring, Maryland, 
20910, U.S.A.

(a Delaware limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and educational services, namely, 
ongoing multimedia programs in the field of general 
interest, distributed via various platforms across 
multiple forms of transmission media; providing 
entertainment information regarding ongoing 
television programs via a global computer network; 
production of television programs; production of 
multimedia programs; all included in class 41.

שירותי בידור וחינוך, שהם, תוכניות מולטימדיה המתמשכות 
בתחומי עניין כלליים, המופצות באמצעות פלטפורמות שונות 
ברחבי צורות שונות של תקשורת שידור; אספקת מידע בידור 
לגבי תכניות טלוויזיה שנמשכות באמצעות רשת במחשבים 
הגלובאלית; הפקה של תכניות טלוויזיה; הפקה של תכניות 

מולטימדיה; הנכללים כולם בסוג 41.                                   
                                                                                    
                                                                                

ט' שבט תשע"ה - 57029/01/2015



MOE

Trade Mark No. 258835 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Firearm accessories; Component parts for firearms; 
Firearm attachments; Gun parts; Gun stocks; 
Magazines for weapons; Firearm hand grips; Firearm 
hand guards; Sling attachments; trigger guards.

אביזרים לכלי ירייה; רכיבים לכלי ירייה; חיבורים לכלי ירייה; 
חלקי נשק; קתות לנשק; מחסניות לכלי נשק; ידיות אחיזה לכלי 
ירייה; מתפסים לכלי ירייה; חיבורים לרצועות; בתי הדק.           

                                            

Class: 28 סוג: 28

Toy weapons, toy guns, toy gun accessories, parts 
and fittings thereof.         

כלי נשק צעצוע, אקדחי ורובי צעצוע, תוספות, חלקים ואביזרים 
לאקדחי ורובי צעצוע

ט' שבט תשע"ה - 57129/01/2015



MAGPUL

Trade Mark No. 258836 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 9 סוג: 9

Cases for mobile phones, smart phones, handheld 
devices.

נרתיקים לטלפונים ניידים, טלפונים חכמים, מכשירי כף היד.     

Class: 13 סוג: 13

Firearm accessories; Ammunition magazines and 
component parts for ammunition magazines; 
Component parts for firearms; Firearm attachments; 
Firearm slings; Gun parts; Gun stocks; Magazines for 
weapons; Firearm hand grips; Firearm hand guards; 
Sling straps for firearms; Sling attachments; trigger 
guards.

אביזרים לכלי ירייה; מחסניות תחמושת ורכיבים למחסניות 
תחמושת; רכיבים לכלי ירייה; חיבורים לכלי ירייה; רצועות לכלי 
נשק; חלקי נשק; קתות לנשק; מחסניות לכלי נשק; ידיות אחיזה 
לכלי ירייה; מתפסים לכלי ירייה; חגורות לכלי ירייה; חיבורי 

רצועות; בתי הדק.                                                           
                                                                    

Class: 16 סוג: 16

Stickers, calendars, posters מדבקות, לוחות שנה, כרזות.       

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, t-shirts, long sleeve shirts, 
short sleeve shirts, tank tops, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, pullovers, hoodies, vests, jackets, pants, 
shorts, sweatpants, gloves, socks, belts, wrist bands, 
scarves; Headwear, namely hats, baseball caps, 
sports caps, visors, caps, beanies; Footwear, 
namely, boots, sports shoes, athletic shoes, flip flops  
                           

הלבשה, דהיינו, חולצות, טי-שרטים, חולצות עם שרוול ארוך, 
חולצות עם שרוול קצר, גופיות, מיזעים, מיזעים עם ברדסים, 
אפודות, קפוצ'ונים,  וסטים, מעילים, מכנסיים, מכנסיים קצרים, 

מכנסי אימונית, כפפות, גרביים, חגורות, חפתי שרוולים, 
צעיפים;  כיסויי ראש, דהיינו, כובעים, כובעי בייסבול, כובעי 
ספורט, מגני פנים, כובעי מצחיה, כובעי גרב; הנעלה, דהיינו, 

מגפיים, נעלי ספורט, נעלי אתלטיקה, סנדלי אצבע.

Class: 28 סוג: 28

Toy weapons, toy guns, toy gun accessories, parts 
and fittings thereof .         

כלי נשק צעצוע, אקדחי ורובי צעצוע, תוספות, חלקים ואביזרים 
לאקדחי ורובי צעצוע.

ט' שבט תשע"ה - 57229/01/2015



Trade Mark No. 258839 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Cases for mobile phones, smart phones, handheld 
devices

נרתיקים לטלפונים ניידים, טלפונים חכמים, מכשירי כף היד     

Class: 13 סוג: 13

Firearm accessories; Ammunition magazines and 
component parts for ammunition magazines; 
Component parts for firearms; Firearm attachments; 
Firearm slings; Gun parts; Gun stocks; Magazines for 
weapons; Firearm hand grips; Firearm hand guards; 
Sling straps for firearms; Sling attachments; trigger 
guards.

אביזרים לכלי ירייה; מחסניות תחמושת ורכיבים למחסניות 
תחמושת; רכיבים לכלי ירייה; חיבורים לכלי ירייה; רצועות לכלי 
נשק; חלקי נשק; קתות לנשק; מחסניות לכלי נשק; ידיות אחיזה 
לכלי ירייה; מתפסים לכלי ירייה; חגורות לכלי ירייה; חיבורי 

רצועות; בתי הדק.                                                           
                                                                    

Class: 16 סוג: 16

Stickers, calendars, posters מדבקות, לוחות שנה, כרזות         

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, t-shirts, long sleeve shirts, 
short sleeve shirts, tank tops, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, pullovers, hoodies, vests, jackets, pants, 
shorts, sweatpants, gloves, socks, belts, wrist bands, 
scarves; Headwear, namely hats, baseball caps, 
sports caps, visors, caps, beanies; Footwear, 
namely, boots, sports shoes, athletic shoes, flip flops  
                           

הלבשה, דהיינו, חולצות, טי-שרטים, חולצות עם שרוול ארוך, 
חולצות עם שרוול קצר, גופיות, מיזעים, מיזעים עם ברדסים, 
אפודות, קפוצ'ונים,  וסטים, מעילים, מכנסיים, מכנסיים קצרים, 

מכנסי אימונית, כפפות, גרביים, חגורות, חפתי שרוולים, 
צעיפים;  כיסויי ראש, דהיינו, כובעים, כובעי בייסבול, כובעי 
ספורט, מגני פנים, כובעי מצחיה, כובעי גרב; הנעלה, דהיינו, 

מגפיים, נעלי ספורט, נעלי אתלטיקה, סנדלי אצבע.

Class: 28 סוג: 28

Toy weapons, toy guns, toy gun accessories, parts 
and fittings thereof.           

כלי נשק צעצוע, אקדחי ורובי צעצוע, תוספות, חלקים ואביזרים 
לאקדחי ורובי צעצוע.

ט' שבט תשע"ה - 57329/01/2015



 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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

ט' שבט תשע"ה - 57429/01/2015



Trade Mark No. 258848 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oriental Secrets Ltd. שם: סודות המזרח בע"מ

Address: 10 Bar Kochva st, Holon, 58827, Israel כתובת : רח' בר כוכבא 10, חולון, 58827, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliezri, Intellectual Property

Address: Canada House, 3 Nirim Street, Tel Aviv, 
6706038, Israel

שם: אליעזרי, קניין רוחני

כתובת : בית קנדה, רח' נירים 3, תל אביב, 6706038, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

dietary supplements תוספי תזונה                 

Class: 30 סוג: 30

honey דבש     

ט' שבט תשע"ה - 57529/01/2015



LIGHTCATCHER

Trade Mark No. 258852 מספר סימן

Application Date 09/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Avigilon Corporation

Address: 1001 West Broadway, Vancouver, V6H 4E4, 
BRITISH COLUMBIA, Canada

a British Columbia 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: 9 סוג: 9

Equipment and apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound and images, namely 
security surveillance systems utilizing low light 
technology;  all included in class 9

ציוד והתקנים להקלטה, העברה ושחזור של קול וחוזי, דהיינו 
מערכות מעקב ביטחון המשתמשות בטכנולוגיית אור נמוך; 

הנכללים 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)

Canada, 11/07/2013, No. 1,634,824 קנדה, 11/07/2013, מספר 1,634,824

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 57629/01/2015



LOGIC

Trade Mark No. 258853 מספר סימן

Application Date 09/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Logic Technology Development LLC

Address: 615 South Livingston Avenue, Livingston,, New 
Jersey, 07039, U.S.A.

a New Jersey Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Electric cigarettes; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes for use as an alternative to traditional 
cigarettes; all included in class 34.

סיגריות חשמליות; סיגריות אלקטרוניות; סיגריות אלקטרוניות 
לשימוש כאלטרנטיבה לסיגריות מסורתיות;  הנכללים כולם 

בסוג 34.                                                           

ט' שבט תשע"ה - 57729/01/2015



Trade Mark No. 258857 מספר סימן

Application Date 09/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: ARIAT INTERNATIONAL, INC.

Address: Union City, California, U.S.A.

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, sports clothing, equestrian and pedestrian 
apparel in the nature of shirts, T- shirts, blouses, 
jackets, sweatshirts, pants, breeches, riding chaps 
and leggings, coats, pullovers, overcoats, vests, 
trousers, halters, stocking suspenders, 
braces/suspenders, waistbands, belts, gloves, ties; 
footwear, boots, shoes, socks, slippers, sandals; 
headwear, hats, caps, visors and scarves.

בגדים, בגדי ספורט, תלבושות לרכיבה ולהולכי רגל מסוג של 
חולצות, חולצות טי, חולצות נשים, ז'קטים, חולצות מיזע, 

מכנסיים, מכנסיים רכיבה, מכנסי עור וחותלות לרכיבה, מעילים, 
אפודות, מעילים עליונים, וסטים, מכנסי גברים, עליוניות, ביריות 
לגרביים, כתפות/ביריות, חגורות-מותן, חגורות, כפפות, עניבות; 

הנעלה, מגפיים, נעליים, גרביים, נעלי בית, סנדלים; כיסויי 
ראש, כובעים, כומתות, מצחיות וצעיפים.

                     

ט' שבט תשע"ה - 57829/01/2015



MAGPUL DYNAMICS

Trade Mark No. 258860 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 9 סוג: 9

DVDs featuring tactical weapons training. דיסקי די.וי.די המציגים אימוני נשק טקטיים.

ט' שבט תשע"ה - 57929/01/2015



Trade Mark No. 258861 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 9 סוג: 9

DVDs featuring tactical weapons training. דיסקי די.וי.די המציגים אימוני נשק טקטיים.

ט' שבט תשע"ה - 58029/01/2015



PMAG

Trade Mark No. 258862 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Firearm magazines; accessories for firearm 
magazines; component parts for firearm magazines.

מחסניות לכלי ירייה; אביזרים למחסניות כלי ירייה; רכיבים 
למחסניות כלי ירייה.                                     

Class: 28 סוג: 28

Toy weapons, toy guns, toy gun accessories, parts 
and fittings thereof.           

כלי נשק צעצוע, אקדחי ורובי צעצוע, תוספות, חלקים ואביזרים 
לאקדחי ורובי צעצוע.

ט' שבט תשע"ה - 58129/01/2015



MBUS

Trade Mark No. 258863 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Firearm sights; gun sights for firearms; firearm 
accessories.

כוונות לכלי ירייה, כוונות נשק לכלי ירייה; אביזרים לכלי ירייה.

Class: 28 סוג: 28

Toy weapons, toy guns, toy gun accessories, parts 
and fittings thereof.           

כלי נשק צעצוע, אקדחי ורובי צעצוע, תוספות, חלקים ואביזרים 
לאקדחי ורובי צעצוע.

ט' שבט תשע"ה - 58229/01/2015



MS3

Trade Mark No. 258864 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Firearm slings; rifle slings; sling straps for firearms; 
firearm accessories.

רצועות לכלי ירייה; רצועות לרובים; חגורות לכלי ירייה; אביזרים 
לכלי ירייה.           

ט' שבט תשע"ה - 58329/01/2015



MS4

Trade Mark No. 258865 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Firearm slings; rifle slings; sling straps for firearms; 
firearm accessories.

רצועות לכלי ירייה; רצועות לרובים; חגורות לכלי ירייה; אביזרים 
לכלי ירייה.           

ט' שבט תשע"ה - 58429/01/2015



RSA

Trade Mark No. 258866 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Firearms accessories namely, firearms slings and 
sling mounts for attaching slings to firearms.

אביזרי כלי ירייה בפרט רצועות, ומחברי רצועה לכלי ירייה.       
                                                                            

ט' שבט תשע"ה - 58529/01/2015



CTR

Trade Mark No. 258867 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Gun stocks; firearm accessories.     .קתות לכלי נשק; אביזרים לכלי ירייה

ט' שבט תשע"ה - 58629/01/2015



ACS

Trade Mark No. 258869 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Gun stocks; firearm accessories.     .קתות לכלי נשק; אביזרים לכלי ירייה

ט' שבט תשע"ה - 58729/01/2015



UBR

Trade Mark No. 258870 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Gun stocks; firearm accessories.     .קתות לכלי נשק; אביזרים לכלי ירייה

ט' שבט תשע"ה - 58829/01/2015



PRS

Trade Mark No. 258871 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Gun stocks; firearm accessories.     .קתות לכלי נשק; אביזרים לכלי ירייה

ט' שבט תשע"ה - 58929/01/2015



MIAD

Trade Mark No. 258872 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Firearm hand grips; firearm accessories.       .ידיות אחיזה לכלי ירייה; אביזרים לכלי ירייה

ט' שבט תשע"ה - 59029/01/2015



AFG

Trade Mark No. 258873 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Firearm hand grips; firearm accessories.       .ידיות אחיזה לכלי ירייה; אביזרים לכלי ירייה

ט' שבט תשע"ה - 59129/01/2015



XTM

Trade Mark No. 258874 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Covers for firearm rails; firearm accessories.           .כיסויים עבור מסילות לכלי ירייה; אביזרים לכלי ירייה

ט' שבט תשע"ה - 59229/01/2015



FCS

Trade Mark No. 258875 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Magpul Industries Corp.

Address: 400 Young Court, Unit 1, Erie, Colorado 80516, 
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: 13 סוג: 13

Gun stocks; firearm accessories.     .קתות לכלי נשק; אביזרים לכלי ירייה

ט' שבט תשע"ה - 59329/01/2015



דיאב
tea

Trade Mark No. 258879 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oriental Secrets Ltd. שם: סודות המזרח בע"מ

Address: 10 Bar Kochva st, Holon, 58827, Israel כתובת : רח' בר כוכבא 10, חולון, 58827, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliezri, Intellectual Property

Address: Canada House, 3 Nirim Street, Tel Aviv, 
6706038, Israel

שם: אליעזרי, קניין רוחני

כתובת : בית קנדה, רח' נירים 3, תל אביב, 6706038, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements. תוספי מזון.             

Class: 30 סוג: 30

Tea and infusions. תה וחליטות.               

ט' שבט תשע"ה - 59429/01/2015



לקסין
FORTE

Trade Mark No. 258881 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oriental Secrets Ltd. שם: סודות המזרח בע"מ

Address: רח' בר כוכבא 10, חולון, 58827, ישראל כתובת : רח' בר כוכבא 10, חולון, 58827, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliezri, Intellectual Property

Address: Canada House, 3 Nirim Street, Tel Aviv, 
6706038, Israel

שם: אליעזרי, קניין רוחני

כתובת : בית קנדה, רח' נירים 3, תל אביב, 6706038, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements. תוספי תזונה.           

ט' שבט תשע"ה - 59529/01/2015



Trade Mark No. 258882 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oriental Secrets Ltd. שם: סודות המזרח בע"מ

Address: רח' בר כוכבא 10, חולון, 58827, ישראל כתובת : רח' בר כוכבא 10, חולון, 58827, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliezri, Intellectual Property

Address: Canada House, 3 Nirim Street, Tel Aviv, 
6706038, Israel

שם: אליעזרי, קניין רוחני

כתובת : בית קנדה, רח' נירים 3, תל אביב, 6706038, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements. תוספי תזונה.           

Class: 30 סוג: 30

Tea and infusions. תה וחליטות.               

ט' שבט תשע"ה - 59629/01/2015



Trade Mark No. 258883 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oriental Secrets Ltd. שם: סודות המזרח בע"מ

Address: רח' בר כוכבא 10, חולון, 58827, ישראל כתובת : רח' בר כוכבא 10, חולון, 58827, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliezri, Intellectual Property

Address: Canada House, 3 Nirim Street, Tel Aviv, 
6706038, Israel

שם: אליעזרי, קניין רוחני

כתובת : בית קנדה, רח' נירים 3, תל אביב, 6706038, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Food supplements. תוספי תזונה.           

Class: 30 סוג: 30

Tea and infusions. תה וחליטות.               

ט' שבט תשע"ה - 59729/01/2015



INTUNIV

Trade Mark No. 258890 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND 
LIMITED

Address: 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
Dublin, 24, Ireland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות של מערכת העצבים 
המרכזית, הנכללים בסוג 5.                                               

                                    

ט' שבט תשע"ה - 59829/01/2015



INTUNIV XL

Trade Mark No. 258891 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND 
LIMITED

Address: 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
Dublin, 24, Ireland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות של מערכת העצבים 
המרכזית, הנכללים בסוג 5.                                               

                                    

ט' שבט תשע"ה - 59929/01/2015



ITUNIV

Trade Mark No. 258892 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND 
LIMITED

Address: 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
Dublin, 24, Ireland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות של מערכת העצבים 
המרכזית, הנכללים בסוג 5.                                               

                                    

ט' שבט תשע"ה - 60029/01/2015



INFORTIA

Trade Mark No. 258894 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND 
LIMITED

Address: 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, 
Dublin, 24, Ireland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, included in 
class 5.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות של מערכת העצבים 
המרכזית, הנכללים בסוג 5.                                               

                                    

ט' שבט תשע"ה - 60129/01/2015



PERFECTSTORM

Trade Mark No. 258898 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: IXIA

Address: 26601 W. Agoura Road, Calabasas, California, 
91302, U.S.A.

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

Computer hardware and software for testing and 
monitoring computer networks and computer network 
equipment; computer hardware and software for 
providing security to networks; all in Class 9.

חומרת ותוכנת מחשב לבדיקת ולפיקוח של רשתות מחשבים 
וציוד לרשת מחשבים; חומרת ותוכנת מחשב להספקת אבטחה 
לרשתות; הכל נכלל בסוג 9.                                               
                                                                                    

    

ט' שבט תשע"ה - 60229/01/2015



Траджента дуо
Trade Mark No. 258900 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת.                                       
                    

ט' שבט תשע"ה - 60329/01/2015



تراجینتا دیو

Trade Mark No. 258901 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת.                                       
                    

ט' שבט תשע"ה - 60429/01/2015



تراجینتا

Trade Mark No. 258903 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת.                                       
                    

ט' שבט תשע"ה - 60529/01/2015



טרג'נטה דואו

Trade Mark No. 258905 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת.                                       
                    

ט' שבט תשע"ה - 60629/01/2015



GALA

Trade Mark No. 258906 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Somahlution, LLC

Address: 225 Chimney Corner Lane, Suite 2001, Jupiter, 
FL, 33458, U.S.A.

Delaware Limited Liability Company 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chemical solution for the preservation of tissues, 
especially for the preservation of blood vessels.

תמיסה כימית לשימור רקמות, במיוחד לשימור כלי דם.            
                                                                                    

            

ט' שבט תשע"ה - 60729/01/2015



טרג'נטה

Trade Mark No. 258908 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת.                                       
                    

ט' שבט תשע"ה - 60829/01/2015



Траджента
Trade Mark No. 258909 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: Ingelheim, 55218, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes.

תכשירים רוקחיים לטיפול בסכרת.                                       
                    

ט' שבט תשע"ה - 60929/01/2015



Trade Mark No. 258910 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 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: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, essential oils for personal use, 
essential oils for household use, cosmetics, hair 
lotions, body lotions, body washes, body butters, 
body scrubs, hand cream, non-medicated skin care 
preparations, namely, body and facial mists, bubble 
bath, home fragrance sprays, namely, room 
fragrances, home fragrance sticks, namely, incense 
sticks, potpourri; all goods included in class 3.

סבונים, תמרוקיה, שמנים אתריים לשימוש אישי,שמנים 
אתריים  לשימוש ביתי,קוסמטיקה, תחליבים לשיער,תחליב 
גוף,תרחיץ לגוף,חמאות גוף, פילינג לגוף, קרם ידיים, תכשירי 
טיפוח העור שאינם רפואיים, שהם, ספריי לפנים ולגוף, קצף 
אמבטיה, תרסיסים ריחניים לבית, שהם, ריחות לחדר, מקלות 
ניחוח לבית, שהם, מקלות קטורת, פופורי; הכלולים כולם בסוג 
                                                                                 .3

                                                                    

ט' שבט תשע"ה - 61029/01/2015



Trade Mark No. 258911 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: CERVEJARIA PETROPÓLIS S.A.

Address: Nilo Pecanha n. 50, Sala 2.201, Centro 20020-
906, Rio De Janeiro, RJ, Brazil

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: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages, in particular refreshing 
drinks, energy drinks, isotonic (hypertonic and 
hypotonic) drinks (for use and/or as required by 
athletes); beer; mineral water, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparations for making 
beverages

משקאות לא אלכוהוליים, במיוחד משקאות מרעננים, משקאות 
אנרגיה, משקאות איזוטוניים (היפרטוניים  והיפוטוניים) 
(לשימוש ו/או כפי שנדרש על ידי אתלטים); בירה; מים 

מינרליים, משקאות פירות ומיצי פירות, סירופים ותכשירים 
אחרים להכנת משקאות                                                     

                    

ט' שבט תשע"ה - 61129/01/2015



סייברגי'ם

Trade Mark No. 258912 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cybergym Control Ltd שם: סייבר ג'ים קונטרול בע"מ

Address: Hzoref 5, Holon, 5885633, Israel כתובת : הצורף 5, חולון, 5885633, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sotware in the field of date protection for defense 
against cyber attacks, preparation to cyber attacks, 
monitoring and analyzing data.

תוכנה בתחום אבטחת מידע עבור התגוננות מפני מתקפות 
סייבר, הכנה למתקפות סייבר, ניטור וניתוח מידע.                   

                                                                

Class: 41 סוג: 41

Instructinal services in the fields of cyber, defense 
against cyber attacks, data security, monitoring and 
analyzing data; services pertaining to data security, 
data analysis and data monitoring.

שירותי הדרכה בתחום הסייבר, התגוננות מפני מתקפות סייבר, 
אבטחת מידע, ניטור מידע וניתוח מידע; שירותי אבטחת, ניטור 
וניתוח מידע.                                                                   
                                                                              

ט' שבט תשע"ה - 61229/01/2015



CYBERGYM

Trade Mark No. 258915 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cybergym Control Ltd שם: סייבר ג'ים קונטרול בע"מ

Address: הצורף 5, חולון, 5885633, ישראל כתובת : הצורף 5, חולון, 5885633, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sotware in the field of date protection for defense 
against cyber attacks, preparation to cyber attacks, 
monitoring and analyzing data.

תוכנה בתחום אבטחת מידע עבור התגוננות מפני מתקפות 
סייבר, הכנה למתקפות סייבר, ניטור וניתוח מידע.                   

                                                                

Class: 41 סוג: 41

Instructinal services in the fields of cyber, defense 
against cyber attacks, data security, monitoring and 
analyzing data; services pertaining to data security, 
data analysis and data monitoring.

שירותי הדרכה בתחום הסייבר, התגוננות מפני מתקפות סייבר, 
אבטחת מידע, ניטור מידע וניתוח מידע; שירותי אבטחת, ניטור 
וניתוח מידע.                                                                   
                                                                              

ט' שבט תשע"ה - 61329/01/2015



Trade Mark No. 258916 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cybergym Control Ltd שם: סייבר ג'ים קונטרול בע"מ

Address: הצורף 5, חולון, 5885633, ישראל כתובת : הצורף 5, חולון, 5885633, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sotware in the field of date protection for defense 
against cyber attacks, preparation to cyber attacks, 
monitoring and analyzing data.

תוכנה בתחום אבטחת מידע עבור התגוננות מפני מתקפות 
סייבר, הכנה למתקפות סייבר, ניטור וניתוח מידע.                   

                                                                

Class: 41 סוג: 41

Instructinal services in the fields of cyber, defense 
against cyber attacks, data security, monitoring and 
analyzing data; services pertaining to data security, 
data analysis and data monitoring.

שירותי הדרכה בתחום הסייבר, התגוננות מפני מתקפות סייבר, 
אבטחת מידע, ניטור מידע וניתוח מידע; שירותי אבטחת, ניטור 
וניתוח מידע.                                                                   
                                                                              

ט' שבט תשע"ה - 61429/01/2015



Trade Mark No. 258917 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cybergym Control Ltd שם: סייבר ג'ים קונטרול בע"מ

Address: הצורף 5, חולון, 5885633, ישראל כתובת : הצורף 5, חולון, 5885633, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sotware in the field of date protection for defense 
against cyber attacks, preparation to cyber attacks, 
monitoring and analyzing data.

תוכנה בתחום אבטחת מידע עבור התגוננות מפני מתקפות 
סייבר, הכנה למתקפות סייבר, ניטור וניתוח מידע.                   

                                                                

Class: 41 סוג: 41

Instructinal services in the fields of cyber, defense 
against cyber attacks, data security, monitoring and 
analyzing data; services pertaining to data security, 
data analysis and data monitoring.

שירותי הדרכה בתחום הסייבר, התגוננות מפני מתקפות סייבר, 
אבטחת מידע, ניטור מידע וניתוח מידע; שירותי אבטחת, ניטור 
וניתוח מידע.                                                                   
                                                                              

ט' שבט תשע"ה - 61529/01/2015



Trade Mark No. 258918 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Cybergym Control Ltd שם: סייבר ג'ים קונטרול בע"מ

Address: הצורף 5, חולון, 5885633, ישראל כתובת : הצורף 5, חולון, 5885633, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Herzog, Fox Neeman & Co, Adv.

Address: 4 Weizman, Tel Aviv, 64239, Israel

שם: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

כתובת : וייצמן 4, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Sotware in the field of date protection for defense 
against cyber attacks, preparation to cyber attacks, 
monitoring and analyzing data.

תוכנה בתחום אבטחת מידע עבור התגוננות מפני מתקפות 
סייבר, הכנה למתקפות סייבר, ניטור וניתוח מידע.                   

                                                                

Class: 41 סוג: 41

Instructinal services in the fields of cyber, defense 
against cyber attacks, data security, monitoring and 
analyzing data; services pertaining to data security, 
data analysis and data monitoring.

שירותי הדרכה בתחום הסייבר, התגוננות מפני מתקפות סייבר, 
אבטחת מידע, ניטור מידע וניתוח מידע; שירותי אבטחת, ניטור 
וניתוח מידע.                                                                   
                                                                              

ט' שבט תשע"ה - 61629/01/2015



TITO'S

Trade Mark No. 258921 מספר סימן

Application Date 11/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: FIFTH GENERATION INC.

Address: 12101 Moore Road, Austin, Texas, 78719, 
U.S.A.

a Texas 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: 33 סוג: 33

Distilled spirits, included in class 33. ספירטים מזוקקים, הנכללים בסוג 33.               

ט' שבט תשע"ה - 61729/01/2015



TITO'S HANDMADE VODKA

Trade Mark No. 258922 מספר סימן

Application Date 11/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: FIFTH GENERATION INC.

Address: 12101 Moore Road, Austin, Texas, 78719, 
U.S.A.

a Texas 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: 33 סוג: 33

Distilled spirits, included in class 33. ספירטים מזוקקים, הנכללים בסוג 33.               

ט' שבט תשע"ה - 61829/01/2015



Trade Mark No. 258923 מספר סימן

Application Date 11/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: FIFTH GENERATION INC.

Address: 12101 Moore Road, Austin, Texas, 78719, 
U.S.A.

a Texas 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: 33 סוג: 33

Distilled spirits, included in class 33. ספירטים מזוקקים, הנכללים בסוג 33.               

ט' שבט תשע"ה - 61929/01/2015



סטריטס
STREETS

Trade Mark No. 258927 מספר סימן

Application Date 12/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hanevi'im VeHatzadikim LTD שם: הנביאים והצדיקים בע"מ

Address: 2 Hanevi'im Street, Tel Aviv, 64356, Israel כתובת : רח' הנביאים 2, תל אביב-יפו, 64356, ישראל

כן

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: 43 סוג: 43

Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar and coffee bar 
services; services to restaurants and institutions and 
other extablishments or facilitiesengaged in providing 
food and drink prepared for consumption; preparing 
of carry-out foods ; all included in class 43.

מסעדות, בתי קפה, קפיטריות, מזנון ובר קפה; שירותי מסעדות 
ומוסדות או מתקנים אחרים הקשורים באספקת מזון ומשקאות 
מוכנים לצריכה; הכנת מזון ומזון למשלוחים ; הנכללים כולם 

בסוג 43.                                                                         
                                                                                    

                        

ט' שבט תשע"ה - 62029/01/2015



Trade Mark No. 258928 מספר סימן

Application Date 12/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Hanevi'im VeHatzadikim LTD שם: הנביאים והצדיקים בע"מ

Address: 2 Hanevi'im Street, Tel Aviv, 64356, Israel כתובת : רח' הנביאים 2, תל אביב-יפו, 64356, ישראל

כן

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: 43 סוג: 43

Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar and coffee bar 
services; services to restaurants and institutions and 
other extablishments or facilitiesengaged in providing 
food and drink prepared for consumption; preparing 
of carry-out foods ; all included in class 43

מסעדות, בתי קפה, קפיטריות, מזנון ובר קפה; שירותי מסעדות 
ומוסדות או מתקנים אחרים הקשורים באספקת מזון ומשקאות 
מוכנים לצריכה; הכנת מזון ומזון למשלוחים ; הנכללים כולם 
בסוג 43                                                                         
                                                                                    

                        

ט' שבט תשע"ה - 62129/01/2015



Trade Mark No. 258935 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.H.D.R. ELECTRONICS LTD. שם: מ.ה.ד.ר. אלקטרוניקה בע"מ

Address: 25 Shlomo Ben Joseph, P.O.B. 25045, Check 
Post, Haifa, 31250, Israel

כתובת : שלמה בן יוסף 25, ת.ד. 25045, חיפה, 31250, צ'ק 
פוסט, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Drinking water facilities, water filters, water purifiers, 
coffee machine.

מתקני מים לשתיה, מסנני מים, מטהרי מים, מכונה קפה.         
                                          

ט' שבט תשע"ה - 62229/01/2015



שטייגניט
shtaygenit

Trade Mark No. 258939 מספר סימן

Application Date 12/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Baruch Tannwald שם: ברוך טננולד

Address: 51/6 Yigal Yadin St., Modi'in, 7178512, Israel כתובת : מרח' יגאל ידין 51/6, מודיעין, 7178512, ישראל

Name: Shulamit Aviva David שם: שולמית אביבה דוד

Address: 51/2 Yigal Yadin, Modi'in, 7178512, Israel כתובת : יגאל ידין 51/2, מודיעין, 7178512, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Bustanai, Law Offices

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

שם: בוסתנאי, עורכי-דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Book standers and goods (not included in other 
classes) of wood, and similar  materials or of plastics 
; all included in class 20

מחזיקי ספרים וטובין (שאינם נכללים בסוגים אחרים) העשויים 
מעץ, וחומרים דומים או מפלסטיק ; הנכללים כולם בסוג 20     

                                      

ט' שבט תשע"ה - 62329/01/2015



Trade Mark No. 258940 מספר סימן

Application Date 12/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sancor Cooperativas Unidas Limitada

Address: Tte. Gral. Richieri 15 (2322) Sunchales, 
Province of Santa Fe, Argentine Republic, Argentina

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, 76706, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk and milk products; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; edible oils and fats

חלב ומוצרי חלב; פירות וירקות משומרים, מוקפאים, מיובשים 
ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים; ביצים; שמני ושומני 

מאכל.                                                     

ט' שבט תשע"ה - 62429/01/2015



Trade Mark No. 258943 מספר סימן

Application Date 12/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MARCHA BALLERINA LTD שם: מרשה בלרינה בע"מ

Address: Kfar Vitkin, P.O.B. 575, Kfar Vitkin, 4020000, 
Israel

כתובת : כפר ויתקין, ת.ד. 575, כפר ויתקין, 4020000, ישראל

חברה ישראלית 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, clothing, scarves, socks, stockings, belts 
(clothing items); all included in Class 25

הנעלה, הלבשה, צעיפים, גרביים, גרבונים, חגורות (פרטי 
לבוש); הנכללים כולם בסוג 25.                               

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services for the sales of 
footwear products, clothing and accessories therefor, 
scarves, socks, stockings, belts, bags, umbrellas, 
fashion accessories, products for treatment and care 
of footwear products; online retail and wholesale 
services for the sales of footwear products, clothing 
and accessories therefor, scarves, socks, stockings, 
belts, bags, umbrellas, fashion accessories, products 
for treatment and care of footwear products; all 
included in Class 35.

שירותי מכירה קמעוניים וסיטונאיים של מוצרי הנעלה, הלבשה 
ואבזרים עבורם, צעיפים, גרביים, גרבונים, חגורות, תיקים, 
מטריות, אבזרי אופנה, מוצרים לטיפול ושמירה על מוצרי 
הנעלה; שירותים מקוונים למכירה קמעונאית וסיטונאית של 
מוצרי הנעלה, הלבשה ואבזרים עבורם, צעיפים, גרביים, 
גרבונים, חגורות, תיקים, מטריות, אבזרי אופנה, מוצרים 

לטיפול ושמירה על מוצרי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

ט' שבט תשע"ה - 62529/01/2015



Trade Mark No. 258944 מספר סימן

Application Date 12/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MARCHA BALLERINA LTD שם: מרשה בלרינה בע"מ

Address: Kfar Vitkin, P.O.B. 575, Kfar Vitkin, 4020000, 
Israel

כתובת : כפר ויתקין, ת.ד. 575, כפר ויתקין, 4020000, ישראל

חברה ישראלית 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear, clothing, scarves, socks, stockings, belts 
(clothing items); all included in Class 25

הנעלה, הלבשה, צעיפים, גרביים, גרבונים, חגורות (פרטי 
לבוש); הנכללים כולם בסוג 25.                               

Class: 35 סוג: 35

Retail and wholesale services for the sales of 
footwear products, clothing and accessories therefor, 
scarves, socks, stockings, belts, bags, umbrellas, 
fashion accessories, products for treatment and care 
of footwear products; online retail and wholesale 
services for the sales of footwear products, clothing 
and accessories therefor, scarves, socks, stockings, 
belts, bags, umbrellas, fashion accessories, products 
for treatment and care of footwear products; all 
included in Class 35.

שירותי מכירה קמעוניים וסיטונאיים של מוצרי הנעלה, הלבשה 
ואבזרים עבורם, צעיפים, גרביים, גרבונים, חגורות, תיקים, 
מטריות, אבזרי אופנה, מוצרים לטיפול ושמירה על מוצרי 
הנעלה; שירותים מקוונים למכירה קמעונאית וסיטונאית של 
מוצרי הנעלה, הלבשה ואבזרים עבורם, צעיפים, גרביים, 
גרבונים, חגורות, תיקים, מטריות, אבזרי אופנה, מוצרים 

לטיפול ושמירה על מוצרי הנעלה; הנכללים כולם בסוג 35.       
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

ט' שבט תשע"ה - 62629/01/2015



Trade Mark No. 258945 מספר סימן

Application Date 12/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

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

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

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Electrolyte beverages; beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages; whey beverages; fruit nectars (non-
alcoholic); soya-based beverages; plant beverages; 
herbal drinks not for medical purposes; isotonic 
beverages, spring water; vegetable juice; non-
alcoholic aperitifs; all included in class 32.

משקאות אלקטרוליט; בירה; מים מינרלים ומוגזים ומשקאות 
לא-אלכוהוליים אחרים; משקאות פירות ומיצי פירות; סירופים 
ותכשירים אחרים להכנת משקאות; משקאות חיטה; נקטר 
פירות (לא-אלכוהולי); משקאות מבוססי סויה; משקאות 

צמחיים; משקאות עשבים שלא למטרות רפואיות; משקאות 
איזוטוניים, מי מעיין; מיץ ירקות; משקאות אפריטיף 

לא-אלכוהוליים; הנכללים כולם בסוג 32.                               
                                                                                    

                

ט' שבט תשע"ה - 62729/01/2015



Trade Mark No. 258947 מספר סימן

Application Date 24/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173294 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable icons for smart phones; downloadable 
icons for mobile phones; downloadable icons for 
personal digital assistants; downloadable icons for 
computers; downloadable icons; downloadable 
wallpapers for smart phones; downloadable 
wallpapers for mobile phones; downloadable 
wallpapers for personal digital assistants; 
downloadable wallpapers for computers; 
downloadable wallpapers; downloadable electronic 
stamps for smart phones; downloadable electronic 
stamps for mobile phones; downloadable electronic 
stamps for personal digital assistants; downloadable 
electronic stamps for computers; downloadable 
electronic stamps; downloadable screen savers for 
smart phones; downloadable screen savers for 
mobile phones; downloadable screen savers for 
personal digital assistants; downloadable screen 
savers for computers; downloadable screen savers; 
downloadable image files; downloadable images, 
letters information and characters information; 
computer software for icons; computer software for 
wallpapers; computer software for electronic stamps; 
computer software for screen savers; straps and 
neckpieces for smart phones; straps and neckpieces 
for mobile phones.

ט' שבט תשע"ה - 62829/01/2015



 Owners

Name: UNITED, Inc.

Address: 1-2-5, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, 
Japan

(Japan Corporation)

Class: 35 סוג: 35

Retail services or wholesale services for 
downloadable icons, downloadable wallpapers, 
downloadable electronic stamps and downloadable 
screen savers; retail services or wholesale services 
for downloadable image files; retail services or 
wholesale services for downloadable images, letters 
information and characters information; retail 
services or wholesale services for computer software 
for icons, computer software for wallpapers, 
computer software for electronic stamps and 
computer software for screen savers; advertising 
services via the Internet and consultancy thereof and 
provision of information thereof; advertising services 
and consultancy thereof and provision of information 
thereof; providing advertising space on the Internet 
and consultancy thereof and provision of information 
thereof; issuance, brokerage of issuance, settlement, 
brokerage of settlement and management of points, 
coupons and trading stamps (including those 
accumulated and managed as electronic data) for 
sales promotion of goods or provision promotion of 
services, and consultancy thereof and provision of 
information thereof; administration and management 
of community Web site business in the Internet, 
website business in the Internet and other business, 
and consultancy thereof and provision of information 
thereof; conducting of events, prizes, quizzes, 
lotteries, questionnaires and games for sales 
promotion of goods or provision promotion of 
services, and consultancy thereof and provision of 
information 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)

Japan, 27/05/2013, No. 2013-039715 יפן, 27/05/2013, מספר 2013-039715

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

ט' שבט תשע"ה - 62929/01/2015



Trade Mark No. 258949 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173313 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording "KHAREBA" 
executed in Georgian, Latin and Cyrillic characters.

 Owners

Name: "Winery Khareba" Ltd.

Address: 6th km David Aghmashnebeli Alley, 0131 Tbilisi, 
Georgia

(Georgia Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beers.

ט' שבט תשע"ה - 63029/01/2015



Trade Mark No. 258950 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173320 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for website development, the creation and 
editing of web pages via a web browser for use by 
community websites, corporate intranets, and 
knowledge management systems; software for 
downloading, transmitting, receiving, providing, 
publishing, extracting, encoding, decoding, reading, 
storing, and organizing audiovisual, videographic, 
and written data, all in conjunction with a global 
computer network.

Class: 35 סוג: 35

Business administration consultancy services, 
namely, providing for the founding and development 
of information services in the field of encyclopedic 
knowledge, quotations, definitions, news, images, 
moving images, audiovisual images, textbooks, 
manuals, instructional texts, learning resources, 
learning projects, and research of others for use at all 
levels.

ט' שבט תשע"ה - 63129/01/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours red, blue and green 
are claimed. as shown in the mark.

The mark consists of a stylized figure with up 
stretched arms, the colors red, blue and green are 
claimed.

 Owners

Name: Wikimedia Foundation, Inc.

Address: 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San 
Francisco CA 94105, U.S.A.

(Florida, United States Corporation)

Class: 41 סוג: 41

Providing online publications in the form of 
encyclopedias and encyclopedia articles; educational 
services, namely, conferences, workshops, and 
seminars concerning the administration of an 
encyclopedia project and the use and administration 
of encyclopedia article entries; providing information 
on educational or entertainment events; publication 
of books; arranging and conducting of colloquia, 
conferences, and conventions in the fields of 
software and multimedia product use and in the 
editing of and collaboration on articles; providing an 
online downloadable publication in the nature of an 
interactive general encyclopedia containing 
quotations, news, definition, images, moving images, 
and audiovisual images, all for the purpose of 
education and entertainment.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer software; 
updating of computer software; computer 
programming; conversion of computer program data 
or information; providing a website featuring 
technology that enables internet users to create, 
bookmark, annotate, and publicly share quotations, 
news, definitions, images, moving images, and 
audiovisual images; providing temporary use of non-
downloadable software for website development, the 
creation and editing of web pages via a web browser 
for use by community websites, corporate intranets, 
knowledge management systems; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
downloading, transmitting, receiving, providing, 
publishing, extracting, encoding, decoding, reading, 
storing, and organizing audiovisual, videographic, 
and written data, all in conjunction with a global 
computer network.

ט' שבט תשע"ה - 63229/01/2015



Trade Mark No. 258951 מספר סימן

Application Date 22/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173330 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Deruibao Tire Co.,ltd.

Address: Economic Development Zone, Guangrao, 
Shandong, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicle inner tubes; vehicle tires; pneumatic 
tires (tires); treads for retreading tires; vehicle solid 
tires; bicycles; pushcarts.

ט' שבט תשע"ה - 63329/01/2015



Trade Mark No. 258952 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173348 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bin Yongzhang

Address: Room 201, Unit 2, Building 6, Courtyard No.8, 
Binhe Road West,Yongdingmen, Dongcheng District, 
Beijing, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Readers [data processing equipment]; portable 
telephones; earphones; headphones; MP3 players; 
megaphones; vehicle radios.

ט' שבט תשע"ה - 63429/01/2015



Trade Mark No. 258953 מספר סימן

Application Date 25/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173364 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Films recorded on magnetic and digital carriers, VOD 
films, downloadable films, audio compact discs, video 
compact discs, audio-video compact discs, magnetic 
discs, media for sound and image recording, CDs, 
DVDs containing games or films, high resolution 
discs containing games or films, computer games, 
computer game software, game software for mobile 
appliances including mobile phones, recorded 
computer software except software for 
telecommunication, downloadable computer software 
except software for telecommunication, computer 
and components thereof, computer accessories 
included in this class, computer keyboards and wrists 
supports for use with computer, computer mouse 
pads, bags for carrying of computers, pocket 
calculators, electronic notebooks, holograms, 
decorative magnets, sunglasses, protective 
spectacles, spectacles for sportsmen; computer 
softwares for arcade games; computer softwares for 
game consoles.

Class: 16 סוג: 16

Periodicals, books, handbooks, brochures, comic-
books, office stationery, labels, photographs, folders, 
postcards, greetings cards, notebooks, calendars, 
envelopes, broadsheets, posters, covers, wrappers, 
printed publications, stickers, office requisites except 
furniture, albums, memo pads, writing paper, file 
holders, file covers, file boxes, cardboard or paper 
boxes, bookmarks, writing instruments, drawing sets, 
pencils, automatic pencils, pencil boxes, ball pen and 
pencil holders, pencil erasers, paperweights, drawing 
rulers, drawing triangles, pencil sharpeners, paper 
glue, paper and plastic bags for packaging.

Class: 20 סוג: 20

Figurines, busts, statues of plastic, wood, cork, reed, 
wax, plaster, horn, bone, ivory, shell, amber, mother-
of-pearl and substitutes of all these materials, 
inflatable publicity objects, non textile and non metal 
decorative wall plaques; photo frames.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, providing games on-line, 
providing films on demand (VOD).

Class: 42 סוג: 42

Providing computer software on-line.

ט' שבט תשע"ה - 63529/01/2015



 Owners

Name: CD Projekt S.A.

Address: ul. Jagiellonska 74, PL-03-301 Warszawa, 
Poland

(Poland Joint stock company)

ט' שבט תשע"ה - 63629/01/2015



Trade Mark No. 258956 מספר סימן

Application Date 02/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173387 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hengyang Hailian Salt Solution Chemistry Co., 
Ltd

Address: Tianxin Country, Chashan Town,Zhuhui District, 
Hengyang City, Hunan Province, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Bicarbonate of soda for chemical purposes; sal 
ammoniac; sodium bicarbonate; barium sulphate; 
lime chloride; salts for industrial purposes; soda ash.

ט' שבט תשע"ה - 63729/01/2015



Trade Mark No. 258958 מספר סימן

Application Date 21/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173394 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and downloadable computer 
software, namely: revision control software to enable 
hosting, browsing, management and collaboration of 
source code; downloadable computer software for 
prioritizing, assigning, tracking, reporting and auditing 
issues relating to business information technology, 
measuring computer code coverage, creating and 
sharing electronic pages, documents and rich content 
with other users and supporting single sign-on 
electronic authentication for computer users, web 
applications and electronic directory servers 
distributed online; computer software for prioritizing, 
assigning, tracking, reporting and auditing issues 
relating to business information technology, 
measuring computer code coverage, creating and 
sharing electronic pages, documents and rich content 
with other users and supporting single sign-on 
electronic authentication for computer users, web 
applications and electronic directory servers; 
computer programs and software recorded on 
computer media for prioritizing, assigning, tracking, 
reporting and auditing issues relating to business 
information technology, measuring computer code 
coverage, creating and sharing electronic pages, 
documents and rich content with other users and 
supporting single sign-on electronic authentication for 
computer users, web applications and electronic 
directory servers; electronic publications, including 
pre-recorded and downloadable publications, being 
manuals, brochures, newsletters, technical data 
sheets and product specifications for revision control 
software and software for prioritizing, assigning, 
tracking, reporting and auditing issues relating to 
business information technology, measuring 
computer code coverage, creating and sharing 
electronic pages, documents and rich content with 
other users and supporting single sign-on electronic 
authentication for computer users, web applications 
and electronic directory servers; none of these goods 
being for entertainment, including gaming and 
wagering or for home budgeting or personal finance.

Class: 38 סוג: 38

Provision of access to computer databases; rental of 
access time to global computer networks.

ט' שבט תשע"ה - 63829/01/2015



 Owners

Name: ATLASSIAN PTY LTD

Address: L6, 341 George St, SYDNEY NSW 2000, 
Australia

(Australia Australian Registered Company)

Class: 42 סוג: 42

Computer services for revision control software to 
enable hosting, browsing, management and 
collaboration of source code, namely design and 
development of computer hardware and software; 
consulting services in the field of design and 
development of computer software; services of an 
application service provider, being the hosting of 
such software applications for others; computer 
software design; installation, modification and 
maintenance of computer software; design and 
analysis of such computer software system; data 
hosting services for revision control software to 
enable hosting, browsing, management and 
collaboration of source code, including, application 
service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software 
for creating searchable databases of information and 
data and interactive hosting services which allow the 
user to publish and share their own content and 
images online; data conversion of computer 
programs and data (not physical conversion); 
consultancy services for computers and software and 
providing information and consultancy services in the 
fields of design and development of computer 
software; computer software system design and 
analysis and data hosting services, including by 
electronic means via a global computer network; 
none of these services being in the fields of or 
relating to goods for entertainment, including gaming 
or wagering or home budgeting or personal finance.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 01/02/2013, No. 1538682 אוסטרליה, 01/02/2013, מספר 1538682

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 63929/01/2015



Trade Mark No. 258959 מספר סימן

Application Date 21/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173400 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in the field of medicine; 
computer software for use by healthcare providers; 
devices and computer hardware and peripherals for 
transfer of data over secure networks relating to 
personal and medical data; computer software 
operable to collect, store, edit, organize, modify, 
review, analyze, transmit and share data and 
information in the fields of healthcare, social care, 
medicine and prescribing of medicines including 
patient records, clinical care information, facilities 
information, health provider administration and 
human resources information, inventory information 
and accounting and financial information; computer 
network interface software for use by healthcare 
providers.

Class: 35 סוג: 35

Marketing, advertising and promotion services; 
providing information regarding products from 
searchable indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information, on computer 
and communication networks, especially relating to 
medicine and healthcare; buyer to supplier matching 
services rendered through an online computerized 
network; providing an online directory information 
service featuring information regarding, and in the 
nature of, healthcare professionals; online business 
networking services.

ט' שבט תשע"ה - 64029/01/2015



Class: 38 סוג: 38

Providing access to computer, electronic and online 
databases; telecommunications services, namely 
electronic transmission of data, messages and 
information; providing online fora for communication 
on topics of general interest; providing online 
communications links which transfer web site users 
to other local and global web pages; facilitating 
access to third party web sites via a universal login; 
providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards; audio, text and video broadcasting services 
over computer or other communication networks 
namely, uploading, posting, displaying, tagging, and 
electronically transmitting data, information, audio 
and video images; providing an online network 
service that enables users to transfer personal 
identity data to and share personal identify data with 
and among multiple websites; providing access to 
computer databases in the fields of social 
networking, social introduction and dating; providing 
an online forum for the buying and selling of products 
and materials and exchanging of sourcing data via a 
computerized network; electronic transmission of bill 
payment data for users of computer and 
communication networks; disseminating information 
by way of online communications relating to 
seminars, presentations and discussion groups in the 
field of personal development and medicine.

Class: 41 סוג: 41

Providing professional, educational and recreational 
information via computer, electronic and online 
databases; providing information regarding news, 
healthcare and academic matters for educational 
purposes from searchable indices and databases of 
information, including text, electronic documents, 
databases, graphics and audio visual information, on 
computer and communication networks; educational 
services, namely photo sharing and video sharing 
services; publication of electronic journals and web 
logs, featuring user generated or specified content; 
electronic publishing services for others; organising 
and conducting seminars, presentations and 
discussion groups in the field of personal 
development and medicine; organising and 
conducting online educational and training events 
including virtual meetings and seminars; 
entertainment services, namely contest and incentive 
award programs designed to recognize, reward and 
encourage individuals and groups which engage in 
self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities relating to 
medicine.

ט' שבט תשע"ה - 64129/01/2015



Class: 42 סוג: 42

Providing a web site featuring technology that 
enables online users to create personal profiles 
featuring social, business and community networking 
information and to transfer and share such 
information among multiple websites; computer 
services, namely, providing a website featuring 
search engine for seeking and obtaining data on the 
Internet; creating virtual communities for registered 
users to organize groups and events, participate in 
discussions, and engage in social, business and 
community networking; computer services, namely, 
hosting electronic facilities for others for organizing 
and conducting meetings, events and interactive 
discussions via communication networks; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications of others; application 
service provider (ASP) featuring software to enable 
or facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
over communication networks; providing temporary 
use of non-downloadable software applications for 
social, business and community networking, creating 
a virtual community, and transmission of audio, 
video, photographic images, text, graphics and data; 
computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined or specified information, 
personal profiles, audio, video, photographic images, 
text, graphics and data; medical research advice, 
information and consultancy services.

Class: 44 סוג: 44

Providing online information in the field of healthcare, 
fitness and medicine; provision of medical and dental 
advice; health and medical information services; 
medical analysis for the diagnosis and treatment of 
persons; provision of pharmaceutical advice, 
information and consultancy services.

Class: 45 סוג: 45

Social introduction, networking and dating services; 
social networking services, namely providing 
information in the field of personal development, 
namely self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
services, and humanitarian activities; social 
networking services, namely providing information 
regarding social and political matters from searchable 
indexes and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics and audio 
visual information, on computer and communication 
networks.

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

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

United Kingdom, 21/12/2011, No. 2605293 ממלכה מאוחדת, 21/12/2011, מספר 2605293

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

ט' שבט תשע"ה - 64229/01/2015



 Owners

Name: Dr. Nigel Kellow

Address: 40 Devonshire Mews West, London W1G 6QJ, 
United Kingdom

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

Class: 45 סוג: 45

ט' שבט תשע"ה - 64329/01/2015



Trade Mark No. 258961 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173418 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours red, yellow and 
black. as shown in the mark.

Red refers to the word "Pszczólka" and the stripes in 
the upper and left part of the mark; yellow refers to 
the background; black refers to the words "FABRYKA 
CUKIERKÓW".

 Owners

Name: Fabryka Cukierków "Pszczółka" Sp. z o.o.

Address: ul. Krochmalna 13i, PL-20-401 Lublin, Poland

(Poland Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery; bonbons made of sugar.

ט' שבט תשע"ה - 64429/01/2015



Trade Mark No. 258965 מספר סימן

Application Date 10/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173442 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for personal use, perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, namely, shampoos and hair 
conditioners; hair color and dyes, color removal and 
lightening preparations and hair bleaches; hair styling 
and finishing products, namely, hair sprays, spray 
gels, gels, mousses, creams, lotions, pomades, 
thickener and hair waxes; hair and scalp treatments, 
namely, restructurizers and scalp conditioners, hair 
lotions, hair detangler; adhesives for affixing false 
hair; false eyelashes; eyelashes made of real hair; 
cosmetic preparations for eyelashes.

Class: 8 סוג: 8

Electric flat irons.

Class: 11 סוג: 11

Electric hair dryers; hot air apparatus, heaters for 
heating irons, hair dryers, drying apparatus, curling 
lamps, hand drying apparatus for washrooms.

Class: 21 סוג: 21

Combs, brushes (except paintbrushes); cosmetic 
brushes, in particular for hair care and hair treatment; 
electric make-up removing appliances.

Class: 22 סוג: 22

Animal hair.

Class: 26 סוג: 26

Lace, ribbons, braid, wigs; plaited hair; false hair; 
false hair pieces; hair pieces; synthetic and natural 
hair extensions; toupees; hair ornaments namely, 
hair bands, hair clips, hair pins, hair grips, hair 
ribbons, artificial flowers, hair nets, hair coloring and 
frosting caps, non-electric hair curlers; electrically 
heated hair-curlers, human hair for use in making 
wigs and hair pieces.

ט' שבט תשע"ה - 64529/01/2015



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording "SEISETA" 
reproduced in stylized letters and with a drawing of a 
butterfly posed on the left and as shown on the 
attached specimen.

 Owners

Name: DI. & VE. IMMOBILIARE S.r.l.

Address: Via Roma, n. 157, I-80029 Sant'Antimo (NA), 
Italy

(Italy Limited Liability Company)

ט' שבט תשע"ה - 64629/01/2015



Trade Mark No. 258972 מספר סימן

Application Date 20/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173530 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Light-emitting diodes (led) lighting apparatus; indoor 
electrical lighting fixtures; outdoor electrical lighting 
fixtures; installations for street lighting; apparatus for 
lighting; apparatus for lighting buildings; apparatus 
for lighting displays; apparatus for lighting for use in 
bathrooms; apparatus for lighting for use in kitchens; 
apparatus for lighting powered by electricity; 
apparatus for lighting public events; apparatus for the 
lighting of vehicles; bulbs for lighting; combined 
lighting and ultraviolet apparatus; computer 
controlled lighting apparatus; computer controlled 
lighting instruments; decorative electric lighting 
apparatus; decorative electric lighting apparatus for 
use in gardens; decorative electric lighting apparatus 
for use in patios; decorative electric lighting 
installations; decorative electric lighting installations 
for use in gardens; decorative electric lighting 
installations for use in patios; electric indoor lighting 
apparatus; electric indoor lighting installations; 
electric lighting; electric lighting apparatus; electric 
lighting fittings; electric lighting installations; electric 
lighting installations for exterior use; electrical 
installations for lighting; emergency lighting; electrical 
lighting fixtures; film stage lighting apparatus; film 
stage lighting installations; fixed underwater lighting 
installations for swimming pools; garden lighting; 
lighting apparatus for architecture; lighting apparatus 
for commercial use; lighting apparatus for food 
vending kiosks; lighting apparatus for industrial use; 
lighting being for use with security systems; lighting 
fixtures; lighting fixtures for commercial use; lighting 
fixtures for household use; lighting fixtures for office 
use; lighting for display purposes; lighting for ponds; 
lighting tubes; lighting units; luminous tubes for 
lighting; outdoor lighting; outdoor lighting fittings; 
security lighting; security lighting apparatus 
incorporating a passive infra-red detector; security 
lighting incorporating a heat activated sensor; 
security lighting incorporating a movement activated 
sensor; security lighting incorporating an infra-red 
activated sensor; security lighting installations 
incorporating a passive infra-red detector; security 
lighting operated by photocells; solar collectors 
(lighting).

ט' שבט תשע"ה - 64729/01/2015



 Owners

Name: NEW KIWI HOLDINGS LIMITED

Address: 150 Okura River Road, RD 2, Albany 0792, 
New Zealand

(New Zealand Registered New Zealand Company)

ט' שבט תשע"ה - 64829/01/2015



Trade Mark No. 258974 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173565 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HANA HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

Address: Lingqian Village,Jiangshan Town,Laixi City, 
Qingdao City, SHANDONG PROVINCE, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Flanges of metal (collars).

ט' שבט תשע"ה - 64929/01/2015



Trade Mark No. 258982 מספר סימן

Application Date 12/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173609 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

Cosmetic and make-up products.

ט' שבט תשע"ה - 65029/01/2015



Trade Mark No. 258983 מספר סימן

Application Date 06/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173637 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Swatch Group Management Services AG 
(The Swatch Group Management Services SA) (The 
Swatch Group Management Services Ltd)

Address: Seevorstadt 6, CH-2502 Biel/Bienne, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 13/02/2013, No. 640435 שוויץ, 13/02/2013, מספר 640435

Class: 14 סוג: 14

ט' שבט תשע"ה - 65129/01/2015



Trade Mark No. 258985 מספר סימן

Application Date 28/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173649 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer memories; computers; recorded computer 
programmes; computer keyboards; recorded 
computer operating programs; computer peripheral 
devices, recorded computer software; recorded 
computer software; monitors; mouse; compact discs; 
printers for use with computers, central processing 
units; data processing equipment namely readers; 
scanners; notebook computers; calculators, 
electronic publications; downloadable software, 
namely computer programs; mouse pads; wrist rests 
for use with computers; computer game programs; 
downloadable mobile phone ringtones, downloadable 
music files; downloadable image files; universal serial 
bus flash disks; portable computers; galvanic cells; 
photocopiers, photographic, electrostatic and 
thermic, battery chargers; chargers for electric 
batteries; telephone apparatus; video telephones; 
portable telephones; mobile phone straps; GPS 
apparatus; hands free kits for phones; loudspeakers; 
cabinets for loudspeakers; microphones; television 
apparatus; compact discs; camcorders; headsets, 
headphones; DVD players; portable media players; 
cameras; stereoscopes; telescopes; wafers; 
integrated circuits, sunglasses; counters; scales; 
animated cartoons.

Class: 35 סוג: 35

Public relations; economic forecasting; business 
management of hotels; price comparison services; 
rental of vending machines; shorthand; advertising; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; sales promotion for 
others; marketing and promotion services; 
dissemination of advertising matter; demonstration of 
goods; direct mail advertising; distribution of 
samples; business investigations; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
layout services for advertising purposes; radio 
advertising, on-line advertising on a computer 
network; commercial information and advice for 
consumers, outsourcing services, television 
commercials; advertising agencies.

ט' שבט תשע"ה - 65229/01/2015



 Owners

Name: BEIJING XIAOMI TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 2nd Floor,No. 2, Yong Jie North Road, Haidian 
District, Beijing, People's Republic of China

(China Corporation)

Class: 38 סוג: 38

Communications by fiber optic networks; delivery and 
transmission of greeting cards on-line, transmission 
of digital documents; radio broadcasting; telephone 
services; communications by telephone; cellular 
telephone communication, communications by 
computer terminals; information about 
telecommunication.

Class: 42 סוג: 42

Graphic arts designing; cloud seeding, digitization of 
documents, namely scanning; computer system 
remote monitoring; technical research; computer 
rental; computer programming; computer software 
design; updating of computer software; rental of 
computer software; maintenance of computer 
software, computer systems analysis; computer 
system design; installation of computer software; 
industrial design; packaging design services; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; research and development for 
others.

ט' שבט תשע"ה - 65329/01/2015



Trade Mark No. 258986 מספר סימן

Application Date 25/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173653 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MONAVIE LLC

Address: 10855 S. River Front Parkway,,Suite 100, South 
Jordan, UT 84095, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

After-shave lotions; after-sun lotions; age retardant 
lotion; bathing lotions; beauty lotions; body and 
beauty care cosmetics; body lotions; body mask 
lotion; colognes, perfumes and cosmetics; cosmetic 
creams; cosmetic creams for skin care; cosmetic 
masks; cosmetic massage creams; cosmetic oils; 
cosmetic preparations; cosmetic preparations for 
body care; cosmetic preparations for skin renewal; 
cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic preparations for the hair and scalp; 
cosmetic preparations, namely, firming creams; 
cosmetic preparations, namely, firming lotions; 
cosmetic preparations, namely, skin balsams; 
cosmetic soaps; cosmetics; cosmetics and make-up; 
cosmetics in general, including perfumes; cosmetics, 
namely, lip primer; cosmetics, namely, lip repairers; 
eye lotions; face and body lotions; face creams for 
cosmetic use; facial lotion; cosmetics foams 
containing sunscreens; hair care lotions; hand 
lotions; lotions for cosmetic purposes; lotions for face 
and body care; massage lotions; non-medicated foot 
lotions; non-medicated preparations for the care of 
skin, hair and scalp; non-medicated skin care creams 
and lotions; non-medicated skin care preparation, 
namely, body mist; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated skin care preparations, 
namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and 
peels; non-medicated skin creams; non-medicated 
stimulating lotions for the skin; scented body lotions 
and creams; skin and body topical lotions, creams 
and oils for cosmetic use; skin care preparations, 
namely, skin peels; skin cleansers; skin cleansing 
cream; skin cleansing lotion; skin lotions; skin masks; 
skin moisturizer; skin moisturizer masks; skin 
moisturizing gel; skin toners; wrinkle removing skin 
care preparations.

ט' שבט תשע"ה - 65429/01/2015



Trade Mark No. 258989 מספר סימן

Application Date 17/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173662 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing images, moving images, audio visual 
images via the Internet.

Class: 42 סוג: 42

Hosting a website in the nature of an online 
searchable database featuring images, moving 
images, audiovisual images, and text in the field of 
scientific research; hosting a website featuring 
technology that enables internet users to publicly 
share images, moving images, and audiovisual 
images.

Class: 45 סוג: 45

Licensing of digital data, namely still images, moving 
images, audio and text.

ט' שבט תשע"ה - 65529/01/2015



Conditions/Disclaimers

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

The mark consists of arrows circling a centered red 
dot; color is claimed in the blue of the arrows and red 
of the dot.

 Owners

Name: Wikimedia Foundation, Inc.

Address: 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San 
Francisco CA 94105, U.S.A.

(Florida, United States Corporation)

ט' שבט תשע"ה - 65629/01/2015



Trade Mark No. 258991 מספר סימן

Application Date 20/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173677 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, dishwashing and laundry detergents; 
cleaning, polishing, scouring and grinding 
preparations, preparations for cleaning metal, 
enamelled sheets and plates of metal, wood, cork, 
porcelain, ceramic, glass, plastic, leather and textiles; 
spot removers; soap not for personal use, perfumery, 
ethereal oils; air fragrancing preparations.

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants and deodorants, not for personal use, 
and air deodorizing preparations.

Class: 21 סוג: 21

Sponges, brushes, cloths for cleaning, articles for 
cleaning purposes, hand-operated cleaning devices, 
dispensers for sanitary cleaning, disinfecting and 
fragrancing 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, 22/11/2012, No. 
011367745

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/11/2012, מספר 
011367745

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 21 סוג: 21

ט' שבט תשע"ה - 65729/01/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Henkel AG & Co. KGaA

Address: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Germany

(GERMANY AG & Co. KGaA)

ט' שבט תשע"ה - 65829/01/2015



Trade Mark No. 258992 מספר סימן

Application Date 12/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173704 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co KG 
Fabrik für Präzisionswerkzeuge

Address: Nürnberger Str. 96-100, 91207 Lauf an der 
Pegnitz, Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Parts of machines for metalworking, and parts of 
machine tools, namely cutting tools, milling tools, 
drilling tools, thread mills, thread taps, cold-forming 
taps and thread milling cutters, threading tools, 
thread turning tools, thread chasing tools, tensioning 
tools, chucks for cutting tools.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 14/12/2012, No. 
011427581

איחוד האירופי לסימני מסחר, 14/12/2012, מספר 
011427581

Class: 7 סוג: 7

ט' שבט תשע"ה - 65929/01/2015



Trade Mark No. 258993 מספר סימן

Application Date 11/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173762 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments; charms [jewellery, jewelry 
(Am.)]; ornaments [jewellery, jewelry (Am.)]; semi-
precious stones; pearls [jewellery, jewelry (Am.)].

Class: 18 סוג: 18

Animal skins; hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips; 
harness and saddlery; valises; purses; rucksacks; 
attaché cases; school bags; pocket wallets; card 
cases [notecases]; vanity cases, not fitted; bags for 
sports; beach bags; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; bags.

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)

Hungary, 07/05/2013, No. M1301223 M1301223 הונגריה, 07/05/2013, מספר

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

ט' שבט תשע"ה - 66029/01/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Yellow and black. 
as shown in the mark.

 Owners

Name: Tamara Barnoff KFT.

Address: Nagymező utca 14. 1/20, H-1065 Budapest, 
Hungary

(Hungary Ltd.)

ט' שבט תשע"ה - 66129/01/2015



Trade Mark No. 258994 מספר סימן

Application Date 02/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173790 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MKH Group

Address: Room 123, No. 1,Jinhai Mansion 1, Xin'an 4th 
Road North, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 
People's Republic of China

(P.R. CHINA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; rental of advertising space; sales 
promotion for others; marketing; publicity; business 
management and organization consultancy; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; auctioneering; 
business management of hotels; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of 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)

People's Republic of China, 06/02/2013, No. 
12161285

סין, 06/02/2013, מספר 12161285

Class: 35 סוג: 35

ט' שבט תשע"ה - 66229/01/2015



Trade Mark No. 258995 מספר סימן

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173804 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Vidible, Inc.

Address: 13122 NE 20th Street, Suite 200, Bellevue WA 
98005, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, hosting and maintaining 
an on-line web site for others for sharing online 
content, syndicating online content, matching owners 
of online content with prospective licensees; 
computer services, namely, interactive hosting 
services which allow the user to publish and share 
their own content and images on-line; developing and 
hosting a server on a global computer network for the 
purpose of facilitating e-commerce via such a server; 
hosting of digital content on the internet; providing a 
website featuring technology that enables users to 
upload and share user-generated videos on a wide 
variety of topics and subjects; providing an online 
non-downloadable internet-based system application 
featuring technology enabling users to upload and 
share videos.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 06/12/2012, No. 85796713 ארה"ב, 06/12/2012, מספר 85796713

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 66329/01/2015



Trade Mark No. 258997 מספר סימן

Application Date 13/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173811 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 agriculture, horticulture and 
forestry, especially plant fortifying preparations, 
chemical and/or biological preparations for stress 
management in plants, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment 
of seeds, surfactants; natural or artificial chemicals to 
be used as sexual baits or agents to confuse insects.

Class: 5 סוג: 5

Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, fungicides, herbicides, pesticides.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/01/2013, No. 302013012021.3/05 גרמניה, 16/01/2013, מספר 302013012021.3/05

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 66429/01/2015



Trade Mark No. 258998 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173858 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of two letters, L and R, placed 
diagonally opposite each other and separated by a 
design of curved, wave-like lines.

 Owners

Name: LUÍS ANTÓNIO DOS SANTOS REDINHA

Address: Rua Visconde de Porto Salvo, 3, P-2770-174 
Paço de Arcos, Portugal

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

Dentistry; dental clinic 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)

Portugal, 07/06/2013, No. 515035 פורטוגל, 07/06/2013, מספר 515035

Class: 44 סוג: 44

ט' שבט תשע"ה - 66529/01/2015



Trade Mark No. 259000 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173882 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the wording "KINGSOFT"; 
the wording "KINGSOFT" has no significance in the 
relevant trade or industry or as applied to the goods 
listed in the application, no geographical significance, 
and is not a term of art.

 Owners

Name: Beijing Kingsoft Digital Entertainment Co., 
Ltd.

Address: West Area 2/F,Kingsoft Building, No. 33 
Xiaoying West Road, Haidian District, Beijing, People's 
Republic of China

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Pocket calculators; accounting machines; computers; 
computer memory devices; interfaces for computers; 
compact discs [read-only memory]; computer 
software, recorded; floppy disks; printers for use with 
computers; disks, magnetic; word processors.

Class: 41 סוג: 41

Publication of electronic books and journals on-line; 
electronic desktop publishing; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; game 
services provided on-line from a computer network.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer software design; 
updating of computer software; consultancy in the 
design and development of computer hardware; 
recovery of computer data; maintenance of computer 
software; computer system design; conversion of 
data or documents from physical to electronic media; 
creating and maintaining web sites for others; data 
conversion of computer programs and data [not 
physical conversion].

ט' שבט תשע"ה - 66629/01/2015



Trade Mark No. 259001 מספר סימן

Application Date 29/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173907 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The first Chinese character means "paper"; the 
second means "trace"; the mark as a whole has no 
meaning.

 Owners

Name: Sinosun Technology Co., Ltd.

Address: Room 6C, Building No. 213, Tairan Ind. Park, , 
Chegongmiao,Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programmes [programs], recorded; 
electronic tags for goods; light-emitting electronic 
pointers; transmitters of electronic signals; monitoring 
apparatus, electric; measuring apparatus; optical 
apparatus and instruments; integrated circuits; 
regulating apparatus, electric; theft prevention 
installations, electric.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; banking; clearing, financial; 
financing services; financial analysis; electronic funds 
transfer; numismatic appraisal; real estate 
management; surety services; fiduciary.

Class: 42 סוג: 42

Technical project studies; monitoring of computer 
systems by remote access; industrial design; 
packaging design; computer software design; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; maintenance of computer 
software; data conversion of computer programs and 
data [not physical conversion]; computer virus 
protection services.

ט' שבט תשע"ה - 66729/01/2015



Trade Mark No. 259003 מספר סימן

Application Date 22/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173932 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of three Chinese characters; 
the first Chinese character is transliterated "Shui" 
meaning "Water" in English, the second Chinese 
character is transliterated as "Mi" meaning "Secret" in 
English and the third Chinese character is 
transliterated as "Ma" meaning "Code" in English; the 
trademark as a whole has no significance nor is it a 
term of art in relevant trade or industry or as applied 
to the goods listed in the application, no geographical 
significance and no meaning in any foreign language.

 Owners

Name: Guangzhou City Baiyun Lianjia Fine Chemical 
Factory

Address: No. 6-1, Yongxing Industrial Zone, Chentai 
Road, Taihe Town,Baiyun District, Guangzhou City, 
Guangdong, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Facial cleanser; cosmetics; macule-removing cream; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetic 
creams; make-up preparations; make-up powder; 
cream for whitening the skin; sunscreen 
preparations; beauty masks; astringents for cosmetic 
purposes; adhesives for double-edged eyelid; 
dentifrices; incense; cosmetics for animals; cleaning 
preparations; polish; abrasive paper; perfumery.

ט' שבט תשע"ה - 66829/01/2015



Trade Mark No. 259006 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173972 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a stylized letter "M".

 Owners

Name: WHEEL PROS, LLC

Address: 5347 S. Valentia Way, Suite 200, Greenwood 
Village, CO 80111, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automotive vehicle wheels.

ט' שבט תשע"ה - 66929/01/2015



Trade Mark No. 259007 מספר סימן

Application Date 20/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173978 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery products, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; oils for perfumes and scents; oils for 
toiletry purposes; oils for cosmetic use; adhesives for 
cosmetic use; shaving products; eau de cologne; 
lavender water; toilet water; scented water; 
antiperspirants [toiletries]; scents [essential oils]; air 
fragrancing products; balms other than for medical 
use; cosmetic preparations for baths; sachets for 
perfuming linen; lip glosses; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; hair waving preparations; eyebrow 
cosmetics; shampoos; dry shampoos; cosmetic 
creams; cosmetic products for skin care; depilatories; 
make-up removing preparations; deodorants for 
human beings or for animals; extracts of flowers 
[perfumery products]; massage gels other than for 
medical use; [incense]; shaving soap; antiperspirant 
soap; deodorant soaps; medicated soap; nail polish; 
hair sprays; eyebrow pencils; cosmetic pencils; after-
shave lotions; lotions for cosmetic use; make-up; 
make-up products; mascara; beauty masks; 
decorative patterns for cosmetic use; cosmetic kits; 
bars of soap; nail art stickers; perfumes; cosmetic 
preparations for eyelashes; false eyelashes; lipsticks; 
make-up powder; potpourris [fragrances]; sunscreen 
preparations; bath salts other than for medical use; 
talcum powder, for toilet use; cosmetic dyes; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toiletries; false 
nails; nail care 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)

ט' שבט תשע"ה - 67029/01/2015



 Owners

Name: PUIG FRANCE

Address: 65-66 Avenue des Champs Elysees, F-75008 
Paris, France

 (Société par Actions Simplifiée)

European Community Trade Mark, 21/12/2012, No. 
011450681

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/12/2012, מספר 
011450681

Class: 3 סוג: 3

ט' שבט תשע"ה - 67129/01/2015



Trade Mark No. 259010 מספר סימן

Application Date 25/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174004 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FLEK-SYSTEM Waldemar Mastalerz

Address: ul. Sporna 26, PL-42-202 Częstochowa, Poland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Discuses for sports; flying discs (toys).

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

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

Poland, 09/05/2013, No. Z-414006 Z-414006 פולין, 09/05/2013, מספר

Class: 28 סוג: 28

ט' שבט תשע"ה - 67229/01/2015



Trade Mark No. 259012 מספר סימן

Application Date 04/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174024 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the dermatological; 
cardiovascular, hematologic treatment of the skeletal 
apparatus, of the breathing apparatus, of the central 
nervous system, of the endocrine system, of the 
circulatory system as well as of kidney disorders, 
hormonal and diabetic disorders, cough, cold, flue, 
headache, stomach and digestive disorders, 
muscular and/or rheumatic disorders, anti-
inflammatory agents, immune system disorders and 
related diseases, allergic reactions, metabolic 
disorders, anti-infectives, eye disorders, and for use 
in oncology; diagnostic preparations and/or reagents 
for clinical or medical laboratory use; hormones; 
dietetic substances for medical purposes, namely, 
nutritionals, vitamins, herbal and mineral 
supplements and in snack bar form for use to be 
used as substitute meal; food and beverages for 
infants, children and disabled, namely, foods for 
infants, infant formulas, food for enteral 
administration and food to be used in diets.

Class: 41 סוג: 41

Education and training, namely, organization of 
seminars, workshops, courses, events, symposia for 
cultural or educational purposes; publishing services; 
providing scientific and periodical publications, also 
on line; organisation of conferences and symposia in 
the field of medical science; international exchange 
programs for students; all above services related to 
the field of medicine and health.

Class: 44 סוג: 44

Medical services, services related to health, medical 
care, rehabilitation services; hospital services; 
consultancy relating to medical analysis for the 
diagnosis and treatment of persons; consultancy 
services relating to health.

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

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

Italy, 13/03/2013, No. MI2013C002499 MI2013C002499 איטליה, 13/03/2013, מספר

Class: 5 סוג: 5

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44

ט' שבט תשע"ה - 67329/01/2015



 Owners

Name: UMBERTO VERONESI

Address: Via Palestro, 20, I-20121 MILANO, Italy

ט' שבט תשע"ה - 67429/01/2015



Trade Mark No. 259014 מספר סימן

Application Date 15/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174037 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for use in accessing global positioning 
system (GPS) and navigation functionality; computer 
software, namely, computer software for us in 
searching, transmitting, storing, accessing, 
organizing and viewing information on travel 
planning, navigation, travel route planning, 
geographic location, transportation and traffic, driving 
and walking directions, customized mapping of 
locations, electronic map display, and destination 
information.

Class: 39 סוג: 39

GPS navigation services; travel route planning; 
transportation and traffic information; providing an 
online searchable computer database featuring 
information on travel and tour information, 
geographic information, interactive map images and 
trip routing, information on customized driving and 
walking directions, road and traffic information and 
transportation 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)

Canada, 07/06/2012, No. 1581117 קנדה, 07/06/2012, מספר 1581117

Class: 9 סוג: 9

Class: 39 סוג: 39

ט' שבט תשע"ה - 67529/01/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours The color(s) yellow, 
orange, blue, red, grey and white. as shown in the 
mark.

The mark consists of a grey map with streets in gray 
and white and highways in yellow and orange, a 
highway sign in blue, yellow and red bearing the 
number "280" in white, and a blue line with a circle 
and arrow in white and blue.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States Corporation)

ט' שבט תשע"ה - 67629/01/2015



Trade Mark No. 259017 מספר סימן

Application Date 19/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174095 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tristar Products, Inc.

Address: 492 Route 46 East, Fairfield NJ 07004, U.S.A.

(Pennsylvania, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Bras.

ט' שבט תשע"ה - 67729/01/2015



Trade Mark No. 259018 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174100 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Maman, Priel

Address: 103-31 Queens Blvd., Forest Hills NY 11375, 
U.S.A.

(United States Individual)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Beauty serums; cosmetics; cosmetics and make-up; 
hair shampoos and conditioners; non-medicated hair 
serums; non-medicated skin care preparations; non-
medicated skin care preparations, namely, creams, 
lotions, gels, toners, cleaners and peels.

ט' שבט תשע"ה - 67829/01/2015



Trade Mark No. 259019 מספר סימן

Application Date 27/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174106 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Gray, black, 
orange, beige, red and yellow. as shown in the mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the Integratore Alimentare di 
Vitamina B1 e Manganese con D-Glucosio 15 fialoidi 
BERTHA PHARMA. separately, but in the 
combination of the mark.

 Owners

Name: HARMONIUM INVESTMENTS LIMITED

Address: Winnington House, 2 Woodberry Grove, North 
Finchley, London N12 0DR, United Kingdom

(United Kingdom Ltd)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements for humans.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/12/2012, No. RM 2012C007168 2012C007168 RM איטליה, 28/12/2012, מספר

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 67929/01/2015



Trade Mark No. 259020 מספר סימן

Application Date 28/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174110 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kala Brand Music Co.

Address: 1105 Industrial Avenue, Suite 100, Petaluma 
CA 94952, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; ukuleles; guitars.

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

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

U.S.A., 23/07/2013, No. 86017621 ארה"ב, 23/07/2013, מספר 86017621

Class: 15 סוג: 15

ט' שבט תשע"ה - 68029/01/2015



Trade Mark No. 259021 מספר סימן

Application Date 12/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Harris FRC Corporation

Address: 2137 Route 35, Holmdel, New Jersey 07733, 
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

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of epilepsy.

תכשירים וחומרים רוקחיים לטיפול באפילפסיה.                     
                                            

ט' שבט תשע"ה - 68129/01/2015



Trade Mark No. 259022 מספר סימן

Application Date 30/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174116 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mandalay Real Estate Limited

Address: CP2474, Promenade Noire 1, CH-2001 
Neuchatel, Switzerland

(Switzerland CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, namely briefcases, handbags, purses and 
suitcases.

ט' שבט תשע"ה - 68229/01/2015



Trade Mark No. 259024 מספר סימן

Application Date 25/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174118 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tatiana and Company, Inc.

Address: 1 Sheila Drive, Tinton Falls, NJ 07724, U.S.A.

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Jackets; pants; shirts; t-shirts.

ט' שבט תשע"ה - 68329/01/2015



Trade Mark No. 259027 מספר סימן

Application Date 31/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174124 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SKR International, LLC

Address: Suite 7, 5809 - 238th Street SE, Woodinville 
WA 98072, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear.

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

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

U.S.A., 06/02/2013, No. 85842782 ארה"ב, 06/02/2013, מספר 85842782

Class: 25 סוג: 25

ט' שבט תשע"ה - 68429/01/2015



Trade Mark No. 259028 מספר סימן

Application Date 01/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174137 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Preferred Guest, Inc.

Address: One StarPoint, Stamford CT 06902, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel and tour ticket reservation service.

ט' שבט תשע"ה - 68529/01/2015



Trade Mark No. 259029 מספר סימן

Application Date 10/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174140 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of 3 stylized Chinese characters, 
which transliterated to HE, TIAN, XIA respectively; 
and translated to HARMONY, SKY, UNDER 
respectively.

 Owners

Name: China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.

Address: No. 188, Section 3, Wanjiali Zhong Road, 
Yuhua District, Changsha City, Hunan, People's Republic 
of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Cigarettes; cigars; tobacco; ashtrays, not of precious 
metal, for smokers; cigarette cases, not of precious 
metal; matches; lighters for smokers; cigarette paper; 
cigarette filters; cut tobacco.

ט' שבט תשע"ה - 68629/01/2015



Trade Mark No. 259030 מספר סימן

Application Date 22/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174141 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording "MEXUN" and it 
has no meaning. The mark has no significance in the 
relevant trade or industry or as applied to the goods 
listed in the application, no geographical significance, 
nor any meaning in any foreign language, and not a 
term of art.

 Owners

Name: Quanzhou Wouxun Electronics Co.,Ltd

Address: 5th Floor, Jinxin Industrial Building, Jiangnan 
Science and,Technology Area, Li Cheng Distict of 
Quanzhou, Fujian Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Transmitters of electronic signals; radiotelephony 
sets; transmitters [telecommunication]; video 
telephones; walkie-talkies; electrical communication 
machines and instruments; ear plugs for divers; 
alarms; galvanic cells; battery chargers.

ט' שבט תשע"ה - 68729/01/2015



Trade Mark No. 259031 מספר סימן

Application Date 22/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174142 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The trademark consists of the wording "WETCODE"; 
the trademark as a whole has no significance nor is it 
a term of art in the relevant trade or industry or as 
applied to the goods listed in the application, no 
geographical significance and no meaning in any 
foreign language.

 Owners

Name: Guangzhou City Baiyun Lianjia Fine Chemical 
Factory

Address: No. 6-1, Yongxing Industrial Zone, Chentai 
Road, Taihe Town,Baiyun District, Guangzhou City, 
Guangdong, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Facial cleanser; cleansing milk for toilet purposes; 
cosmetics; sunscreen preparations; cosmetic 
preparations for skin care; greases for cosmetic 
purposes; toiletries; make-up preparations; eyebrow 
cosmetics; make-up powder.

ט' שבט תשע"ה - 68829/01/2015



Trade Mark No. 259033 מספר סימן

Application Date 05/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174151 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celeb, LLC

Address: 16 Harborage Isle, Fort Lauderdale FL 33316, 
U.S.A.

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations for the hair; color-removing 
preparations for hair; hair bleach; hair care creams; 
hair care preparations; hair color; hair dye; hair gel; 
hair lotion; hair mousse; hair pomades; hair relaxers; 
hair shampoos and conditioners; hair sprays; hair 
straightening preparations; hair tonic; permanent 
wave preparations.

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

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

U.S.A., 05/02/2013, No. 85841579 ארה"ב, 05/02/2013, מספר 85841579

Class: 3 סוג: 3

ט' שבט תשע"ה - 68929/01/2015



Trade Mark No. 259035 מספר סימן

Application Date 29/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174180 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOURCENEXT CORPORATION

Address: 3-8-21, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-
0001, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer programs; computer 
programs; computers.

ט' שבט תשע"ה - 69029/01/2015



Trade Mark No. 259036 מספר סימן

Application Date 07/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0413650 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BASF SE

Address: Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen 
am Rhein, Germany

(Germany Societas europaea (SE))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical products for industrial use.

Class: 2 סוג: 2

Colorants, paints, lacquers.

ט' שבט תשע"ה - 69129/01/2015



Trade Mark No. 259037 מספר סימן

Application Date 08/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0654549 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: D. JOSE VILA ORTIZ

Address: Libertad 62, E-46910 SEDAVI (Valencia), Spain

(ESPAÑA Española)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic sound apparatus; loudspeakers; sound 
reproducing apparatus, radio, television and video 
apparatus.

ט' שבט תשע"ה - 69229/01/2015



Trade Mark No. 259039 מספר סימן

Application Date 04/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0838685 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ROLEX SA

Address: Rue François-Dussaud 3-5-7, CH-1211 Genève 
26, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Semi-precious stones, precious stones, diamonds; 
watch cases, watchbands, dials (clock and watch-
making), watch chains, chronographs (watches), 
chronometers, chronometric instruments, cases of 
precious metal, watch presentation cases, cases for 
clock and watch-making, clocks, watches, 
wristwatches, watch crystals; jewelry products, 
bracelets (jewelry), brooches (jewelry), chains 
(jewelry), jewelry boxes of precious metal, necklaces 
(jewelry), pins (jewelry), jewelry, medallions (jewelry), 
ornaments (jewelry), pearls (jewelry).

Class: 35 סוג: 35

Retail sale, namely sales promotion for the goods 
listed in class 14 for third parties.

ט' שבט תשע"ה - 69329/01/2015



Trade Mark No. 259040 מספר סימן

Application Date 03/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0856081 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., Ltd.

Address: Shuiquetou Village, Pengjie Town, Luqiao, 
Taizhou, Zhejiang, People's Republic of China

(Limited company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Hand-held tools other than hand-operated; electric 
glue guns; hydraulic hand-held tools; pneumatic 
hand-held tools; pneumatic guns for nails; spray guns 
for paint; compressed air machines; electric guns for 
nails; air pressure hand-held tools.

ט' שבט תשע"ה - 69429/01/2015



Trade Mark No. 259041 מספר סימן

Application Date 03/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0881074 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUMAGALLI S.r.l.

Address: Via Cá Bassa, 29, I-21100 VARESE, Italy

(Italy limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Illuminating devices.

ט' שבט תשע"ה - 69529/01/2015



Trade Mark No. 259043 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0921282 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Franchising, namely consultation and assistance in 
business management, organization and promotion; 
franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and/or operation of real estate 
brokerage offices; creating and updating advertising 
material; advertising via electronic media and 
specifically the Internet; real estate advertising 
services; distribution and dissemination of advertising 
materials; arranging and conducting trade shows in 
the field of real estate and real estate franchise 
services; moving and relocation services, namely 
planning and implementing moves of homes and 
offices; personnel relocation; transportation logistics 
services, namely, arranging the transportation of 
household goods for others; business services, 
namely, registering, screening, credentialing, and 
organizing third-party vendors, suppliers, and 
contractors, on behalf of others; promoting the goods 
and services of others by providing hypertext links to 
the web sites of others; promoting public awareness 
of the need for breast cancer screening; providing 
consumer information in the field of real estate; real 
estate marketing services, namely, on-line services 
featuring tours of residential and commercial real 
estate; referrals in the field of real estate brokerage; 
real estate networking referral services, namely, 
promoting the goods and services of others by 
passing business leads and referrals; subscription to 
a television channel; real estate auctions.

ט' שבט תשע"ה - 69629/01/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: RE/MAX, LLC

Address: 5075 South Syracuse Street, Denver, CO 
80237-2712, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Class: 36 סוג: 36

Real estate brokerage; real estate agencies; 
agencies or brokerage for renting of land and 
buildings; real estate valuation services; real estate 
consultancy; providing real estate listings and real 
estate information via the Internet; real estate 
management; organizing preferred provider programs 
in the field of products and services to support real 
estate brokers and agents in the operation of their 
real estate businesses and in the marketing of their 
professional services; providing information in the 
field of real estate via the Internet; raising funds for 
breast cancer screening and treatment, health 
education projects, and breast cancer research; 
financial sponsorship of programs that benefit the 
health and well-being of women and children; 
insurance brokerage; charitable fund raising.

ט' שבט תשע"ה - 69729/01/2015



Trade Mark No. 259044 מספר סימן

Application Date 08/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0961706 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VENAIR IBERICA, S.A.

Address: Polígono Industrial Zona Norte -, calle Perpinyà, 
29, E-08226 TERRASSA, Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Non-metallic flexible tubes, insulators, rings of 
rubber, washers of rubber or vulcanized fiber, joint 
packings for pipes, non-metallic tube connections, 
stops of rubber, valves of rubber or vulcanized fiber.

ט' שבט תשע"ה - 69829/01/2015



Trade Mark No. 259047 מספר סימן

Application Date 15/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1041198 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZOU JI HAO

Address: Li-Song GE 17E, Dongjing Street No.1, 
Dongshan District, Guangzhou City, Guangdong, 
People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Lifters; electron industry equipment; spray-paint 
machines; washing apparatus; automobile 
maintenance equipment.

ט' שבט תשע"ה - 69929/01/2015



Trade Mark No. 259048 מספר סימן

Application Date 05/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1044401 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Address: Rua de Santana, P-4480-160 AZURARA, 
Portugal

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolates, confectionery, cakes, biscuits and 
pastry.

ט' שבט תשע"ה - 70029/01/2015



Trade Mark No. 259049 מספר סימן

Application Date 05/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1044457 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Address: Rua de Santana, P-4480-160 AZURARA, 
Portugal

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolates, confectionery, cakes, pastry and 
sweetmeats.

ט' שבט תשע"ה - 70129/01/2015



Trade Mark No. 259050 מספר סימן

Application Date 05/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1044664 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Address: Rua de Santana, P-4480-160 AZURARA, 
Portugal

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolates, confectionery, cakes, pastry and 
sweetmeats.

ט' שבט תשע"ה - 70229/01/2015



Trade Mark No. 259056 מספר סימן

Application Date 08/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1103837 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and 
black. as shown in the  mark.

 Owners

Name: VENAIR IBERICA, S.A.

Address: Polig. Ind. Zona Nord, c/ Perpinya, 29, E-08226 
TARRASA, Spain

(España Sociedad Anónima)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Flexible tubes, not of metal, insulators, rings of 
rubber, washers of rubber or vulcanized fiber, joint 
packings for pipes, tube connections, not of metal, 
stops of rubber, valves of rubber or vulcanized fiber.

ט' שבט תשע"ה - 70329/01/2015



Trade Mark No. 259059 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1119691 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA - S.P.A.

Address: Via Sandro Pertini 52, I-62012 CIVITANOVA 
MARCHE (MC), Italy

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Diluents for industrial use; adhesives for industrial 
purposes; glue for industrial purposes, mastic and 
resin for use on marble, granite and stone; 
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; 
chemicals used in industry, science and photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry.

Class: 2 סוג: 2

Varnishes; fixatives (varnishes); lacquers; paints and 
colorants; enamels for painting; thinners for paints, 
varnishes, lacquers, coatings; putty, cements, 
agglutinants for paint; anti-corrosion products and for 
the prevention of rust; protective preparations for 
metals.

ט' שבט תשע"ה - 70429/01/2015



Trade Mark No. 259060 מספר סימן

Application Date 31/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130477 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IDEXX Laboratories, Inc.

Address: One IDEXX Drive, Westbrook, ME 04092, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for calculating results of livestock and 
poultry diagnostic tests.

ט' שבט תשע"ה - 70529/01/2015



Trade Mark No. 259062 מספר סימן

Application Date 05/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1139314 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Address: Rua de Santana, P-4480-160 AZURARA, 
Portugal

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolates, cocoa, confectionery, pastries, 
sweetmeats and candies.

ט' שבט תשע"ה - 70629/01/2015



Trade Mark No. 259063 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1140161 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: NJOY, INC.

Address: 15211 North Kierland Blvd., Suite 200, 
Scottsdale, AZ 85254, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Electronic cigarettes.

ט' שבט תשע"ה - 70729/01/2015



Trade Mark No. 259064 מספר סימן

Application Date 05/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1142757 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMPERIAL - Produtos Alimentaire, S.A.

Address: Rua de Santana, P-4480-160 Azurara, Portugal

(Portugal Joint-Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolates, confectionery, pastry, candies and 
sweetmeats.

ט' שבט תשע"ה - 70829/01/2015



MAGISTA

Trade Mark No. 259070 מספר סימן

Application Date 13/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nike Innovate C.V.

Address: One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 
97005-6453, U.S.A.

Netherlands 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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headwear; all included in 
class 25.

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

ט' שבט תשע"ה - 70929/01/2015



ZYKADIA

Trade Mark No. 259072 מספר סימן

Application Date 13/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology, 
hematology and tissue and organ transplantation; all 
included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה, המטולוגיה והשתלת 
רקמות ואיברים; הנכללים כולם בסוג 5.                               

                                          

ט' שבט תשע"ה - 71029/01/2015



CERALK

Trade Mark No. 259073 מספר סימן

Application Date 13/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: Basel, CH-4002, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in oncology and 
hematology; all included in class 5.

תכשירי רוקחות לשימוש באונקולוגיה והמטולוגיה; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                               

ט' שבט תשע"ה - 71129/01/2015



TUMBLR

Trade Mark No. 259083 מספר סימן

Application Date 15/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, 
blogging, linking, sharing or otherwise providing 
electronic media or information via computer, the 
internet and other communication networks; 
computer application software for mobile 
communication devices, namely, software to enable 
uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, blogging, linking, sharing or otherwise 
providing electronic media or information via 
computer and communication networks; 
downloadable electronic publications, namely, 
journals featuring user-specified content in the field of 
general interest; downloadable software for 
computers, portable handheld digital electronic 
communication devices, mobile communication 
devices, and wired and wireless communication 
devices for social networking; downloadable software 
in the nature of a mobile application for use with 
computers, portable handheld digital electronic 
communication devices, mobile communication 
devices, and wired and wireless communication 
devices for creating, sharing, and posting content 
and blogs on the Internet; computer software 
development tools; computer software for use as an 
application programming interface (API) for use in 
developing other applications software

תוכנת מחשב המיועדת לאפשר העלאה, הורדה, גישה, פרסום, 
הצגה, פרסום בלוג, קישור, שיתוף או אספקת מידע או מדיה 
אלקטרוניים בדרכים אחרות דרך מחשב, האינטרנט ורשתות 
תקשורת אחרות; תוכנת יישומי מחשב למכשירי תקשורת 

ניידים, דהיינו, תוכנה המיועדת לאפשר העלאה, הורדה, גישה, 
פרסום, הצגה, פרסום בלוג, קישור, שיתוף או אספקת מידע או 

מדיה אלקטרוניים בדרכים אחרות דרך מחשב ורשתות 
תקשורת; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה, דהיינו, כתבי 

עת המציגים תוכן המותאם למשתמש בתחומי עניין כללי; 
תוכנה הניתנת להורדה עבור מחשבים, מכשירי תקשורת 

אלקטרונית דיגיטאליים ניידים הנישאים ביד, מכשירי תקשורת 
ניידים, ומכשירי תקשורת קויים ואלחוטיים לרישות חברתי; 
תוכנה הניתנת להורדה בדמות יישום לניידים לשימוש עם 
מחשבים, מכשירי תקשורת אלקטרונית דיגיטאליים ניידים 

הנישאים ביד, מכשירי תקשורת ניידים, ומכשירי תקשורת קויים 
ואלחוטיים ליצירה, שיתוף, ופרסום תכנים ובלוגים באינטרנט; 
כלי פיתוח תוכנות מחשב; תוכנת מחשב לשימוש כממשק 

תכנות יישומים (איי.ּפי.איי) לשימוש בפיתוח של תוכנות יישומים 
אחרות.

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services provided by 
means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search 
engine marketing, inquiry marketing, internet 
marketing, mobile marketing, blogging and other 
forms of passive, sharable or viral communications 
channels; advertising and directory services, namely, 
promoting the services of others by providing a web 
page featuring links to the websites of others; on-line 
advertising and marketing services for others

שירותי פרסום ושיווק המסופקים באמצעות שיטות בלתי ישירות 
של תקשורת שיווקית, דהיינו, מדיה חברתית, שיווק במנועי 
חיפוש, שיווק שאילתות, שיווק באינטרנט, שיווק במכשירים 
ניידים, בלוגים וצורות אחרות של ערוצי תקשורת פסיביים, 

ניתנים לשיתוף או ויראליים; שירותי פרסום ומדריכים, דהיינו, 
קידום שירותים של אחרים על ידי אספקת דף אינטרנט המציג 
קישורים לאתרי אינטרנט של אחרים; שירותי פרסום ושיווק 

מקוונים עבור אחרים.                                                       
                                                                                    

                                            

ט' שבט תשע"ה - 71229/01/2015



Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing online facilities 
for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and 
wired and wireless communication devices 
concerning topics of general interest; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of messages, text, multimedia content, 
music, videos, audio, animation and images via a 
global computer network; providing online 
communications links which transfer website users to 
other websites; peer-to-peer photo sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo files 
among internet users; delivery of digital music by 
electronic transmission

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת מתקנים מקוונים לשם קיום 
אינטראקציה בזמן אמיתי בין משתמשי מחשבים, מחשבים 

ניידים ונישאים ביד, ומכשירי תקשורת קויים ואלחוטיים בעניין 
נושאים של עניין כללי; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, שידור 

אלקטרוני של הודעות, טקסט, תכני מולטימדיה, מוזיקה, וידאו, 
שמע, אנימציה ותמונות דרך רשת מחשבים גלובלית; אספקת 

קישורי תקשורת מקוונים המעבירים משתמשים באתרי 
אינטרנט לאתרים אחרים; שירותי שיתוף תמונות עמית-לעמית 

(ּפיר-טּו-ּפיר), דהיינו, שידור אלקטרוני של קבצי תמונות 
דיגיטליים בין משתמשי אינטרנט; מסירה של מוזיקה דיגיטלית 
על ידי שידור אלקטרוני.                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 41 סוג: 41

Electronic publishing services, namely, publishing of 
online works of others featuring electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, user-generated content, and related 
information via the Internet and other 
communications networks on topics of general 
interest; on-line publishing of the blogs of others; 
electronic publishing services, namely, publication of 
text and graphic works of others online featuring 
information in the fields of entertainment, education, 
social issues, politics, cultural issues, economic 
issues, scientific and general interest; publishing of 
electronic publications; on-line journals, namely, 
blogs featuring topics of general interest; arranging, 
organizing, conducting, and hosting social 
entertainment events

שירותי פרסום אלקטרוני, דהיינו, פרסום של עבודות מקוונות 
של אחרים המציגות מדיה אלקטרונית, תכני מולטימדיה, וידאו, 
סרטים, תמונות, דמויות, טקסט, צילומים, תוכן המיוצר על ידי 
המשתמש, ומידע הנוגע להם דרך האינטרנט ורשתות תקשורת 
אחרות בנושאים של עניין כללי; פרסום מקוון של בלוגים של 
אחרים; שירותי פרסום אלקטרוני, דהיינו, פרסום מקוון של 
עבודות טקסט וגרפיקה של אחרים המציגות מידע בתחומי 
הבידור, חינוך, נושאים חברתיים, פוליטיקה, נושאי תרבות, 
נושאים כלכליים, מדעיים ועניין כללי; פרסום של פרסומים 

אלקטרוניים; כתבי עת מקוונים, דהיינו, בלוגים המציגים נושאים 
של עניין כללי; סידור, ארגון, ניהול ואירוח של ארועי בידור 

חברתיים.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable software for 
social networking and media sharing and 
consumption via the Internet; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
over communication networks; providing temporary 
use of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community, and 
transmission of audio, video, music, photographic 
images, text, graphics and data; providing a web site 
featuring technology that enables users to upload 
and share video, music, photos, text, graphics and 
data; maintaining blogs for others; providing an 
online community for users to share information, 
photos, music, audio and video content, to get 
feedback from their peers, to form virtual 
communities, and to engage in social networking

אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לצורך רישות 
חברתי ושיתוף וצריכת מדיה דרך האינטרנט; ספק שירותי 
יישומים (איי.אס.ּפי) בעל תוכנה לאפשר או להנגיש העלאה, 

הורדה, הזרמה, שליחה, הצגה, פרסום בלוג, קישור, שיתוף או 
אספקת מדיה או מידע אלקטרוניים בדרכים אחרות על גבי 

רשתות תקשורת; אספקת שימוש זמני ביישומי תוכנה שאינם 
ניתנים להורדה לשם רישות חברתי, יצירת קהילה וירטואלית, 
ושידור של שמע, וידאו, מוזיקה, דמויות מצולמות, טקסט, 
גרפיקות ונתונים; אספקת אתר אינטרנט המציג טכנולוגיה 
המאפשרת למשתמשים להעלות ולשתף וידאו, מוזיקה, 

תמונות, טקסט, גרפיקות ונתונים; אחזקת בלוגים עבור אחרים; 
אספקת קהילה מקוונת למשתמשים לשם שיתוף תכני מידע, 

תמונות, מוזיקה, שמע ווידאו, לקבלת משוב מעמיתיהם, ליצירת 
קהילות וירטואליות, ולעיסוק ברישות חברתי.                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 45 סוג: 45

Internet-based social networking services allowing 
users to communicate and share, store, transmit, 
view, and download text, images, audio and video 
content, and other multimedia materials; online social 
networking services; providing a social networking 
website for entertainment purposes

שירותי רישות חברתי מבוססי-אינטרנט המאפשרים 
למשתמשים לתקשר ולשתף, לאחסן, לשדר, לצפות ולהוריד 
תכני טקסט, תמונות, שמע ווידאו, וחמרי מולטימדיה אחרים; 
שירותי רישות חברתי מקוונים; אספקת אתר אינטרנט לרישות 
חברתי למטרות בידור.                                                       
                                                                                    

            

ט' שבט תשע"ה - 71329/01/2015



 Owners

Name: Tumblr, Inc.

Address: 35 East 21st Street, 6th Floor, New York, 
10010, New York, U.S.A.

a corporation organized under the laws of the state of 
Delaware, United States of America

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, 76706, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

ט' שבט תשע"ה - 71429/01/2015



M:BRGR

Trade Mark No. 259084 מספר סימן

Application Date 12/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sandj Inc.

Address: 4300, De Miasonneuve Blvd. West Suit 835, 
Westmount H3Z 3C7, Quebec, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Hamburgers, meat products, poultry products. המבורגרים, מוצרי בשר, מוצרי עוף.                         

Class: 43 סוג: 43

Restaurants, bars, fast-food restaurants. מסעדות, ברים, מסעדות מזון מהיר.                     

ט' שבט תשע"ה - 71529/01/2015



FOVISTA

Trade Mark No. 259091 מספר סימן

Application Date 15/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ophthotech Corporation

Address: One Penn Plaza, 35th Floor, New York, 10119, 
New York, 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in the field of 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for 
treating degenerative eye diseases; pharmaceutical 
preparations for treating Age-Related Macular 
Degeneration; all included in class 05.

תכשירים תרופתיים לשימוש בתחום רפואת-עיניים; תכשירים 
תרופתיים לטיפול במחלות ניוון עיניים; תכשירים תרופתיים 

לטיפול בניוון מקולרי הקשור לגיל; הנכללים כולם בסוג 05.       
                                                                                    

                                                            

ט' שבט תשע"ה - 71629/01/2015



Trade Mark No. 259098 מספר סימן

Application Date 15/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: AZ Electronic Materials (Luxembourg) S.à.r.l.

Address: 32-36, boulevard d'Avranches, L-1160 
Luxembourg, Luxembourg

(Luxembourg S.à.r.l)

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

Inorganic chemicals on the basis of silicate; all 
included in class 1

כימיקלים אי-אורגניים על בסיס של סיליקט; הנכללים בסוג 1     
                          

ט' שבט תשע"ה - 71729/01/2015



NAT 900

Trade Mark No. 259100 מספר סימן

Application Date 15/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Multisorb Technologies, Inc.

Address: 325 Harlem Road, Buffalo, New York, U.S.A.

(New York 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

Desiccants. סופגי לחות.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 27/03/2013, No. 85887803 ארה"ב, 27/03/2013, מספר 85887803

Class: 1 סוג: 1

ט' שבט תשע"ה - 71829/01/2015



TRACK TECHNOLOGY

Trade Mark No. 259101 מספר סימן

Application Date 15/09/2013 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

Spinal implants made of artificial materials; spinal 
implants that incorporate a design that allows ease of 
use; a feature of spinal implants that makes it easier 
for surgeons to restore foraminal height and lordosis.

שתלי שדרה העשויים מחומרים מלאכותיים; שתלי שדרה 
המשלבים עיצוב המאפשר קלות בשימוש; מאפיין של שתלי 

שדרה המקל על כירורגים לשחזר גובה פוראמינלי ולורדוזיס.   
                                                                                    

                                                  

ט' שבט תשע"ה - 71929/01/2015



Trade Mark No. 259111 מספר סימן

Application Date 16/09/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1191662 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: SARAH B ART LTD שם: שרה בי ארט בע"מ

Address: 9 Hakim Eliyahu, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' חכים אליהו 9, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ariel Dubinsky - Law Office

Address: Electra Tower, 46 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel 
Aviv, 6789141, Israel

שם: אריאל דובינסקי, עו"ד

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 46, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; stationery; adhesives for stationery; 
artists’ materials; paint brushes; instructional and 
teaching material (except apparatus); printing blocks.

דברי דפוס; צרכי כתיבה; דבקים לנייר, חומרים לאומנים; 
מכחולים; חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים); גלופות.         
                                                                                    

                          

Class: 24 סוג: 24

Bed linens, sheets, pillow cases, bedspreads, 
mattress covers, blankets, quilts, comforters; table 
linen, table cloths and napkins; bath towels, beach 
towels; dish towels for drying, handkerchiefs of 
textile; all included in class 24.

מצעים, סדינים, ציפיות, כיסויי מיטה, כיסויי מזרנים, שמיכות, 
שמיכות פוך, כסתות; בדים לשולחן, מפות שולחן ומפיות; 
מגבות אמבט, מגבות חוף; מטליות לייבוש כלים, ממחטות 

מבד; הנכללים כולם בסוג 24.                                             
                                                    

Class: 25 סוג: 25

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

ט' שבט תשע"ה - 72029/01/2015



KAMPALOOK

Trade Mark No. 259113 מספר סימן

Application Date 17/09/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1185265 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: KAMPALOOK LTD. שם: קמפאלוק בע"מ

Address: 6, Hanehoshet Street, Tel-Aviv, 69710, Israel כתובת : הנחושת 6, תל אביב, 69710, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ron Klagsbald, Law Office

Address: 14 Shenkar St., P.O.B. 12417, Herzelia, 46733, 
Israel

שם: רון קלגסבלד, משרד עורכי-דין

כתובת : שנקר 14, ת.ד. 12417, הרצליה, 46733, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Products for hair care and hair treatment, shampoo, 
conditioner, masks for the hair, hair mousse, hair 
spray, hair curling preparations, hair smoothing 
preparations, hair straightening preparations, 
moisturizing cream for the hair, oils for the hair, hair 
lotions, hair gel; hair colors and dyes.

מוצרים לטיפוח וטיפול בשיער; שמפו, מרכך שיער, מסכות 
לשיער, מוס לשיער, תרסיס (ספריי) לשיער, תכשירים לתלתול 
שיער, תכשירים להחלקת שיער, תכשירים ליישור שיער, קרם 
לחות לשיער, שמנים לשיער, תרחיצים לשיער, ג'ל לשיער; 

צבעי שיער.                                                                     
                                                                                    

    

Class: 5 סוג: 5

Preparations for hair lice treatment. תכשירים לטיפול בכיני שיער.                       

Class: 8 סוג: 8

Electric hair straightening irons;  electric hair curling 
irons;  electric hair styling irons;  hair trimmers 
(electric, non-electric, battery powered);  hair clippers 
(electric, non-electric, battery powered).

מגהצי יישור שיער חשמליים; מגהצי תלתול שיער חשמליים; 
מגהצי עיצוב שיער חשמליים; קוצצי שיער (חשמליים, לא 

חשמליים, מופעלי סוללה); גוזזי שיער (חשמליים, לא חשמליים, 
מופעלי סוללה).                                                               

            

Class: 11 סוג: 11

Electric hair dryers. מייבשי שיער חשמליים.   

Class: 21 סוג: 21

Brushes, combs for humans;  Brushes, combs for 
pets. 
                         

מברשות, מסרקים לשימוש בבני אדם; מברשות, מסרקים 
לשימוש בחיות מחמד.

ט' שבט תשע"ה - 72129/01/2015



Therapedic

Trade Mark No. 259114 מספר סימן

Application Date 17/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: THER-A-PEDIC ASSOCIATES, INC.

Address: 103 College Road East, 2nd Floor, Princeton, 
New Jersey, 08520, U.S.A.

(New Jersey 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: 20 סוג: 20

Mattresses, box springs, pillows and mattress 
toppers; all included in class 20.

מזרנים, מזרני-קפיצים, כריות וכיסויי מזרן; הנכללים כולם בסוג 
                                   .20

ט' שבט תשע"ה - 72229/01/2015



מוקסדואו

Trade Mark No. 259117 מספר סימן

Application Date 17/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: QRxPharma, Limited

Address: 1/194 Miller Street, North Sydney, NSW, 2060, 
Australia

an Australian 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

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pain.

תכשירים רוקחיים לטיפול בכאב.                                          
            

ט' שבט תשע"ה - 72329/01/2015



WISPA

Trade Mark No. 259120 מספר סימן

Application Date 18/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: PAIRAPP LTD שם: פייראפ בע"מ

Address: 11Tzaitlin Street,, Tel Aviv, 6495619, Israel כתובת : רח'  צייטלין 11, תל אביב-יפו, 6495619, ישראל

כן

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: 9 סוג: 9

Downloadable software or web application to enable 
a person to search on-line databases; downloadable 
display advertising software ; all included in class 9

תוכנה הניתנת להורדה או תוכנת רשת המאפשרת לבן אדם 
לחפש במסדי נתונים מקוונים; תוכנה הניתנת להורדה להצגת 
פרסומות ; הנכללים כולם בסוג 9                                         

          

Class: 35 סוג: 35

Providing search services on various on-line 
databases; display advertising services.; all included 
in class 35

מתן שירותי חיפוש במסדי מקוונים שונים; שירותי הצגת 
פרסומות ; הנכללים כולם בסוג 35                                       

                        

ט' שבט תשע"ה - 72429/01/2015



STARLIMS FUSION

Trade Mark No. 259122 מספר סימן

Application Date 18/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: ABBOTT INFORMATICS CORPORATION

Address: 4000 Hollywood Blvd, Hollywood, FL 33021, 
U.S.A.

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, 76706, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software programs, in particular to enable data 
interfacing, specifically for use in research and 
diagnostic laboratories; all included in class 9.

תוכנות מחשב, בפרט על מנת לאפשר ממשק נתונים, במיוחד 
לשימוש במעבדות מחקר ואבחון; הנכללים כולם בסוג 9.         
                                                                                    

    

ט' שבט תשע"ה - 72529/01/2015



Trade Mark No. 259123 מספר סימן

Application Date 18/09/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1186572 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: GT GETTAXI LIMITED 

Address: 17 Gr. Xenopoulou St, Limassol, 3106, Cyprus

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: 39 סוג: 39

Taxi transportation services; taxi dispatching 
services, namely, arranging transportation by taxi; 
booking taxis online and management of taxi orders 
online, namely, making online reservations and 
bookings for taxi transportation; all included in class 
39

שירותי הסעה במוניות; שירותי שיגור מוניות, דהיינו, הסדרת 
הסעה במוניות; שירותים מקוונים להזמנת מוניות וניהול 

הזמנות מונית, דהיינו, הזמנה מראש ורישום להסעה במוניות ; 
הנכללים כולם בסוג 39                                                     
                                                                                    

        

ט' שבט תשע"ה - 72629/01/2015



SITESEER

Trade Mark No. 259130 מספר סימן

Application Date 20/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Monitoring the performance of electronic 
communications networks, computer networks and 
intranet web servers; software as a service (SaaS), 
namely, software for monitoring, collecting, 
evaluating, interactive with, analyzing and reporting 
data regarding the performance of electronic 
communications networks, computer networks, 
intranet web servers and other client-server systems, 
software for monitoring, managing, and performing 
systems administration of electronic communications 
networks, computer networks, Intranet web servers, 
and other network-based multi-user systems, 
software for translating files of data between file 
formats, connecting servers to databases and 
processing transaction log data and software for 
notifying web site operators and other system 
operators of performance problems; computer 
software consulting services; all included in class 42.

ניטור הביצועים של רשתות תקשורת אלקטרוניות, רשתות 
מחשב ושרתי רשת אינטרנט; רשתות תוכנה כשירות 
(אס.איי.איי.אס), שהם, תוכנה לניטור, איסוף, הערכה, 

אינטראקטיבי עם, ניתוח ודיווח נתונים לגבי ביצועים של רשתות 
תקשורת אלקטרוניות, רשתות מחשב, שרתי רשת אינטראנט 
ומערכות שרת-לקוח אחרות, תוכנה לניטור, ניהול, וביצוע ניהול 
מערכות של רשתות תקשורת אלקטרוניות, רשתות מחשב, 

שרתי רשת אינטראנט ומערכות מרובות-משתמשים 
מבוססי-רשת אחרות, תוכנה לתרגום קבצים של נתונים בין 

פורמטים של קבצים, חיבור שרתים למסדי נתונים ועיבוד נתוני 
יומן עסקה ותוכנות ליידוע מפעילי אתר אינטרנט ומפעילי 

מערכת אחרים על בעיות ביצועים; שירותי ייעוץ תוכנת מחשב; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

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

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

U.S.A., 01/04/2013, No. 85891782 ארה"ב, 01/04/2013, מספר 85891782

Class: 42 סוג: 42

software as a service (SaaS), namely, software for 
monitoring, collecting, evaluating, interactive with, 
analyzing and reporting data regarding the 
performance of electronic communications networks, 
computer networks, intranet web servers and other 
client-server systems, software for monitoring, 
managing, and performing systems administration of 
electronic communications networks, computer 
networks, Intranet web servers, and other network-
based multi-user systems, software for translating 
files of data between file formats, connecting servers 
to databases and processing transaction log data and 
software for notifying web site operators and other 
system operators of performance problems; all 
included in class 42.

רשתות תוכנה כשירות (אס.איי.איי.אס), שהם, תוכנה לניטור, 
איסוף, הערכה, אינטראקטיבי עם, ניתוח ודיווח נתונים לגבי 
ביצועים של רשתות תקשורת אלקטרוניות, רשתות מחשב, 
שרתי רשת אינטראנט ומערכות שרת-לקוח אחרות, תוכנה 
לניטור, ניהול, וביצוע ניהול מערכות של רשתות תקשורת 

אלקטרוניות, רשתות מחשב, שרתי רשת אינטראנט ומערכות 
מרובות-משתמשים מבוססי-רשת אחרות, תוכנה לתרגום 
קבצים של נתונים בין פורמטים של קבצים, חיבור שרתים 

למסדי נתונים ועיבוד נתוני יומן עסקה ותוכנות ליידוע מפעילי 
אתר אינטרנט ומפעילי מערכת אחרים על בעיות ביצועים; 

הנכללים כולם בסוג 42.                                                     
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                                                    

ט' שבט תשע"ה - 72729/01/2015



 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

ט' שבט תשע"ה - 72829/01/2015



MARC JACOBS

Trade Mark No. 259142 מספר סימן

Application Date 22/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles, sunglasses and spectacle cases; Cases 
for mobile phones, holders adapted for mobile 
phones, laptop carrying cases, USB hardware, 
headphones; Downloadable software application for 
wireless mobile devices for the distribution of 
multimedia content containing text, graphics, images 
and video in the field of  fashion advice, fashion 
collections, fashion show footage, personal shopping 
tips, design interviews, and personal journal entries 
of a fashion designer, downloadable software 
application that enables the connection of users to 
social networks; downloadable software application 
that enables the connection of users to e-commerce 
sites; downloadable software application featuring a 
bar code scanner; all included in class 9.

משקפיים, משקפי שמש ונרתיקים למשקפיים; נרתיקים 
לטלפונים ניידים, מחזיקים המותאמים לטלפונים ניידים, 

נרתיקים לנשיאת מחשב נייד, חומרת יו.אס.בי, אוזניות; יישום 
תוכנה להורדה עבור מכשירים ניידים אלחוטיים עבור ההפצה 
של תוכן מולטימדיה המכיל טקסט, גרפיקה, תמונות ווידאו 

בתחום של ייעוץ אופנה, קולקציות אופנה, צילומי תצוגת אופנה, 
טיפים לקניות אישיות, ראיונות עיצוב, ורישומים ביומן האישי 
של מעצב אופנה, יישום תוכנה להורדה המאפשרת חיבור של 

משתמשים לרשתות חברתיות; יישום תוכנה להורדה 
המאפשרת חיבור של משתמשים לאתרי מסחר אלקטרוני; 
יישום תוכנה להורדה המציעה סורק ברקוד; הנכללים כולם 

בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                  

Class: 14 סוג: 14

Jewellery, namely earrings, cuff links, bracelets, 
brooches, necklaces, pendants, rings, key rings; 
watches, watch straps and watch cases; all included 
in class 14.

תכשיטים, שהם עגילים, חפתים, צמידים, סיכות, שרשראות, 
תליונים, טבעות, מחזיקי מפתחות; שעונים, רצועות שעון 

ונרתיקי שעון; הנכללים כולם בסוג 14.                                 
                    

Class: 18 סוג: 18

Boxes of leather or imitation leather; travelling bags, 
travelling sets (leatherware), valises, garment bags 
for travel purposes; vanity cases (not fitted); 
rucksacks, handbags; briefcases made of leather; 
wallets, change purses, key cases (leatherware), 
umbrellas; all included in class 18.

קופסאות מעור או מחיקוי עור; תיקי נסיעות, ערכות נסיעה 
(טובין מעור), מזוודות, תיקי בגדים למטרות נסיעה; תיקי איפור 

(לא מתואמים); תרמילי גב, תיקי יד; תיקי מסמכים (טובין 
מעור); ארנקים, ארנקי מטבעות, נרתיקי מפתחות (טובין 

מעור), מטריות; הנכללים כולם בסוג 18.                               
                                                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing and underwear, namely shirts, T-shirts, 
pullovers, skirts, dresses, trousers, coats, jackets, 
belts (clothing), scarves, sashes, gloves, neckties, 
socks, lingerie, bathing suits, night wear, footwear; 
headgear; all included in class 25.

ביגוד והלבשה תחתונה, שהם חולצות, חולצות טריקו, אפודות, 
חצאיות, שמלות, מכנסיים, מעילים, ג'קטים, חגורות (ביגוד), 
צעיפים, אבנטים, כפפות, עניבות, גרביים, הלבשה תחתונה, 
בגדי ים, לבוש לילה, הנעלה; כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 

                                           .25

ט' שבט תשע"ה - 72929/01/2015



 Owners

Name: Marc Jacobs Trademarks, L.L.C

Address: 72 Spring Street, 2nd Floor, New York, NY 
10012, U.S.A.

(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

ט' שבט תשע"ה - 73029/01/2015



Trade Mark No. 259143 מספר סימן

Application Date 22/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: CITGO PETROLEUM CORPORATION

Address: 1293 Eldridge Parkway, Houston, Texas 77077, 
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: 4 סוג: 4

Lubricating oils and greases; all in Class 4  שמנים וגריזים לסיכה; הכל נכלל בסוג 4               

ט' שבט תשע"ה - 73129/01/2015



Trade Mark No. 259148 מספר סימן

Application Date 24/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: EMU RIDGE HOLDINGS PTY LTD

Address: 72 Barwon Terrace St., South Geelong, 
Victoria, 3220, Australia

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: 25 סוג: 25

Footwear; shoes; boots; slippers; baby booties; ballet 
shoes; flat shoes; clogs; mules; thongs; flip flops; 
sandals; headwear; earmuffs; ear warmers; gloves; 
mittens; scarves; casualwear; cardigans; vests; 
ponchos; shawls; shrugs; shoulder wraps; sweaters; 
tank tops; t-shirts; skirts; casual dresses; leggings; 
casual jackets; belts; articles of waterproof clothing; 
coats; insoles; leisure wear; loungewear; pants; 
shorts; sweatshirts; camisoles; hooded sweatshirts; 
swimwear; socks.

הנעלה, נעליים; נעלי בית; מגפונים לתינוקות; נעלי בלט; נעליים 
שטוחות; קבקבים; כפכפים; נעלי אצבע; כפכפי אצבע; סנדלים; 
פריטי לבוש לראש; מחממי אוזניים; כפפות; צעיפים; ביגוד 
יומיומי; קרדיגנים; וסטים; פונצ'ו; שלים; שרוולונים; סוודרים; 

גופיות; חולצות טי; חצאיות; שמלות יומיומיות; חותלות; ז'קטים 
יומיומיים; חגורות; פריטי לבוש חסיני מים; מעילים; רפידות; 
לבוש לפנאי, לבוש לבית, מכנסיים; מכנסיים קצרים; מיזעים; 

תחתוניות; מיזעים עם ברדס; בגדי ים, גרביים.                       
                                                                  

ט' שבט תשע"ה - 73229/01/2015



Trade Mark No. 259149 מספר סימן

Application Date 24/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: EMU RIDGE HOLDINGS PTY LTD

Address: 72 Barwon Terrace St., South Geelong, 
Victoria, 3220, Australia

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: 25 סוג: 25

Footwear; shoes; boots; slippers; baby booties; ballet 
shoes; flat shoes; clogs; mules; thongs; flip flops; 
sandals; headwear; earmuffs; ear warmers; gloves; 
mittens; scarves; casualwear; cardigans; vests; 
ponchos; shawls; shrugs; shoulder wraps; sweaters; 
tank tops; t-shirts; skirts; casual dresses; leggings; 
casual jackets; belts; articles of waterproof clothing; 
coats; insoles; leisure wear; loungewear; pants; 
shorts; sweatshirts; camisoles; hooded sweatshirts; 
swimwear; socks.

הנעלה, נעליים; נעלי בית; מגפונים לתינוקות; נעלי בלט; נעליים 
שטוחות; קבקבים; כפכפים; נעלי אצבע; כפכפי אצבע; סנדלים; 
פריטי לבוש לראש; מחממי אוזניים; כפפות; צעיפים; ביגוד 
יומיומי; קרדיגנים; וסטים; פונצ'ו; שלים; שרוולונים; סוודרים; 

גופיות; חולצות טי; חצאיות; שמלות יומיומיות; חותלות; ז'קטים 
יומיומיים; חגורות; פריטי לבוש חסיני מים; מעילים; רפידות; 
לבוש לפנאי, לבוש לבית, מכנסיים; מכנסיים קצרים; מיזעים; 

תחתוניות; מיזעים עם ברדס; בגדי ים, גרביים.                       
                                                                  

ט' שבט תשע"ה - 73329/01/2015



CRUZER FORCE

Trade Mark No. 259151 מספר סימן

Application Date 25/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SanDisk Corporation

Address: 951 SanDisk Drive, Milpitas, California, 95035, 
U.S.A.

a Delaware Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Blank USB flash drives; pre-recorded USB flash 
drives featuring software for security and encryption 
of data; external computer hard drive with a USB 
connection; all included in class 9.         

התקני הנעת יו. אס. בי. פלאש ריק; התקני הנעת יו. אס. בי. 
פלאש מוקלטים מראש המציגים תוכנות עבור בטיחות וקידוד 
של התקן הנעת נתונים; כונן מחשב חיצוני הכולל מחבר יו. אס. 

בי.; 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., 27/03/2013, No. 85/887,591 ארה"ב, 27/03/2013, מספר 85/887,591

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 73429/01/2015



Trade Mark No. 259154 מספר סימן

Application Date 27/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Helena Rubinstein

Address: 129 Rue du Faubourg Saint-Honore, Paris, 
75008, France

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

Lipsticks and nail varnishes; included in class 3. שפתונים ולקים לציפורניים; הנכללים כולם בסוג 3.         

ט' שבט תשע"ה - 73529/01/2015



Trade Mark No. 259157 מספר סימן

Application Date 29/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

Address: 3800 West 143rd St., Cleveland, OH 44111, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road, Ramat Gan, 52681, Israel

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

כתובת : מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11, רמת 
גן, 52681, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Coating compositions in the nature of paint and 
powder for industrial applications; all included in 
class 2

תרכובות ציפוי בצורת צבעים ואבקות עבור יישומים תעשייתיים; 
הנכללים כולם בסוג 2                                                       

        

ט' שבט תשע"ה - 73629/01/2015



Y-SPAN

Trade Mark No. 259158 מספר סימן

Application Date 29/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: NSE Products, Inc.

Address: 75 West Center street, Provo, Utah, U.S.A.

(Delaware 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: 5 סוג: 5

Nutritional, dietary and herbal supplement including 
but not limited to vitamin and mineral supplements; 
herbal ingredient in nutritional, dietary and/or herbal 
supplements; all included in Class 5.

 תוסף תזונתי, דיאטטי ועשבוני כולל, אך אינו מוגבל להם, 
תוספי ויטמינים ומינרלים; רכיב עשבוני בתוספים תזונתיים, 

דיאטטיים ו/או עשבוניים; הנכללים כולם בסוג 5.                     
                                                                      

ט' שבט תשע"ה - 73729/01/2015



CSYNC

Trade Mark No. 259159 מספר סימן

Application Date 29/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

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

Address: 3 Hamarpe St, Har Hotzvim Industrial Area, 
Jerusalem, Israel

כתובת : רח' המרפא 3, איזור התעשיה הר חוצבים, ירושלים, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Injection devices sold empty for use in the treatment 
of multiple sclerosis.

התקני הזרקה הנמכרים ריקים לשימוש בטיפול בטרשת נפוצה.

                                         

ט' שבט תשע"ה - 73829/01/2015



LIFESEQ

Trade Mark No. 259190 מספר סימן

Application Date 30/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software programs for analyzing, storing, 
querying and computing biological sequence data, for 
use in the fields of bioinformatics and 
biotechnologies; all included in class 09.

תוכנת מחשב לניתוח, אחסון, חקירה וחישוב מידע רצף ביולוגי, 
לשימוש בתחומי ביו-אינפורמטיקה וביוטכנולוגיה; הנכללים 

כולם בסוג 09.                                                                 
                                                              

Class: 42 סוג: 42

Genomic and bioinformatics testing, namely, genetic 
testing for medical research and scientific research 
purposes; providing medical research and scientific 
research information in the field of molecular 
genetics; consulting services in the field of genomics 
and biological sequence processing and analysis for 
scientific research and medical research purposes; 
development of new technology for others in the field 
of molecular genetics; DNA analysis and screening 
for scientific research purposes; compiling data for 
research purposes in the field of medical science and 
medical consultancy; DNA analysis services; DNA 
screening for scientific research purposes; genetic 
mapping for scientific purposes; Providing 
information in the field of disease classification; all 
included in class 42.

ניסויים בגנום וביו-אינפורמטיקה, דהיינו, ניסויים גנטיים 
למטרות מחקר רפואי ומחקר מדעי; אספקת מידע למחקר 
רפואי ומחקר מדעי בתחום הגנטיקה המולקולארית; שירותי 
ייעוץ בתחום חקר הגנום ועיבוד וניתוח סדרות ביולוגיות 

למטרות מחקר מדעי ומחקר רפואי; פיתוח טכנולוגיה חדשה 
לאחרים בתחום בגנטיקה מולקולארית; ניתוח ומיון דנ"א 
למטרות מחקר מדעי; איסוף מידע למטרות מחקר בתחום 
המדע הרפואי וייעוץ רפואי; שירותי ניתוח דנ"א; מיון דנ"א 
למטרות מחקר מדעי; מיפוי גנטי למטרות מדעיות; אספקת 

מידע בתחום סיווג מחלות; הנכללים כולם בסוג 42.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 44 סוג: 44

Diagnostic services in the field of medicine; medical 
testing for diagnosis of diseases; genomic and 
bioinformatics testing, namely, genetic testing for 
medical diagnostic and treatment purposes; DNA 
screening for medical diagnostic and treatment 
purposes; DNA analysis and screening for medical 
diagnostic and treatment purposes; DNA screening 
for medical purposes; consulting services in the field 
of genomics and biological sequence processing and 
analysis for medical diagnosis and treatment 
purposes; providing medical information for the 
purposes of medical diagnosis and treatment in the 
field of molecular genetics; all included in class 44.

שירותי אבחון בתחום הרפואה; ניסויים רפואיים לאבחון מחלות; 
ניסויים בגנום וביו-אינפורמטיקה, דהיינו, ניסויים גנטיים 
למטרות אבחון וטיפול רפואיים; מיון דנ"א למטרות אבחון 
וטיפול רפואיים; ניתוח ומיון דנ"א למטרות אבחון וטיפול 

רפואיים; מיון דנ"א למטרות רפואיות; שירותי ייעוץ בתחום חקר 
הגנום וניתוח ועיבוד של רצף ביולוגי למטרות אבחון וטיפול 
רפואיים; אספקת מידע רפואי למטרות אבחון וטיפול רפואיים 

בתחום הגנטיקה המולקולרית; הנכללים כולם בסוג 44.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

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

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

U.S.A., 01/04/2013, No. 85891977 ארה"ב, 01/04/2013, מספר 85891977

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

Class: 44 סוג: 44

ט' שבט תשע"ה - 73929/01/2015



 Owners

Name: Invitae Corporation

Address: 458 Brannan Street, San Francisco, 94107, 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

ט' שבט תשע"ה - 74029/01/2015



טוסטעים
TOSTAIM

Trade Mark No. 259192 מספר סימן

Application Date 30/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OSEM INVESTMENTS LTD. שם: אסם השקעות בע"מ

Address: 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, Israel כתובת : רח' רימון 2, ת.ד. 934, שוהם, 60850, 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: 30 סוג: 30

Rusks; pastry; all included in class 30   30 צנימים; מוצרי מאפה; הנכללים כולם בסוג

ט' שבט תשע"ה - 74129/01/2015



ניסאז'

Trade Mark No. 259193 מספר סימן

Application Date 30/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

Address: Alfred Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the reduction of 
subcutaneous fat.

תכשירים רוקחיים להפחתת שומן תת עורי.                           
                                  

ט' שבט תשע"ה - 74229/01/2015



אופטי-פרי פיור-מויסט

Trade Mark No. 259194 מספר סימן

Application Date 30/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Novartis AG

Address: CH-4002 Basel, 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 pharmaceutical preparation; solutions for 
use with contact lenses.

תכשיר עיני רוקחי; תמיסות לשימוש עם עדשות מגע.               
                                                  

ט' שבט תשע"ה - 74329/01/2015



בליסיס

Trade Mark No. 259195 מספר סימן

Application Date 30/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Bayer Intellectual Property GmbH

Address: Alfred Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 
Rhein, Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the reduction of 
subcutaneous fat.

תכשירים רוקחיים להפחתת שומן תת עורי.                           
                                  

ט' שבט תשע"ה - 74429/01/2015



Trade Mark No. 259199 מספר סימן

Application Date 10/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174220 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Jack Cummins

Address: 10 Cauldon Avenue, Cheddleton, Stattfordshire 
ST13 7EL, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ground coffee packed into bags.

ט' שבט תשע"ה - 74529/01/2015



Trade Mark No. 259200 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174222 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dimian International GmbH

Address: Bausenbergweg 20, 96450 Coburg, Germany

(GERMANY GmbH (Società a Responsabilità Limitata))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; apparatus for games; dolls; 
building blocks [toys or playthings]; soap bubbles 
(playthings); rooms for dolls; paper hats for parties; 
dolls' houses; rocking horses (playthings); confetti; 
dice; games involving building; beds for dolls; 
furniture (playthings); model vehicles; scooters; teddy 
bears; playing balls; balls for games; roller skates; 
soft toys; stuffed animals (toys); pistols (playthings); 
dolls' feeding bottles; puzzles; spinning tops 
(playthings); vehicles (playthings); dolls' clothes; 
dolls' prams; strollers (playthings); accessories for 
dolls; jewelry for dolls; feeding bottles for dolls; 
cosmetics for dolls.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/07/2013, No. 
011996972

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/07/2013, מספר 
011996972

Class: 28 סוג: 28

ט' שבט תשע"ה - 74629/01/2015



Trade Mark No. 259202 מספר סימן

Application Date 08/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174253 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Marco Seitz

Address: Briver Allee 8, 91207 Lauf, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 23 סוג: 23

Yarns, twisted yarns, monofilaments, namely fully 
synthetic threads consisting of a single fiber, for 
textile purposes; threads spun and non-spun, all of 
the above goods of natural and synthetic materials 
for textile purposes; elastic yarn and thread for textile 
purposes; sewing thread for domestic use; spun 
thread.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/10/2012, No. 302012052890.2/07 גרמניה, 10/10/2012, מספר 302012052890.2/07

Class: 23 סוג: 23

ט' שבט תשע"ה - 74729/01/2015



Trade Mark No. 259203 מספר סימן

Application Date 29/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174257 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Otter Products, LLC

Address: 209 S. Meldrum St., Fort Collins CO 80521, 
U.S.A.

(Colorado, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Covers made of polyurethane film for covering and 
protecting surfaces of electronic devices, namely, cell 
phones, smart phones, personal digital assistants, 
computers, laptops, tablets, portable media players, 
and portable electronic devices.

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

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

U.S.A., 13/02/2013, No. 85849384 ארה"ב, 13/02/2013, מספר 85849384

Class: 9 סוג: 9

Polyurethane films for covering and protecting 
surfaces of electronic devices, namely, cell phones, 
smart phones, personal digital assistants, computers, 
laptops, tablets, portable media players, and portable 
electronic devices.

ט' שבט תשע"ה - 74829/01/2015



Trade Mark No. 259206 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174289 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BODEGAS MUGA, S.L.

Address: Barrio de la Estación, E-26200 HARO (La 
Rioja), Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines.

ט' שבט תשע"ה - 74929/01/2015



Trade Mark No. 259207 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174290 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BODEGAS MUGA, S.L.

Address: Barrio de la Estación, E-26200 HARO (La 
Rioja), Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines.

ט' שבט תשע"ה - 75029/01/2015



Trade Mark No. 259208 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174297 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Anki, Inc.

Address: 55 Second Street, 15th Floor, San Francisco 
CA 94105, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software for robotic devices.

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

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

U.S.A., 15/02/2013, No. 85851498 ארה"ב, 15/02/2013, מספר 85851498

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 75129/01/2015



Trade Mark No. 259209 מספר סימן

Application Date 22/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174307 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XIANGXING (FUJIAN) BAG & LUGGAGE 
GROUP CO., LTD.

Address: No.336 Longjiang Road, Fuqing city, 350300 
Fujian province, People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Backpacks; valises; briefcases; handbags; canes; 
leather trimmings for furniture; leather straps; leather, 
unworked or semi-worked; umbrellas; bags for 
sports.

ט' שבט תשע"ה - 75229/01/2015



Trade Mark No. 259210 מספר סימן

Application Date 02/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174308 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen Dynaluxx Lighting Technology Co., 
LTD.

Address: 1st Floor, Block A6, Haosi Linpokeng Ind Park, 
,Shajing Street, Baoan Dist., Shenzhen, 518104 
Guangdong Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lamps, light diffusers, lighting apparatus and 
installations; flares, ultraviolet ray lamps, not for 
medical purposes, luminous tubes for lighting, street 
lamps, light-emitting diodes (LED) lighting apparatus, 
fluorescent lamp tubes, lighting apparatus for 
vehicles.

ט' שבט תשע"ה - 75329/01/2015



Trade Mark No. 259211 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174319 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JIANGSU MILLENNIUM JEWELRY CO., LTD.

Address: Room 110, Building B, Yanjiangkechuang,, 
No.6 Geguan Road 108,Yanjiang In, Nanjing City, 
Jiangsu Province, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry boxes; ornaments (jewellery, jewelry (Am.)); 
gold thread (jewellery, jewelry (Am.)); pearls 
(jewellery, jewelry (Am.)); rings (jewellery, jewelry 
(Am.)); ingots of precious metals; wristwatches.

ט' שבט תשע"ה - 75429/01/2015



Trade Mark No. 259212 מספר סימן

Application Date 16/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174334 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Pier One A/S

Address: c/o PH Sko A/S, Balticagade 11, DK-8000 
Aarhus C, Denmark

(Denmark Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט' שבט תשע"ה - 75529/01/2015



Trade Mark No. 259215 מספר סימן

Application Date 23/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174375 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Elos Fixturlaser AB

Address: Ostergardsgatan 9, SE-431 53 Mölndal, 
Sweden

(A limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring and testing apparatus and instruments 
(not for medical purposes).

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

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

European Community Trade Mark, 29/01/2013, No. 
011527629

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/01/2013, מספר 
011527629

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 75629/01/2015



Trade Mark No. 259216 מספר סימן

Application Date 29/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174380 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lovers and Friends, Inc

Address: 2301 E. 7th St. Suite #F101, Los Angeles CA 
90023, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, men's, women's, missy's, juniors', 
children's and infants' jeans, pants, trousers, capris, 
leggings, shorts, skorts, overalls, shortalls, skirts, 
dresses, tops, t-shirts, sweatshirts, blouses, shirts, 
jackets, coats, sweaters, vests, cardigans, scarves, 
socks, bandanas, neckties, belts, boots, sandals, 
footwear, hats, caps, headwear, underwear, 
swimwear and gloves.

ט' שבט תשע"ה - 75729/01/2015



Trade Mark No. 259217 מספר סימן

Application Date 30/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174381 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Earthwhile Endeavors, Incorporated

Address: P.O. Box 411050, San Francisco CA 94141, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated grooming preparations for use on 
pets' and other domesticated animals' coats and 
skins, namely, shampoos, conditioners, grooming 
sprays, skin care body sprays, cleansing bars, 
grooming wipes, and cleansing wipes.

ט' שבט תשע"ה - 75829/01/2015



Trade Mark No. 259218 מספר סימן

Application Date 25/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174383 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: New Era Cap Co., Inc.

Address: 160 Delaware Avenue, Buffalo NY 14202, 
U.S.A.

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Headwear.

ט' שבט תשע"ה - 75929/01/2015



Trade Mark No. 259219 מספר סימן

Application Date 27/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174395 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Red as shown in 
the mark.

 Owners

Name: Atgron, Inc.

Address: 8201 Corporate Drive, Suite 500, Hyattsville MD 
20785, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Bridal registry services.

ט' שבט תשע"ה - 76029/01/2015



Trade Mark No. 259221 מספר סימן

Application Date 05/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174464 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LVMH FRAGRANCE BRANDS

Address: 77 rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-
PERRET, France

(SOCIETE ANONYME)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Lipsticks and lip glosses.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/01/2013, No. 13 3 973 777 צרפת, 10/01/2013, מספר 777 973 3 13

Class: 3 סוג: 3

ט' שבט תשע"ה - 76129/01/2015



Trade Mark No. 259222 מספר סימן

Application Date 26/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174475 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tyco Electronics Corporation

Address: 1050 Westlakes Drive, Berwyn PA 19312, 
U.S.A.

(Pennsylvania, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Smart connectors embedded with microcontroller and 
bus protocol interface.

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

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

U.S.A., 07/03/2013, No. 85869855 ארה"ב, 07/03/2013, מספר 85869855

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 76229/01/2015



Trade Mark No. 259223 מספר סימן

Application Date 02/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174496 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Herbalife International, Inc.

Address: 800 W. Olympic Boulevard, Suite 406, Los 
Angeles CA 90015, U.S.A.

(Nevada, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
creams, eye creams, facial cleansers, scrubs, 
cleansing creams, lotions and oils, body lotion, 
moisturizers and toners, gels, washes, and masks for 
use on the face and body, shaving creams; non-
medicated sun care preparations.

ט' שבט תשע"ה - 76329/01/2015



Trade Mark No. 259225 מספר סימן

Application Date 26/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174499 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LVMH FRAGRANCE BRANDS

Address: 77 rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-
PERRET, France

(SOCIETE ANONYME)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Make-up 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, 30/01/2013, No. 13 3 978 709 צרפת, 30/01/2013, מספר 709 978 3 13

Class: 3 סוג: 3

ט' שבט תשע"ה - 76429/01/2015



Trade Mark No. 259227 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174504 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FUJIAN HENGFA HOME DECOR CO., LTD.

Address: Yuantan Industry,Anxi County, Quanzhou City, 
362400 FUJIAN PROVINCE, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Works of art of common metal; aviaries of metal 
(structures); signboards of metal.

ט' שבט תשע"ה - 76529/01/2015



Trade Mark No. 259230 מספר סימן

Application Date 14/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174528 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU 
VIDPOVIDALNISTIU "LEKORNA"

Address: vul. Drugoi Piatyrichky, 18, m. Kharkiv 61007, 
Ukraine

(Ukraine Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Farinaceous foods; waffles; coffee; confectionery; 
pasties; biscuits; quiches; pizzas; rusks; cakes; 
bread; tea; chocolate.

ט' שבט תשע"ה - 76629/01/2015



Trade Mark No. 259231 מספר סימן

Application Date 10/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174529 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. 
Betriebs KG

Address: Türkenstrasse 89, 80799 München, Germany

(Germany Limited Liability Partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Multifunctional remote controls for film and video 
recorders; objectives; anamorphic lenses; 
anamorphic objectives; adaptors; accessories for the 
aforementioned goods as well as spare parts as far 
as included in this class; adapted transport cases for 
the aforementioned 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)

Germany, 09/04/2013, No. 30 2013 026 377.4/09 גרמניה, 09/04/2013, מספר 377.4/09 026 2013 30

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 76729/01/2015



Trade Mark No. 259232 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174535 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XIWARE TECHNOLOGIES LTD

Address: 3rd Floor, Building #11,Futing Industrial Zone, 
Zhucun, Xincheng Community, Guanlan, Bao'An District, 
Shenzhen, Guangdong Province, People's Republic of 
China

(China Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Bicycle lights; torches; miner's lamps; lighting 
apparatus and installations; ultraviolet ray lamps not 
for medical purposes; safety lamps; light-emitting 
diodes (LED) lighting apparatus; diving lights; 
searchlights; lamps.

ט' שבט תשע"ה - 76829/01/2015



Trade Mark No. 259233 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174541 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording "WINERY 
KHAREBA" executed in Georgian, Latin and Cyrillic 
characters.

 Owners

Name: "Winery Khareba" Ltd.

Address: 6th km David Aghmashnebeli Alley, 0131 Tbilisi, 
Georgia

(Georgia Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beers.

ט' שבט תשע"ה - 76929/01/2015



Trade Mark No. 259234 מספר סימן

Application Date 26/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174551 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours .The mark consists 
of the letters RP in white surrounded by a red square 
as shown in the mark.

 Owners

Name: The Wine Advocate, Inc.

Address: P.O. Box 311, Monkton, MD 21111, U.S.A.

(Maryland, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software for use on mobile 
phones, and mobile electronic devices for use in 
connection with providing information about wine and 
wine reviews and food pairings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 15/08/2013, No. 86039546 ארה"ב, 15/08/2013, מספר 86039546

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 77029/01/2015



Trade Mark No. 259235 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174568 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FXDirectDealer, LLC

Address: 250 Greenwich Street, 7 World Trade Center, 
32nd Floor, New York NY 10007, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely, providing information 
regarding the exchange of foreign currency, 
commodities, financial derivatives, interest rate 
products, and equities via the internet.

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

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

U.S.A., 19/02/2013, No. 85853776 ארה"ב, 19/02/2013, מספר 85853776

Class: 36 סוג: 36

ט' שבט תשע"ה - 77129/01/2015



Trade Mark No. 259238 מספר סימן

Application Date 26/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174592 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Limited Stores, LLC

Address: 7775 Walton Parkway, New Albany OH 43054, 
U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, jeans, pants, shorts, shirts, 
blouses, tank tops, t-shirts, jackets, ties, sweaters, 
dresses, skirts, knit tops, woven tops, gloves, hats, 
scarves, suits, coats, sweatshirts, sweatpants, 
camisoles and dress shirts.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services, mail order catalog services and 
on-line retail store services featuring clothing.

ט' שבט תשע"ה - 77229/01/2015



Trade Mark No. 259241 מספר סימן

Application Date 02/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174627 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: AMORIM & IRMÃOS, S.A.

Address: Lugar Do Salgueiro, P-4536-904 SANTA 
MARIA DE LAMAS, Portugal

(joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Corks.

ט' שבט תשע"ה - 77329/01/2015



Trade Mark No. 259242 מספר סימן

Application Date 29/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174628 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Address: ul. Ogrodowa 58, PL-00-876 Warszawa, Poland

(Poland Spólka Akcyjna (Company) joint stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Data search in computer files for other persons, in 
particular by running of internet store for persons 
buying and selling computer applications and for 
persons ordering and exchanging computer 
applications; on-line advertising on a computer 
network.

Class: 38 סוג: 38

Transmission of digital files.

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; computer software design; 
duplication of computer programs; computer program 
design.

ט' שבט תשע"ה - 77429/01/2015



Trade Mark No. 259243 מספר סימן

Application Date 17/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174646 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Estefanía Marco Alvarez

Address: Avenida de Dolores, 47, P06 C, E-03203 Elche 
(Alicante), Spain

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins; trunks and suitcases; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear; headgear.

ט' שבט תשע"ה - 77529/01/2015



Trade Mark No. 259245 מספר סימן

Application Date 26/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174677 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Autodesk, Inc.

Address: 111 McInnis Parkway, San Rafael CA 94903, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs for creating, enhancing and 
authoring collaborative drawing, animation, graphics 
and multimedia applications for use by engineering 
and construction professionals; computer software 
for creating, enhancing and authoring collaborative 
drawing, animation, graphics and multimedia 
applications for use by engineering and construction 
professionals.

ט' שבט תשע"ה - 77629/01/2015



Trade Mark No. 259246 מספר סימן

Application Date 17/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174690 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: André Berger

Address: Höhenstrasse 47, 82229 Seefeld, 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 with precious stones; 
horological and chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט' שבט תשע"ה - 77729/01/2015



Trade Mark No. 259248 מספר סימן

Application Date 01/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174699 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Leap Motion, Inc.

Address: 333 Bryant Street, Suite LL150, San Francisco 
CA 94107, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, namely, electronic sensor 
devices, cameras, projectors and microphones for 
optically sensing and tracking motion, and for 
capturing gesture, facial, and voice recognition; 
computer hardware and software systems for 
optically sensing and tracking motion and 
responsively operating computational and 
entertainment devices; computer software for 
controlling, viewing, accessing, browsing and utilizing 
global computer, communication and entertainment 
networks; computer game software; computer 
software for playing video games and operating 
sensor devices, computer hardware, and computer 
peripherals; computer software for controlling 
personal computing and entertainment devices.

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

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

U.S.A., 06/02/2013, No. 85842898 ארה"ב, 06/02/2013, מספר 85842898

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 77829/01/2015



Trade Mark No. 259265 מספר סימן

Application Date 05/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174807 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: "JivoSite" Limited Liability Company

Address: Nagatinskaya nab., 10, 322, RU-115533 
Moscow, Russian Federation

(RU Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; providing internet 
chatrooms; message sending; computer aided 
transmission of messages and images; 
communications by computer terminals; telephone 
services; teleconferencing services; communications 
by telephone; telecommunications routing and 
junction services.

Class: 42 סוג: 42

Computer software consultancy; updating of 
computer software; rental of computer software; 
computer software design; computer programming.

ט' שבט תשע"ה - 77929/01/2015



Trade Mark No. 259271 מספר סימן

Application Date 08/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174907 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Compagnie des Montres Longines, Francillon 
S.A. (Longines Watch Co., Francillon Ltd.)

Address: CH-2610 Saint-Imier, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or coated therewith included in this 
class, namely figurines, trophies; jewelry, namely 
rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, 
brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, 
jewelry caskets (cases), cases; precious stones, 
semi-precious stones; timepieces and chronometric 
instruments namely chronometers, chronographs, 
clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm 
clocks as well as parts and accessories for the 
aforesaid goods namely hands, anchors, pendulums, 
barrels, watch cases, watch straps, watch dials, 
clockworks, watch chains, movements for 
timepieces, watch springs, watch glasses, 
presentation cases for timepieces, cases for 
timepieces.

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

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

Switzerland, 10/04/2013, No. 644432 שוויץ, 10/04/2013, מספר 644432

Class: 14 סוג: 14

ט' שבט תשע"ה - 78029/01/2015



Trade Mark No. 259275 מספר סימן

Application Date 08/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174993 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

All-purpose athletic bags, backpacks, beach bags, 
handbags, messenger bags, shoulder bags, sport 
bags, tote bags, cosmetic bags sold empty and 
wallets.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, knit shirts, 
yoga shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
sweatpants, pants, yoga pants, tracksuits, shorts, 
socks, sleepwear, loungewear and underwear; 
footwear, namely, flip flops and slippers; and 
headgear, namely, hats and caps.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and on-line retail store services 
featuring all items of clothing and wearing apparel, 
footwear, headgear, personal care products, 
fragrance, cosmetics, jewelry, backpacks, bags and 
wallets.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 25/07/2013, No. 86019535 ארה"ב, 25/07/2013, מספר 86019535

Class: 18 סוג: 18

All-purpose athletic bags, backpacks, beach bags, 
handbags, messenger bags, shoulder bags, sport 
bags, tote bags, cosmetic bags sold empty and 
wallets.

ט' שבט תשע"ה - 78129/01/2015



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the stylized letters LLD forming 
a heart shaped design.

 Owners

Name: Aeropostale Procurement Company, Inc.

Address: 112 W. 34th Street, 22nd Floor, New York NY 
10120, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, knit shirts, 
yoga shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
sweatpants, pants, yoga pants, tracksuits, shorts, 
socks, sleepwear, loungewear and underwear; 
footwear, namely, flip flops and slippers; and 
headgear, namely, hats and caps.

U.S.A., 25/07/2013, No. 86020274 ארה"ב, 25/07/2013, מספר 86020274

Class: 35 סוג: 35

Retail store services and on-line retail store services 
featuring all items of clothing and wearing apparel, 
footwear, headgear, personal care products, 
fragrance, cosmetics, jewelry, backpacks, bags and 
wallets.

ט' שבט תשע"ה - 78229/01/2015



Trade Mark No. 259277 מספר סימן

Application Date 12/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175005 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VINE VERA INC.

Address: 20255 Corsico Street, Chatsworth CA 91311, 
U.S.A.

(California Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Body and beauty care cosmetics; non-medicated skin 
care preparations; non-medicated skin care 
preparations, namely, gels, moisturizers, soaps, 
toners, creams, peels, serums, cleansers and 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)

U.S.A., 17/04/2013, No. 85907495 ארה"ב, 17/04/2013, מספר 85907495

Class: 3 סוג: 3

ט' שבט תשע"ה - 78329/01/2015



Trade Mark No. 259279 מספר סימן

Application Date 20/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175022 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Microsoft Corporation

Address: One Microsoft Way, Redmond, WA 980526399, 
U.S.A.

(Washington, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software and computer programs for 
database management, electronic spreadsheets, 
designing, creating, editing and publishing 
documents, note taking, email, calendaring, contacts 
management, presentation graphics, desktop 
publishing, document management, word processing, 
instant messaging, Voice over Internet Protocol 
(VoIP), video conferencing, audio conferencing, 
application sharing, computer desktop sharing, file 
transfer, sensing and providing user presence 
information, and telephony, computer network 
security, anti-virus protection, and intrusion detection 
and prevention.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, providing on-line non-
downloadable software for database management, 
electronic spreadsheets, designing, creating, editing 
and publishing documents, note taking, email, 
calendaring, contacts management, presentation 
graphics, desktop publishing, document 
management, word processing, instant messaging, 
Voice over Internet Protocol (VoIP), video 
conferencing, audio conferencing, application 
sharing, computer desktop sharing, file transfer, 
sensing and providing user presence information, 
and telephony, computer network security, anti-virus 
protection, and intrusion detection and prevention.

ט' שבט תשע"ה - 78429/01/2015



Trade Mark No. 259280 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175030 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for managing user system 
settings and preferences sold as a feature of 
computers and hand-held mobile digital devices 
comprised of mobile phones, digital audio and video 
players, hand-held computers, tablet computers, and 
personal digital assistants.

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

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

Jamaica, 03/04/2013, No. 62300 ג'מאייקה, 03/04/2013, מספר 62300

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 78529/01/2015



Conditions/Disclaimers

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

The mark consists of a square with rounded corners 
depicting two concentric circles with jagged edges 
evoking the image of gears against a dark gray 
background.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States Corporation)

ט' שבט תשע"ה - 78629/01/2015



Trade Mark No. 259281 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175031 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for organizing, downloading, storing, 
providing access to, redeeming, and providing 
information about goods, services, discounts, 
boarding passes, coupons, consumer loyalty 
programs, gift cards, gift certificates, retail coupons, 
special offers, tickets and vouchers for a wide range 
of consumer products, services, and cultural, sporting 
and entertainment events; computer software for 
personal information management, and data 
synchronization software.

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

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

Jamaica, 14/05/2013, No. 62653 ג'מאייקה, 14/05/2013, מספר 62653

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 78729/01/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours blue, green, 
orange, and white. as shown in the mark.

The mark consists of a square with rounded edges 
consisting of three stripes: a blue stripe on top with a 
white silhouette of an airplane; a green stripe in the 
middle with a white silhouette of a video camera; and 
an orange strip on the bottom with a white silhouette 
of a tea cup.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States Corporation)

ט' שבט תשע"ה - 78829/01/2015



Trade Mark No. 259286 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0846612 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHISHI XINJIA ELECTRONICS CO., LTD.

Address: Baogai Technology Industrial Zone, Shishi City, 
Fujian 362700, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Clocks, wristwatches, electrical clocks, atomic clocks, 
chronographs (watches), watches, alarm clocks, 
stopwatches, acoustical clocks.

ט' שבט תשע"ה - 78929/01/2015



Trade Mark No. 259287 מספר סימן

Application Date 17/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0851990 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Banque Syz & Co SA

Address: Rue du Rhône 30, CH-1204 Genève, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking; financial affairs; monetary affairs; financial 
analysis; home banking; stock exchange brokerage; 
capital investment services; exchanging money; 
financial information and financial consulting; deposit 
of valuables; saving; fiduciary services; raising and 
investment of funds; financial services in the field of 
alternative funds; financial management; currency, 
financial and monetary transactions; financial 
transactions.

ט' שבט תשע"ה - 79029/01/2015



Trade Mark No. 259288 מספר סימן

Application Date 24/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0915124 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours orange and black. 
as shown in the mark.

 Owners

Name: ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Piyalepasa Ortadogu Is Merkezi K:12, Sisli 
Istanbul, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Flexible tubes, insulating materials, insulating tape 
and band, insulators, pipes, synthetic rubber, elastic 
yarns.

ט' שבט תשע"ה - 79129/01/2015



Trade Mark No. 259289 מספר סימן

Application Date 13/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0978738 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of stylized word HANDRY which is 
a coined word with no meaning in English or any 
other languages nor any geographical meaning or 
any meaning in the trade.

 Owners

Name: GUANGDONG HANDRY INDUSTRY CO., LTD.

Address: No. 16 Hepo Road,Silian,Xiashan, Chaonan, 
Shantou Guangdong, People's Republic of China

(China corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Imitation leather; school bags; travel bags; handbags; 
rucksacks; soft fur (imitation of leather); umbrellas; 
walking sticks; whips of leather; sausage casings.

ט' שבט תשע"ה - 79229/01/2015



Trade Mark No. 259290 מספר סימן

Application Date 13/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0984394 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Foshan city FangYuan ceramic company 
limited

Address: Jinben Development Zone,Xian Street, Sanshui 
District, Foshan City, Guangdong Province, People's 
Republic of China

(China corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Wood floor; slate; cement; fired bricks; building 
materials, not of metal; building glass; coatings 
(building materials); works of art of stone, concrete or 
marble; ceramic tile; mosaic.

ט' שבט תשע"ה - 79329/01/2015



Trade Mark No. 259295 מספר סימן

Application Date 06/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1019248 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, 
S.A.

Address: Avenida Dom Mendo, n° 831, P-4474-009 
MAIA, Portugal

(Portugal Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, enamels, lacquers and siccatives.

Class: 17 סוג: 17

Insulations; insulating materials; substances for 
insulating buildings against moisture; insulating 
paints; insulating varnishes; insulating oils; isolators; 
weatherstripping compositions; caulking materials 
and jointing mastics.

ט' שבט תשע"ה - 79429/01/2015



Trade Mark No. 259296 מספר סימן

Application Date 17/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1031575 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Banque Syz & Co SA

Address: Rue du Rhône 30, CH-1204 Genève, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking affairs; financial affairs; monetary affairs; 
financial analyses; home banking; securities 
brokerage; capital investments; currency exchange 
services; financial information and financial 
consulting; deposits of valuables; savings; fiduciary 
services; raising and investment of funds; financial 
services in relation to non-traditional funds (hedge 
funds) and alternative funds; financial management; 
currency exchange, financial and monetary 
transactions; financial transactions.

ט' שבט תשע"ה - 79529/01/2015



Trade Mark No. 259299 מספר סימן

Application Date 17/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1064941 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Banque Syz & Co SA

Address: Rue du Rhône 30, CH-1204 Genève, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Banking and financial services in the form of private 
banking services, namely on wealth management of 
private and institutional customers; banking; financial 
analysis; capital investments; pooled investment 
funds; financial consulting; capital investments; none 
of the aforementioned services involves the issuance 
or processing of tokens of value (including travelers' 
checks), credit cards and other bank cards or 
electronic payment services.

ט' שבט תשע"ה - 79629/01/2015



Trade Mark No. 259300 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1082136 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, dark 
blue, black, white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Gebr. Heinemann SE & Co. KG

Address: Koreastraße 3, 20457 Hamburg, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retail services in the fields of cosmetics, perfumery, 
clocks and watches, clothing, shoes, textiles, 
headgear, leather and imitations of leather, trunks 
and travelling bags, travel bags and handbags, 
rucksacks, umbrellas, parasols, toys, foodstuffs and 
beverages, tobacco goods and other luxury goods, 
namely alcohol, coffee, tea and chocolate, as well as 
in the field of decorative articles and decorative 
materials, namely ornaments.

ט' שבט תשע"ה - 79729/01/2015



Trade Mark No. 259304 מספר סימן

Application Date 29/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1164909 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOURCENEXT CORPORATION

Address: 3-8-21, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-
0001, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
software via computer and communication networks; 
application service provider, namely, providing 
computer software; software as a service (SaaS).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/04/2013, No. 2013-027426 יפן, 12/04/2013, מספר 2013-027426

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 79829/01/2015



Trade Mark No. 259305 מספר סימן

Application Date 05/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1169269 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Moose Creative Pty Ltd

Address: 7-13 Ardena Court, EAST BENTLEIGH VIC 
3165, Australia

(EAST BENTLEIGH, Victoria, Australia Proprietary 
Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Craft kits for games and playthings; craft toys sold 
complete; craft toys sold in kit form; action figures 
(toys or playthings); action toys; children's toys; 
figurines being toys; models (toys or playthings); 
toys; toys being for sale in kit form; toys sold in kit 
form; kits of parts (sold complete) for constructing 
miniatures (toys); kits of parts (sold complete) for 
constructing toy models; kits of parts (sold complete) 
for constructing toys; kits of parts (sold complete) for 
making toy model cars; kits of parts (sold complete) 
for making toy models; kits of parts (sold complete) 
for the assembly of toys; kits of parts (sold complete) 
for the construction of toys; toy model kits; toy 
models; card games; games; games adapted for use 
with an external display screen or monitor; games 
adapted for use with dot matrix liquid crystal displays; 
tactile educational games (playthings); trading cards 
(card games); educational playthings; electronic 
playthings; playthings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/02/2013, No. 1541724 אוסטרליה, 25/02/2013, מספר 1541724

Class: 28 סוג: 28

ט' שבט תשע"ה - 79929/01/2015



UNIGRIP

Trade Mark No. 259306 מספר סימן

Application Date 30/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: QINGDAO GRIP TYRE CO., LTD.

Address: 11-3 DISTRICT B, 5TH FLOOR OF THE 5TH 
SECTION,, NO.34 SHANGHAI ROAD, QINGDAO, FREE 
TRADE ZONE, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann & Co., Adv.

Address: 53 Derech HaShalom, P.O.B. 4133, Ganei 
Tikva, 55900, Israel

שם: דניאל פריימן ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, ת.ד. 4133, גני תקוה, 55900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile wheels; Automobile wheel hub; Inner 
tubes for pneumatic tyres; Cycle tyres; tyres for 
bicycles; tyres for bicycles cycles; Casings for 
pneumatic tyres; Spikes for tyres; Treads for 
retreading tyres; Pneumatic tyres; tyres, solid, for 
vehicle wheels; Vehicle wheel tyres; Patches 
(Adhesive rubber —) for repairing inner tubes; 
Automobile tyres; Inner tubes for bicycles, cycles; 
Tubeless tyres  for bicycles, cycles; Airplane tyres; 
Repair outfits for inner tubes; Non-skid devices for 
vehicle tyres; all included in class 12

גלגלים לרכבים;טבורי גלגלים לרכבים; פנימיים עבור צמיגים 
פנאומטיים; צמיגים עבור אופנועים; צמיגים עבור אופניים; 
אופניים מנועיים; אריזה עבור צמיגים פנאומטיים; חישורים 

עבור צמיגים; מידרכים עבור חידוש צמיגים; צמיגים פנאומטיים; 
 צמיגים, קשיחים עבור גלגלי רכבים; צמיגים לגלגלי רכבים; 
טלאים (מדבקות גומי) עבור תיקון פנימיים; צמיגים לרכבים; 
פנימיים עבור אופניים, אופנועים; צמיגים ללא פנימיים עבור 
אופניים, אופנועים; צמיגי מטוס;ערכות תיקון עבור פנימיים; 

מתקנים מונעי החלקה עבור צמיגי רכב; הנכללים כולם בסוג 12
                                                                           

ט' שבט תשע"ה - 80029/01/2015



Trade Mark No. 259307 מספר סימן

Application Date 30/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: QINGDAO GRIP TYRE CO., LTD.

Address: 11-3 DISTRICT B, 5TH FLOOR OF THE 5TH 
SECTION,, NO.34 SHANGHAI ROAD, QINGDAO, FREE 
TRADE ZONE, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Daniel Freimann & Co., Adv.

Address: 53 Derech HaShalom, P.O.B. 4133, Ganei 
Tikva, 55900, Israel

שם: דניאל פריימן ושות', עו"ד

כתובת : דרך השלום 53, ת.ד. 4133, גני תקוה, 55900, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobile wheels; Automobile wheel hub; Inner 
tubes for pneumatic tyres; Cycle tyres; tyres for 
bicycles; tyres for bicycles cycles; Casings for 
pneumatic tyres; Spikes for tyres; Treads for 
retreading tyres; Pneumatic tyres; tyres, solid, for 
vehicle wheels; Vehicle wheel tyres; Patches 
(Adhesive rubber —) for repairing inner tubes; 
Automobile tyres; Inner tubes for bicycles, cycles; 
Tubeless tyres  for bicycles, cycles; Airplane tyres; 
Repair outfits for inner tubes; Non-skid devices for 
vehicle tyres; all included in class 12

גלגלים לרכבים;טבורי גלגלים לרכבים; פנימיים עבור צמיגים 
פנאומטיים; צמיגים עבור אופנועים; צמיגים עבור אופניים; 
אופניים מנועיים; אריזה עבור צמיגים פנאומטיים; חישורים 

עבור צמיגים; מידרכים עבור חידוש צמיגים; צמיגים פנאומטיים; 
 צמיגים, קשיחים עבור גלגלי רכבים; צמיגים לגלגלי רכבים; 
טלאים (מדבקות גומי) עבור תיקון פנימיים; צמיגים לרכבים; 
פנימיים עבור אופניים, אופנועים; צמיגים ללא פנימיים עבור 
אופניים, אופנועים; צמיגי מטוס;ערכות תיקון עבור פנימיים; 

מתקנים מונעי החלקה עבור צמיגי רכב; הנכללים כולם בסוג 12
                                                                           

ט' שבט תשע"ה - 80129/01/2015



Nova Fleet Management

Trade Mark No. 259315 מספר סימן

Application Date 30/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nova Measuring Instruments Ltd. שם: נובה מכשירי מדידה בע"מ

Address: ויצמן פארק למדע, P.O.B. 266,  ,76100 ,רחובות
ישראל

כתובת : ויצמן פארק למדע, ת.ד. 266, רחובות, 76100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Monitoring, measurement and inspection equpment 
and systems for process control of semiconductors 
manufacturing; and computer programs for use 
therewith

ציוד ומערכות ניטור, מדידה ובדיקה לצורך בקרת תהליכי ייצור 
מוליכים למחצה, ותוכנות מחשב לשימוש עמם                       
                                                                                    

        

ט' שבט תשע"ה - 80229/01/2015



JACK DANIEL

Trade Mark No. 259319 מספר סימן

Application Date 01/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Jack Daniel's Properties, Inc.

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

(Delaware 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: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages; including distilled spirits in Intl. 
Class 33             

משקאות אלכוהוליים; כולל משקאות חריפים מזוקקים הנכללים 
בסוג 33 הבינלאומי.

ט' שבט תשע"ה - 80329/01/2015



Trade Mark No. 259322 מספר סימן

Application Date 01/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Robert Half International Inc.

Address: 2884 Sand Hill Road, Menlo Park, California, 
94025, U.S.A.

Incorporated in the State of Delaware

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Providing temporary, full-time and contract 
employment placement staffing, consulting and 
recruiting services; providing information on 
employment, careers and temporary staffing via a 
global computer network; all included in Class 35.

אספקת שירותי גיוס, ייעוץ, איוש והשמה, למשרות זמניות, 
מלאות ולפי חוזה; אספקת מידע על משרה, קריירות ומשרות 
זמניות, באמצעות רשת מחשב גלובלית; הנכללים כולם בסוג 

35
                                                                                     

                                                                

ט' שבט תשע"ה - 80429/01/2015



Trade Mark No. 259323 מספר סימן

Application Date 01/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: CITGO PETROLEUM CORPORATION

Address: 1293 Eldridge Parkway, Houston, Texas 77077, 
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: 1 סוג: 1

Hydraulic Fluids for General Use; all included in class 
1

נוזלים הידראולים לשימוש כללי; הנכללים כולם בסוג 1           
      

Class: 4 סוג: 4

Motor Lubricating Oils and Multi-Purpose Greases; 
all included in Class 4

 שמני סיכה למנוע ושמני גריז רב תכליתיים; הנכללים כולם 
בסוג 4                           

ט' שבט תשע"ה - 80529/01/2015



Trade Mark No. 259332 מספר סימן

Application Date 11/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175108 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The word BIRdenBIRE means SUDDENLY.

 Owners

Name: BERTONCELLO MARIALUISA

Address: Via Colombara, 37, CITTADELLA (PD), Italy

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing of leather; shirts; blouses; blousons; polo 
shirts; tops [clothing]; T-shirts; sleeveless shirts; 
short-sleeve shirts; over shirts; tank tops; shirt yokes; 
shirt fronts; bodices [lingerie]; jerseys; waistcoats; 
vests; suits; jackets [clothing]; dresses; brassieres; 
singlets; corsets; petticoats; suspenders; leggings 
[leg warmers]; leggings [trousers]; nightgowns; 
pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes; 
bathing suits; bathing caps; gloves [clothing]; muffs 
[clothing]; cardigans; neckties; neckerchiefs; scarves; 
sweaters; socks; stockings; tights; hosiery; jerkins; 
blazers; overalls; shorts; jeans; trousers; skirts; track 
suits; Bermuda shorts; headbands [clothing]; neck 
bands; sweat bands; wristbands; jumpers; jumper 
dresses; pants; panties; underpants; sweatshirts; 
overcoats; coats; anoraks; raincoats; pareus; swim 
wear; underwear; beachwear; clothing for babies; 
clothing for children; layettes [clothing]; babies' pants 
[clothing]; waterproof clothing; masquerade 
costumes; belts [clothing]; sashes for wear; collars 
[clothing]; detachable collars; collar protectors; 
pockets for clothing; non-slipping devices for 
footwear; footwear uppers; fittings of metal for 
footwear; shoes; sport shoes; running shoes; boots; 
ski boots; sandals; slippers; hats; caps [headwear].

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 05/09/2012, No. PD2012C000950 PD2012C000950 איטליה, 05/09/2012, מספר

Class: 25 סוג: 25

ט' שבט תשע"ה - 80629/01/2015



Trade Mark No. 259336 מספר סימן

Application Date 24/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175150 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JetBrains s.r.o.

Address: Na hřebenech II 1718/10, CZ-147 00 Praha 4 - 
Nusle, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

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)

Czech Republic, 23/04/2013, No. 503823 הרפובליקה הצ'כית, 23/04/2013, מספר 503823

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 80729/01/2015



Trade Mark No. 259345 מספר סימן

Application Date 18/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175231 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AKATLAR KOZMETİK SANAYİ DİŞ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Akçaburgaz Mah. 40 Sk. No:9, Esenyurt 
İstanbul, Turkey

(TURKEY LIMITED COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry starch, 
laundry bleaches, soaps, softeners, color-brightening 
chemicals for household purposes (laundry), 
perfumes, eau de Cologne, lotions for cosmetic 
purposes, essential oils, deodorants for personal use, 
rose oils, lotions for cosmetic purposes, 
antiperspirants, after-shave lotions, nail polishes, 
lipsticks, creams, hair dyes, shampoos, hair lotions, 
hair sprays, hair colorants, hair waving preparations, 
eyebrow pencils, eyebrow cosmetics, powders, 
make-up powder, varnish-removing preparations, 
mascaras, petroleum jelly for cosmetic purposes, jelly 
for cosmetic purposes, cosmetic preparations for 
slimming purposes, cosmetic preparations for 
eyelashes, cosmetic kits, shaving preparations, 
shaving soaps.

ט' שבט תשע"ה - 80829/01/2015



Trade Mark No. 259347 מספר סימן

Application Date 20/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175244 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Massachusetts Institute of Technology

Address: 77 Massachusetts Avenue, Cambridge MA 
02139, U.S.A.

(Massachusetts, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education services, namely, courses, lectures and 
seminars for instruction and degree programs at 
post-secondary and graduate levels in the field of 
media arts and sciences; education services, namely, 
providing academic programs at post-secondary and 
graduate levels in the field of media arts and 
sciences featuring instruction, research and 
development projects and programs for development 
of ideas and concepts toward products and services, 
and educational and research collaborations with 
industry and business sponsors.

Class: 42 סוג: 42

Research and development of technologies in the 
field of media arts and sciences.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 13/08/2013, No. 86036584 ארה"ב, 13/08/2013, מספר 86036584

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

ט' שבט תשע"ה - 80929/01/2015



Trade Mark No. 259352 מספר סימן

Application Date 13/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175378 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MSFTS Rep Holdings, LLC

Address: c/o Hertz, Lichtenstein & Young, LLP, 450 N. 
Roxbury Drive, 8th Floor, Beverly Hills CA 90210, U.S.A.

(California, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, infant wear, loungewear, shirts, 
sweatpants, sweatshirts, and t-shirts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 24/05/2013, No. 85942640 ארה"ב, 24/05/2013, מספר 85942640

Class: 25 סוג: 25

ט' שבט תשע"ה - 81029/01/2015



Trade Mark No. 259361 מספר סימן

Application Date 18/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175496 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mtysun Auto Parts Co., Ltd.

Address: Room 206, Longwan Foreign Trade Building, 
No. 997, Wenzhou Airport Road, Wenzhou Industrial 
Park, Wenzhou, People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Belts for machines; igniting magnetos for engines; 
igniting devices for internal combustion engines; 
condensers [steam] [parts of machines]; separators; 
filters [parts of machines or engines]; cooling 
radiators for automobile engines; bearings [parts of 
machines]; connecting rods for machines, motors 
and engines; parts of engines, namely couplings 
other than for land vehicles.

Class: 12 סוג: 12

Automobile chassis; clutches for land vehicles; 
propulsion mechanisms for land vehicles; 
transmission shafts for land vehicles; brakes for land 
vehicles; shock absorbers for automobiles; direction 
signals for vehicles; torque converters for land 
vehicles; axles for vehicles; anti-interference ignition 
cables for vehicles; cigar lighters for automobiles.

ט' שבט תשע"ה - 81129/01/2015



Trade Mark No. 259363 מספר סימן

Application Date 29/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175510 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Rail track maintenance machines, rail track building 
machines, machines for measuring rail track 
geometry, rail track tamping machines, tamping units 
and tamping tines for rail track tamping machines for 
the tamping of rail track ballast beds, parts of the 
aforementioned goods as far as included in this 
class; air cleaners (air filters), injection pumps, 
injection nozzles, fuel filters, oil filters, all 
aforementioned goods for engines excluding those 
for land and air vehicles; rolling bearings, slide 
bearings, shafts, shaft seals, gear wheels for 
machines, drive wheels, gears, springs, filters, 
pumps, speed governors, pressure relief valves, oil 
coolers, brakes, hydraulic pumps, hydraulic cylinders, 
hydraulic reservoirs, hydraulic filters, hydraulic pipes 
being parts of machines; hydraulic motors, hydraulic 
valves, power boosters for hydraulic transmission 
gears, all aforementioned goods for machines in this 
class; motors and engines for machines in this class; 
connecting shafts for machines; hydraulic pumps and 
hydraulic motors and components thereof; control 
valves and brake valves for machines; compressors, 
compressed air reservoirs, compressed air cylinders 
and compressed air motors; ballast conveyors, 
ballast conveyor belts, ballast excavators, parts of 
the aforementioned goods, as far as included in this 
class.

Class: 9 סוג: 9

Vehicle dynamics control devices, namely control 
systems for the optimization of vehicle acceleration, 
traction control systems, namely control systems for 
matching the traction forces exerted on rail tracks by 
several vehicle chassis, memory-programmable 
control devices, memory-programmable devices, 
namely devices for generating subprogrammes for 
programming automatic processes, and memory-
programmable electric measuring data acquisition 
devices in each case for rail track maintenance 
machines, rail track building machines, machines for 
measuring rail track geometry and rail track tamping 
machines, each moveable on rail tracks.

ט' שבט תשע"ה - 81229/01/2015



 Owners

Name: Franz Plasser Bahnbaumaschinen- 
Industriegesellschaft m.b.H.

Address: Johannesgasse 3, A-1010 Wien, Austria

(Austria Corporation)

Class: 37 סוג: 37

Maintenance, repair and servicing of rail track 
maintenance machines, rail track building machines, 
rail track tamping machines and machines for 
measuring rail track geometry.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 06/12/2012, No. AM 6224/2012 AM 6224/2012 אוסטריה, 06/12/2012, מספר

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

Class: 37 סוג: 37

ט' שבט תשע"ה - 81329/01/2015



Trade Mark No. 259370 מספר סימן

Application Date 15/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175579 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: POZEN Inc.

Address: 1414 Raleigh Road, Chapel Hill, NC 27517, 
U.S.A.

(North Carolina, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals, preparations and medications for 
prevention and treatment of cardiovascular and 
cerebrovascular diseases and disorders; 
acetylsalicylic acid; pain relief medication; anti-
thrombotic pharmaceuticals, preparations and 
medications; pharmaceuticals, preparations and 
medications for inhibiting platelet activation and 
aggregation; pharmaceuticals, preparations and 
medications for suppressing gastric acid; 
pharmaceuticals, preparations and medications for 
prevention and treatment of gastrointestinal diseases 
and disorders.

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

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

U.S.A., 15/02/2013, No. 85851645 ארה"ב, 15/02/2013, מספר 85851645

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 81429/01/2015



Trade Mark No. 259371 מספר סימן

Application Date 17/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175589 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The wording "MAKALA" in the mark is a Hawaiian 
term which means "to loosen, to set at liberty, to 
remit".

 Owners

Name: Kala Brand Music Co.

Address: 1105 Industrial Avenue, Suite 100, Petaluma 
CA 94952, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 15 סוג: 15

Ukuleles.

ט' שבט תשע"ה - 81529/01/2015



Trade Mark No. 259372 מספר סימן

Application Date 21/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175605 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 9GAG NETWORK, INC.

Address: 2601 Mission ST., STE. 900, SAN FRANCISCO 
CA 94110, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing information, news, commentary and 
entertaining pictures and articles in the field of 
general interest and current events whereby users 
submit, discuss, vote and rate the importance of such 
items.

ט' שבט תשע"ה - 81629/01/2015



Trade Mark No. 259373 מספר סימן

Application Date 28/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175628 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

Blue and white.

 Owners

Name: Beiersdorf AG

Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany

(GERMANY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

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)

European Community Trade Mark, 10/07/2013, No. 
011970191

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/07/2013, מספר 
011970191

Class: 3 סוג: 3

ט' שבט תשע"ה - 81729/01/2015



Trade Mark No. 259374 מספר סימן

Application Date 30/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175631 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MB & F Holding SA

Address: Rue Saint-Honoré 1, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Timepieces and chronometric instruments, 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)

Switzerland, 10/06/2013, No. 645265 שוויץ, 10/06/2013, מספר 645265

Class: 14 סוג: 14

ט' שבט תשע"ה - 81829/01/2015



Trade Mark No. 259377 מספר סימן

Application Date 11/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175650 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "ROOT" and "IRRIGATION". 
separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: Valmont Industries, Inc.

Address: One Valmont Plaza, Omaha NE 68154-5215, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Non-metal tube planted underground for the purpose 
of releasing water for plants and crops.

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

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

U.S.A., 12/02/2013, No. 85848011 ארה"ב, 12/02/2013, מספר 85848011

Class: 17 סוג: 17

ט' שבט תשע"ה - 81929/01/2015



Trade Mark No. 259379 מספר סימן

Application Date 17/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175657 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Procter & Gamble International Operations 
S.A.

Address: 47, route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-
Lancy, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Toilet soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
products, dentifrices.

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

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

Switzerland, 30/04/2013, No. 643043 שוויץ, 30/04/2013, מספר 643043

Class: 3 סוג: 3

ט' שבט תשע"ה - 82029/01/2015



Trade Mark No. 259381 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175697 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FXDirectDealer, LLC

Address: 250 Greenwich Street, 7 World Trade Center, 
32nd Floor, New York NY 10007, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable software for use by traders in the 
financial market in connection with trading various 
instruments, namely, commodities, options, and 
foreign exchange.

Class: 36 סוג: 36

Financial services via a global communications 
network, namely, foreign exchange trading and 
options brokering.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting financial 
trading tutoring courses on the internet and through 
the use of supporting printed and audio/visual 
materials distributed as course materials in 
connection therewith.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 22/04/2013, No. 85910970 ארה"ב, 22/04/2013, מספר 85910970

Class: 9 סוג: 9

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

ט' שבט תשע"ה - 82129/01/2015



Trade Mark No. 259384 מספר סימן

Application Date 17/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175747 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MIMEDX TISSUE SERVICES, LLC

Address: 1775 West Oak Commons Ct., Marietta GA 
30062, U.S.A.

(Georgia, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Topical treatment in the nature of a wound dressing 
for medical use for the treatment of wounds, ulcers, 
burns, scars and surgical incisions; topical treatment 
in the nature of an allograft for medical use for the 
treatment of wounds, ulcers, burns, scars and 
surgical incisions; topical treatment made from 
amniotic material in the nature of a wound dressing 
for medical use for the treatment of wounds, ulcers, 
burns, scars and surgical incisions; topical treatment 
made from amniotic material in the nature of an 
allograft for medical use for the treatment of wounds, 
ulcers, burns, scars and surgical incisions; wound 
treatment in the nature of a micronized powder 
comprising amniotic material for medical purposes; 
wound treatment in the nature of a dressing 
comprising amniotic material; allograft made from 
amniotic material.

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

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

U.S.A., 20/11/2012, No. 85783893 ארה"ב, 20/11/2012, מספר 85783893

Class: 5 סוג: 5

ט' שבט תשע"ה - 82229/01/2015



Trade Mark No. 259385 מספר סימן

Application Date 03/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175761 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi Turizm ve 
Ticaret Anonim Sirketi

Address: Mithatpaşa Mah. Selanik Blv. 
No:1,,Kemerburgaz,,Ey, Istanbul, Turkey

(Republic of Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral water, spring water, table water, soda water.

ט' שבט תשע"ה - 82329/01/2015



Trade Mark No. 259389 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175815 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Dark blue, light 
blue and white. as shown in the mark.

Dark blue, light blue and white.

 Owners

Name: Robert Bosch GmbH

Address: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Stuttgart, 
Gerlingen, Germany

(Germany Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retailing of replacement parts and accessories, in 
each case for utility vehicles, lubricants, car radios, 
navigation systems, car speakers, car multimedia 
systems and car aerials; consultancy for utility 
vehicle workshops with regard to organisational, 
professional business, advertising and marketing 
matters, in particular with regard to the construction, 
establishment and operation of motor vehicle 
workshops and specialist tyre shops; exchange of 
professional business know-how in relation thereto; 
arranging of contracts, for others, for the buying and 
selling of goods and the providing of services, 
including via electronic networks.

Class: 37 סוג: 37

Installation, maintenance and servicing of parts and 
accessories for utility vehicles and trailers, car radio 
systems, car phones, car aerials, navigation 
apparatus, walkie-talkies, handheld machine tools, 
workshop equipment and devices, heating and air-
conditioning systems and furniture; franchising, 
namely operation and maintenance of a utility vehicle 
workshop system.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training and instruction, for others, in the 
field of electrical engineering and electronics and 
regarding the repair and maintenance of utility 
vehicles.

ט' שבט תשע"ה - 82429/01/2015



Trade Mark No. 259390 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175821 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bin Yongzhang

Address: Room 201, Unit 2, Building 6, Courtyard No.8, 
Binhe Road West,Yongdingmen, Dongcheng District, 
Beijing, People's Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Readers (data processing equipment); computers; 
phototelegraphy apparatus; portable telephones; 
microphones; headphones; earphones; material for 
electricity mains (wires, cables); galvanic cells; 
battery chargers.

ט' שבט תשע"ה - 82529/01/2015



Trade Mark No. 259391 מספר סימן

Application Date 28/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175826 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN RAPOO TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No. 22, Jinxiu East Road,Kengzi Jiedao, 
Pingshan New District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Television apparatus; electro-dynamic apparatus for 
the remote control of signals; network communication 
equipment; computer keyboards; portable media 
players; remote control apparatus; set-top boxes; 
readers [data processing equipment]; mouse [data 
processing equipment]; television cameras.

ט' שבט תשע"ה - 82629/01/2015



Trade Mark No. 259393 מספר סימן

Application Date 12/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175849 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gunz Warenhandels GmbH

Address: Im Hau 23, A-6841 Mäder, Austria

(Austria Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate 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, 26/03/2013, No. 
011689957

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/03/2013, מספר 
011689957

Class: 30 סוג: 30

ט' שבט תשע"ה - 82729/01/2015



Trade Mark No. 259394 מספר סימן

Application Date 20/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0566236 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Malu Wilz Beauté GmbH

Address: Gaußstrasse 13, 85757 Karlsfeld, Germany

(Germany GmbH (limited liability company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Eaux de toilette, perfumes, soaps; cosmetics, also for 
decorative purposes, in particular aromas, essences, 
skin cleansing and skin care products, day and night 
creams, concentrates for beauty masks and facial 
care, lipsticks, nail polish, eye shadows, mascara, 
make-up, camouflage creams, shower gels, body 
lotions and creams, massage creams, depilatories; 
cosmetic sunscreen preparations, in particular 
sunscreen creams and milks, after-sun lotions.

ט' שבט תשע"ה - 82829/01/2015



Trade Mark No. 259395 מספר סימן

Application Date 27/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0587014 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs 
GmbH & Co. KG

Address: Alfred-Ritter-Strasse 25, 71111 Waldenbuch, 
Germany

(Allemagne Société à Responsabilité Limitée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate, chocolate products, pastry and 
confectionery, sugar confectionery.

ט' שבט תשע"ה - 82929/01/2015



Trade Mark No. 259397 מספר סימן

Application Date 04/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0605632 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Omya AG

Address: Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, 
Switzerland

(Switzerland Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Minerals and fillers, particularly calcium carbonate in 
the form of granules and suspensions (slurry), all 
these goods intended in particular for the building 
industry, for protection of buildings and for the 
fertilizer industry.

ט' שבט תשע"ה - 83029/01/2015



Trade Mark No. 259398 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0681303 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GHEDA MANGIMI S.r.l.

Address: Via Comuna Santuario, 1, I-46035 OSTIGLIA, 
Mantova, Italy

(Italy limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals.

ט' שבט תשע"ה - 83129/01/2015



Trade Mark No. 259399 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0681476 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GHEDA MANGIMI S.r.l.

Address: Via Comuna Santuario, 1, I-46035 OSTIGLIA, 
Mantova, Italy

(Italy limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Foodstuffs for animals.

ט' שבט תשע"ה - 83229/01/2015



Trade Mark No. 259400 מספר סימן

Application Date 24/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0824890 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

Red and blue.

SHUNMEI and SMG: Chinese characters and device.

SHUN means smooth; MEI means beautiful; as a 
single word, SHUNMEI has no meaning.

 Owners

Name: Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.

Address: Shunde Industrial Park, Donghuan Road, 
Chengguan, Dehua, Fujian 362500, People's Republic of 
China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Works of art, of porcelain, terracotta or glass; 
porcelain ware, terracotta ware.

ט' שבט תשע"ה - 83329/01/2015



Trade Mark No. 259448 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175889 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SanDisk Enterprise IP LLC

Address: 951 SanDisk Drive, Milpitas CA 95035, U.S.A.

(Texas, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Solid state drives.

ט' שבט תשע"ה - 83429/01/2015



Trade Mark No. 259449 מספר סימן

Application Date 16/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175903 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Simba Toys GmbH & Co. KG

Address: Werkstrasse 1, 90765 Fürth, Germany

(Germany Limited partnership)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys.

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

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

Germany, 23/06/2012, No. 30 2012 036 421.7/28 גרמניה, 23/06/2012, מספר 421.7/28 036 2012 30

Class: 28 סוג: 28

ט' שבט תשע"ה - 83529/01/2015



Trade Mark No. 259478 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176158 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Application development tool programs for personal 
computers, mobile digital electronic devices, hand 
held computers, and mobile telephones; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; computer game software and 
entertainment software in the nature of computer 
games for use on mobile and cellular phones, 
handheld computers, computers, video game 
consoles, both handheld and free standing, and other 
wireless POS devices; computer game software 
featuring character recognition, voice recognition, 
touch sensitivity, light sensitivity, gravity sensitivity; 
computer game software for electronic computer 
apparatus featuring interactive and multimedia 
functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer 
game software; decorative magnets; digital media, 
namely, CDs, DVDs, memory cards, and 
downloadable audio, video, and multimedia files, 
featuring music, motion picture and animated cartoon 
characters; digital memory devices; downloadable 
computer game software for playing video, computer 
and on-line games; downloadable ring tones, music, 
videos, and electronic games, via the Internet and 
wireless devices; downloadable software for 
developing, designing, modifying, recording and 
customizing sound and speech; downloadable 
software for developing, designing, modifying, 
recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software 
featuring touch and voice control; earphones; 
eyewear cases; eyewear; game controllers for 
computer games; headphones; interactive 
multimedia computer game software programs; 
mouse pads; software for enabling video computer 
and on-line games to be run on multiple platforms; 
speech recognition software; touch and voice driven 
interactive video game software; virtual reality 
headsets and helmets for use in playing video 
games; electronic device facilitating communication 
with and among one or more interactive devices; 
software facilitating communication with and among 
one or more interactive devices; interactive 
networked systems of electronic devices that 
communicate with each other and the user.

ט' שבט תשע"ה - 83629/01/2015



 Owners

Name: OUT FIT 7 LIMITED

Address: Arch Makariou III, 146 Alpha Tower, 4th floor, 
CY-3507 Limassol, Cyprus

(REPUBLIC OF CYPRUS PRIVATE LIMITED 
COMPANY)

Class: 28 סוג: 28

Action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; 
balloons; balls for games; bath toys; battery operated 
action toys; board games; sleds; bubble making 
wand and solution sets; card games; Christmas tree 
ornaments and decorations; dolls designed for 
resemble to computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, 
play back, and distort or manipulate voices and 
sounds; gambling machines; controllers for game 
consoles; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual 
games with liquid crystal displays not for use with 
television receivers; kite reels; kites; mechanical toys; 
musical toys; parlor games; party favors in the nature 
of small toys; party games; pinball games; plastic 
character toys; plush toys; protective padding for 
playing sports; puppets; roller skates; rubber 
character toys; sailboards; sandbox toys; 
skateboards; skating boots with skates attached; skill 
games; skis; snow boards; squeeze toys; stand-alone 
video output game machines; surf boards; swings; 
tabletop games; talking dolls; talking toys; toy masks; 
toy snow globes; toy vehicles; water toys; wind-up 
toys; stand-alone video game machines for use with 
external display screens or monitors; electronic toys 
capable of communication with the user, mobile 
devices or other electronic toys; electronic toys using 
ultrasonic signals to communicate with other 
electronic devices; dolls responding to signals from 
other electronic 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)

European Community Trade Mark, 28/08/2012, No. 
011145463

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/08/2012, מספר 
011145463

Class: 9 סוג: 9

Class: 28 סוג: 28

ט' שבט תשע"ה - 83729/01/2015



Trade Mark No. 259528 מספר סימן

Application Date 04/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176815 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed materials, namely, point-of-purchase 
advertising pamphlets, printed advertising signs of 
paper, and promotional pamphlets.

Class: 31 סוג: 31

Pet food.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing and promotion services in the 
field of pet food and animal wellness.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 02/08/2013, No. 86027122 ארה"ב, 02/08/2013, מספר 86027122

Class: 16 סוג: 16

Printed materials, namely, point-of-purchase 
advertising pamphlets, printed advertising signs of 
paper, and promotional pamphlets.

Class: 31 סוג: 31

Pet food.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing and promotion services in the 
field of pet food and animal wellness.

ט' שבט תשע"ה - 83829/01/2015



Conditions/Disclaimers

The mark consists of a silhouette of a dog above a 
rectangular box that is wider at the ends; the box is 
fully shaded but the top and bottom outer edges 
consist of a lighter shade; a stylized capital letter "H" 
with a slash through it appears in a box above the 
name "Hill's"; this box appears in front of the dog 
silhouette and above the term "ideal balance", which 
appears in all lower case letters.

 Owners

Name: Hill's Pet Nutrition, Inc.

Address: 400 SW Eighth Avenue, Topeka, KS 66603, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

ט' שבט תשע"ה - 83929/01/2015



Trade Mark No. 259569 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: M.H.D.R. ELECTRONICS LTD. שם: מ.ה.ד.ר. אלקטרוניקה בע"מ

Address: 25 Shlomo Ben Joseph, P.O.B. 25045, Check 
Post, Haifa, 31250, Israel

כתובת : שלמה בן יוסף 25, ת.ד. 25045, חיפה, 31250, צ'ק 
פוסט, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Drinking water facilities, water filters, water purifiers, 
coffee machine.

מתקני מים לשתיה, מסנני מים, מטהרי מים, מכונה קפה.         
                                          

ט' שבט תשע"ה - 84029/01/2015



Trade Mark No. 259631 מספר סימן

Application Date 04/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176883 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Fuels and illuminants; candles and wicks for lighting.

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; recorded media; downloadable 
electronic publications; compact discs; digital music; 
telecommunications apparatus; mouse mats; mobile 
phone accessories; optical apparatus and 
instruments; spectacles and sunglasses; carrying 
cases adapted for sunglasses and spectacles; chains 
for sunglasses and spectacles; devices for supporting 
sunglasses and spectacles; frames and lenses for 
sunglasses and spectacles; straps for sunglasses 
and spectacles; field glasses; binoculars; cases for 
binoculars.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; jewellery, costume 
jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, clocks and watches; cases 
for watches; bands for watches; bracelets for 
watches; parts and fittings for clocks and watches.

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers; 
cocktail shakers; drinking vessels made from glass; 
glass bowls; glass dishes; glass; decanters; 
candlesticks of glass; decorative glassware; China 
mugs; ceramic mugs; drinking mugs made of 
earthenware; mugs made of porcelain.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט' שבט תשע"ה - 84129/01/2015



 Owners

Name: Lodestar Anstalt

Address: Lova-Center,,P.O. Box 1150, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein

Class: 34 סוג: 34

Tobacco; smokers' articles; cigarettes; cigars; 
matches; lighters for smokers; ashtrays for smokers.

ט' שבט תשע"ה - 84229/01/2015



Trade Mark No. 259656 מספר סימן

Application Date 31/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177144 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Glasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass 
cases.

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: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather; leather goods, namely, 
purses, wallets, bags; animal skins and hides; trunks 
being luggage; umbrellas; parasols; walking sticks, 
whips, saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Shirts, skirts, dresses, pants, jackets, coats, suits, 
leggings, sweaters, belts, scarves, gloves; footwear; 
headwear, namely, caps, hats and bonnets.

Class: 35 סוג: 35

Advertising services; business management, retail 
services featuring clothing, accessories, shoes, 
glasses and sun glasses, bags, watches and 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)

Italy, 26/07/2013, No. VR2013C000660 VR2013C000660 איטליה, 26/07/2013, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

ט' שבט תשע"ה - 84329/01/2015



 Owners

Name: Milor S.P.A.

Address: Via dei Gracchi, 35, I-20146 Milano, Italy

(ITALY CORPORATION)

Class: 25 סוג: 25

Class: 35 סוג: 35

ט' שבט תשע"ה - 84429/01/2015



Trade Mark No. 259805 מספר סימן

Application Date 28/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177889 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Yellow, blue, 
red, gray, pink, green, and white. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in searching, transmitting, 
storing, accessing, finding, organizing and viewing 
geographic locations, and for providing traffic 
information, travel route planning, driving and walking 
directions, customized mapping of locations, 
electronic map display, and destination 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)

Jamaica, 03/04/2013, No. 62301 ג'מאייקה, 03/04/2013, מספר 62301

Class: 9 סוג: 9

ט' שבט תשע"ה - 84529/01/2015



Trade Mark No. 260021 מספר סימן

Application Date 09/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1179027 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Preferred Guest, Inc.

Address: One StarPoint, Stamford CT 06902, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Credit card services.

ט' שבט תשע"ה - 84629/01/2015



Trade Mark No. 260081 מספר סימן

Application Date 21/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1112904 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DENISA RADIAN

Address: Str. Oltarului nr. 8, ap. 1, sector 2, 020764 
Bucureşti, Romania

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: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

ט' שבט תשע"ה - 84729/01/2015



BIO-SPA

Trade Mark No. 260443 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SEA OF SPA LABS LTD. שם: סי אוף ספא מעבדות בע"מ

Address: 22 Haplada St., Arad, Israel כתובת : רח' הפלדה 22, ערד, 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: 3 סוג: 3

Mineral bath salts and mud masques (not for medical 
purposes), body butter, body peeling aromatherapy 
cream, body cream, Aloe Vera cream, Cosmetic 
creams and lotions, moisturizing cream for the face 
and baldpate, shampoo, soap, liquid toilet soap, 
shower gel, toothpaste, deodorant, perfumes, after 
shave balm (not for medical purposes), all being 
produced from or enriched with minerals from the 
Dead Sea; dead sea water; cosmetic soaps; cream 
soaps; liquid soaps; perfumed soaps; soaps for body 
care; soaps for personal use; essential oils; Cosmetic 
creams for skin care; Hair care creams; Hair care 
preparations; Hair care lotions; Lotions for face and 
body care; Nail care preparations; Body and beauty 
care cosmetics; Cosmetic creams; Cosmetic 
preparations; Cosmetics; Body oils; Hair coloring 
preparations; Hair styling preparations; Hair 
shampoos and conditioners; Baby oils; Shampoos for 
babies; Bath and shower gels and salts not for 
medical purposes; Bath oils; Bath soaps; Bath foam; 
Massage oils; Cosmetic massage creams; Sun 
screen preparations; Sunscreen creams; Sun-tanning 
oils and lotions; Sun block preparations; Tanning and 
after-sun milks, gels and oils; Beauty gels; Beauty 
creams; Body creams; Face creams for cosmetic 
use; Beauty lotions; Body lotions; Skin lotions; Make-
up; Cosmetics and make-up; Make-up for the face 
and body; Make-up removing preparations.

מלחי אמבט מינרליים ומסכות בוץ (לא לצרכים רפואיים), 
חמאת גוף, קרם פילינג ארומתרפי לגוף, קרם גוף, קרם 
אלו-וורה, קרמים ותחליבים קוסמטיים, קרם לחות לפנים 
ולפדחת, שמפו, סבון, סבון נוזלי לשירותים, תחליב רחצה, 

משחת שיניים, דיאודורנט, בשמים, אפטר שייב להרגעת העור 
(לא לצרכים רפואיים), אשר כולם מיוצרים או מועשרים 

במינרלים שמקורם בים המלח; מי ים המלח; סבונים קוסמטיים; 
סבוני קרם; סבונים נוזליים; סבונים מבושמים; סבונים לטיפוח 
הגוף; סבונים לשימוש אישי; שמנים אתריים; קרמים קוסמטיים 

לטיפוח העור; קרמים לטיפוח השיער; תכשירים לטיפוח 
השיער; תחליבים לטיפוח השיער; תחליבים לטיפוח הפנים 
והגוף; תכשירים לטיפוח ציפורניים; קוסמטיקה לטיפוח הגוף 
והיופי; קרמים קוסמטיים; תכשירים קוסמטיים; קוסמטיקה; 
שמנים לגוף; תכשירי צבע לשיער; תכשירים לעיצוב השיער; 
שמפו ומייצבים לשיער; שמנים לתינוקות; שמפו לתינוקות; ג'ל 
ומלחים לא למטרות רפואיות לאמבטיה ולמקלחת; שמנים 
לאמבט; סבונים לאמבט; קצף אמבט; שמני עיסוי; קרמים 
קוסמטיים לעיסוי; תכשירים להגנה מהשמש; קרמים להגנה 
מהשמש; תחליבים ושמנים לשיזוף בשמש; תכשירים לשיזוף 
עם מקדם הגנה; חלב, ג'לים ושמנים לשיזוף ולאחר השיזוף; 
ג'לים ליופי; קרמים ליופי; קרמים לגוף; קרמים לפנים לשימוש 
קוסמטי; תחליבים ליופי; תחליבים לגוף; תחליבים לעור; איפור; 
קוסמטיקה ואיפור; איפור לפנים ולגוף; תכשירים להסרת איפור. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 35 סוג: 35

On line advertising on a computer network; on-line 
retail store services for the sale of cosmetics, body 
care products, soaps, perfumery, essential oil, hair 
lotions, dentifrices and deodorants; direct mail 
advertising.

פרסום מקוון ברשת מחשבים; שירותי חנות קמעונאית מקוונת 
למכירת מוצרי קוסמטיקה, מוצרים לטיפוח גוף, סבונים, 
בשמים, שמנים אתריים, קרמים לשיער, משחות שיניים 

ודאודורנטים; פרסום בדיוור ישיר.                                        
                                      

ט' שבט תשע"ה - 84829/01/2015



Trade Mark No. 261204 מספר סימן

Application Date 10/12/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, 
blogging, linking, sharing or otherwise providing 
electronic media or information via computer, the 
internet and other communication networks; 
computer application software for mobile 
communication devices, namely, software to enable 
uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, blogging, linking, sharing or otherwise 
providing electronic media or information via 
computer and communication networks; 
downloadable electronic publications, namely, 
journals featuring user-specified content in the field of 
general interest; downloadable software for 
computers, portable handheld digital electronic 
communication devices, mobile communication 
devices, and wired and wireless communication 
devices for social networking; downloadable software 
in the nature of a mobile application for use with 
computers, portable handheld digital electronic 
communication devices, mobile communication 
devices, and wired and wireless communication 
devices for creating, sharing, and posting content 
and blogs on the Internet; computer software 
development tools; computer software for use as an 
application programming interface (API) for use in 
developing other applications software

תוכנת מחשב המיועדת לאפשר העלאה, הורדה, גישה, פרסום, 
הצגה, פרסום בלוג, קישור, שיתוף או אספקת מדיה או מידע 
אלקטרוניים בדרכים אחרות דרך מחשב, האינטרנט ורשתות 
תקשורת אחרות; תוכנת יישומי מחשב למכשירי תקשורת 

ניידים, דהיינו, תוכנה המיועדת לאפשר העלאה, הורדה, גישה, 
פרסום, הצגה, פרסום בלוג, קישור, שיתוף או אספקת מידע או 

מדיה אלקטרוניים בדרכים אחרות דרך מחשב ורשתות 
תקשורת; פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה, דהיינו, כתבי 

עת המציגים תוכן המותאם למשתמש בתחומי עניין כללי; 
תוכנה הניתנת להורדה עבור מחשבים, מכשירי תקשורת 

אלקטרונית דיגיטאליים ניידים הנישאים ביד, מכשירי תקשורת 
ניידים, ומכשירי תקשורת קויים ואלחוטיים לרישות חברתי; 
תוכנה הניתנת להורדה בדמות יישום לניידים לשימוש עם 
מחשבים, מכשירי תקשורת אלקטרונית דיגיטאליים ניידים 

הנישאים ביד, מכשירי תקשורת ניידים, ומכשירי תקשורת קויים 
ואלחוטיים ליצירה, שיתוף, ופרסום תכנים ובלוגים באינטרנט; 
כלי פיתוח לתוכנות מחשב; תוכנת מחשב לשימוש כממשק 

תכנות יישומים (איי.ּפי.איי) לשימוש בפיתוח של תוכנות יישומים 
אחרות.                                                                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

ט' שבט תשע"ה - 84929/01/2015



Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services provided by 
means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search 
engine marketing, inquiry marketing, internet 
marketing, mobile marketing, blogging and other 
forms of passive, sharable or viral communications 
channels; advertising and directory services, namely, 
promoting the services of others by providing a web 
page featuring links to the websites of others; on-line 
advertising and marketing services for others

שירותי פרסום ושיווק המסופקים באמצעות שיטות בלתי ישירות 
של תקשורת שיווקית, דהיינו, מדיה חברתית, שיווק במנועי 
חיפוש, שיווק שאילתות, שיווק באינטרנט, שיווק במכשירים 
ניידים, בלוגים וצורות אחרות של ערוצי תקשורת פסיביים, 

ניתנים לשיתוף או ויראליים; שירותי פרסום ומדריכים, דהיינו, 
קידום שירותים של אחרים על ידי אספקת דף אינטרנט המציג 
קישורים לאתרי אינטרנט של אחרים; שירותי פרסום ושיווק 

מקוונים עבור אחרים.                                                       
                                                                                    

                                    

Class: 38 סוג: 38

Computer services, namely, providing online facilities 
for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and 
wired and wireless communication devices 
concerning topics of general interest; 
telecommunications services, namely, electronic 
transmission of messages, text, multimedia content, 
music, videos, audio, animation and images via a 
global computer network; providing online 
communications links which transfer website users to 
other websites; peer-to-peer photo sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo files 
among internet users; delivery of digital music by 
electronic transmission

שירותי מחשב, דהיינו, אספקת מתקנים מקוונים לשם קיום 
אינטראקציה בזמן אמיתי בין משתמשי מחשבים, מחשבים 

ניידים ונישאים ביד, ומכשירי תקשורת קויים ואלחוטיים בעניין 
נושאים של עניין כללי; שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, שידור 

אלקטרוני של הודעות, טקסט, תכני מולטימדיה, מוזיקה, וידאו, 
שמע, אנימציה ותמונות דרך רשת מחשבים גלובלית; אספקת 

קישורי תקשורת מקוונים המעבירים משתמשים באתרי 
אינטרנט לאתרים אחרים; שירותי שיתוף תמונות עמית-לעמית 

(ּפיר-טּו-ּפיר), דהיינו, שידור אלקטרוני של קבצי תמונות 
דיגיטליים בין משתמשי אינטרנט; מסירה של מוזיקה דיגיטלית 
על ידי שידור אלקטרוני.                                                     
                                                                                    
                                                                                

Class: 41 סוג: 41

Electronic publishing services, namely, publishing of 
online works of others featuring electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, user-generated content, and related 
information via the Internet and other 
communications networks on topics of general 
interest; on-line publishing of the blogs of others; 
electronic publishing services, namely, publication of 
text and graphic works of others online featuring 
information in the fields of entertainment, education, 
social issues, politics, cultural issues, economic 
issues, scientific and general interest; publishing of 
electronic publications; on-line journals, namely, 
blogs featuring topics of general interest; arranging, 
organizing, conducting, and hosting social 
entertainment events

שירותי פרסום אלקטרוני, דהיינו, פרסום של עבודות מקוונות 
של אחרים המציגות מדיה אלקטרונית, תכני מולטימדיה, וידאו, 
סרטים, תמונות, דמויות, טקסט, צילומים, תוכן המיוצר על ידי 
המשתמש, ומידע הנוגע להם דרך האינטרנט ורשתות תקשורת 
אחרות בנושאים של עניין כללי; פרסום מקוון של בלוגים של 
אחרים; שירותי פרסום אלקטרוני, דהיינו, פרסום מקוון של 
עבודות טקסט וגרפיקה של אחרים המציגות מידע בתחומי 
הבידור, חינוך, נושאים חברתיים, פוליטיקה, נושאי תרבות, 
נושאים כלכליים, מדעיים ועניין כללי; פרסום של פרסומים 

אלקטרוניים; כתבי עת מקוונים, דהיינו, בלוגים המציגים נושאים 
של עניין כללי; סידור, ארגון, ניהול ואירוח של ארועי בידור 

חברתיים.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

ט' שבט תשע"ה - 85029/01/2015



 Owners

Name: Tumblr, Inc.

Address: 35 East 21st Street, 6th Floor, New York, 
10010, New York, U.S.A.

a corporation organized under the laws of the state of 
Delaware, United States of America

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ellen Shankman, Adv.

Address: 10 Plaut St., Rehovot, 76706, Israel

שם: אלן שנקמאן, עו"ד

כתובת : רחוב פלאוט 10, רחובות, 76706, ישראל

Class: 42 סוג: 42

Providing on-line non-downloadable software for 
social networking and media sharing and 
consumption via the Internet; application service 
provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing or 
otherwise providing electronic media or information 
over communication networks; providing temporary 
use of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community, and 
transmission of audio, video, music, photographic 
images, text, graphics and data; providing a web site 
featuring technology that enables users to upload 
and share video, music, photos, text, graphics and 
data; maintaining blogs for others; providing an 
online community for users to share information, 
photos, music, audio and video content, to get 
feedback from their peers, to form virtual 
communities, and to engage in social networking

אספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לצורך רישות 
חברתי ושיתוף וצריכת מדיה דרך האינטרנט; ספק שירותי 
יישומים (איי.אס.ּפי) בעל תוכנה המאפשרת או מנגישה 

העלאה, הורדה, הזרמה, שליחה, הצגה, פרסום בלוג, קישור, 
שיתוף או אספקת מדיה או מידע אלקטרוניים בדרכים אחרות 
על גבי רשתות תקשורת; אספקת שימוש זמני ביישומי תוכנה 
שאינם ניתנים להורדה לשם רישות חברתי, יצירת קהילה 

וירטואלית, ושידור של שמע, וידאו, מוזיקה, דמויות מצולמות, 
טקסט, גרפיקות ונתונים; אספקת אתר אינטרנט המציג 
טכנולוגיה המאפשרת למשתמשים להעלות ולשתף וידאו, 

מוזיקה, תמונות, טקסט, גרפיקות ונתונים; אחזקת בלוגים עבור 
אחרים; אספקת קהילה מקוונת למשתמשים לשם שיתוף תכני 
מידע, תמונות, מוזיקה, שמע ווידאו, לקבלת משוב מעמיתיהם, 
ליצירת קהילות וירטואליות, ולעיסוק ברישות חברתי.               
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 45 סוג: 45

Internet-based social networking services allowing 
users to communicate and share, store, transmit, 
view, and download text, images, audio and video 
content, and other multimedia materials; online social 
networking services; providing a social networking 
website for entertainment purposes

שירותי רישות חברתי מבוססי-אינטרנט המאפשרים 
למשתמשים לתקשר ולשתף, לאחסן, לשדר, לצפות ולהוריד 
תכני טקסט, תמונות, שמע ווידאו, וחמרי מולטימדיה אחרים; 
שירותי רישות חברתי מקוונים; אספקת אתר אינטרנט לרישות 
חברתי למטרות בידור.                                                       
                                                                                    

            

ט' שבט תשע"ה - 85129/01/2015



Trade Mark No. 262065 מספר סימן

Application Date 06/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1189100 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MKH Group

Address: Room 123, No. 1,Jinhai Mansion 1, Xin'an 4th 
Road North, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 
People's Republic of China

(P.R. CHINA Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery cases [caskets]; precious metals, 
unwrought or semi-wrought; jewellery; statues of 
precious metal; ornaments [jewellery, jewelry (Am.)]; 
works of art of precious metal; watches; jade; jade 
carving; ornament and art-work [jewellery, jewelry 
(Am.)] made of horn, bone, ivory, and shell.

ט' שבט תשע"ה - 85229/01/2015



Trade Mark No. 262074 מספר סימן

Application Date 06/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0720853 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Video games, computer games; recorded magnetic 
tapes, magnetic discs, magnetic wires and filaments; 
compact disc players; compact discs, interactive 
compact discs; sunglasses, spectacles, cases and 
chains for sunglasses and glasses; apparatus for 
recording, transmitting and reproducing sounds and 
images; computers, data processing apparatus; 
teaching and instruction apparatus; modems; 
acoustic couplers; floppy disc drives; printers for use 
with computers and plotters; bar code readers; visual 
display consoles; data entry keyboards; computer 
memory apparatus; computer interface apparatus; 
computer data entry and transfer apparatus; mouse 
pads; optical discs, computer programs; 
entertainment and game apparatus solely designed 
for use with a television set, automatic coin-operated 
amusement machines; calculating machines; 
loudspeakers, video cameras, film cameras, video 
players for cameras, video tapes; sound recording 
carriers; facsimile transmitting apparatus; 
telecommunication apparatus and instruments; 
photocopying apparatus and equipment; 
photographic equipment, projection apparatus, 
projection screens; exposed films, flash bulbs, 
batteries; magnets; videos, mobile phones, pagers, 
integrated circuits, integrated circuit cards, laptop 
computers; parts of and accessories for all the above 
goods included in this class.

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, bicycles, motorcycles, buses, lorries, 
vans, aeroplanes and ships, automobile fittings 
(included in this class), including pneumatic tyres; 
parts of and accessories for all the above goods 
included in this class.

Class: 14 סוג: 14

Chronometric apparatus and instruments; 
timepieces, alarm clocks, chronometers, timers, 
watchstraps, watch glasses, watch springs, watch 
chains; jewellery, necklaces, bracelets, earrings, 
rings, chains, pins, brooches, clock and watch hands, 
badges, cuff links, jewellery cases, cigarette boxes 
and cases, small flasks, small engraved flasks, 
powder compacts, tableware, statues, vases, 
ornaments, key rings, key holders, all of the 
aforementioned goods made of precious metals and 
their alloys and plated therewith; jewellery; precious 
stones; pendants, trophies, medals, medallions 
(jewellery); pins for the team and players made of 
precious metal; tie clips, tie pins; ashtrays made of 
precious metals; fashion jewellery.

ט' שבט תשע"ה - 85329/01/2015



Class: 16 סוג: 16

Printed matter; paper, cardboard; stationery items; 
books and magazines; newsletters, calendars; writing 
implements; gift paper, greeting cards, invitation 
cards, illustrated cards, postcards; transfers, stickers; 
photographs, photograph albums, stamp albums; 
posters; fountain pens, ball-point pens, felt-tip pens, 
pencils, nibs, coloured pencils, markers; cases and 
holders for writing material, paperweights; adhesives 
for stationery or household purposes; instructional 
and teaching materials (other than apparatus); 
playing cards; printing blocks; plastic sachets and 
small bags, conical paper bags; typewriters; office 
requisites (except furniture); electrical and non-
electrical office equipment (included in this class); 
prospectuses, printing type, brochures, entrance 
tickets; paper flags; parts of and accessories for all 
the above goods included in this class.

Class: 18 סוג: 18

Luggage; goods made of leather and imitation 
leather, included in this class; handbags; bags 
(included in this class); satchels; rucksacks and 
travelling bags; purses, wallets; briefcases, document 
wallets; umbrellas; sports and leisure bags (holdalls); 
parasols.

Class: 25 סוג: 25

Sportswear, leisurewear, tee-shirts, jumpers, 
sweatshirts, shorts, tracksuits, vests, tops, trousers, 
skirts, dresses, shirts, blouses, polo shirts, jackets, 
coats, suits, blazers, underwear; shoes, footwear; 
socks, hosiery; headwear, hats, caps, absorbent 
headbands, headbands; swimsuits; ties, braces, 
band bracelets, scarfs, shawls, gloves, mittens; 
pyjamas, rompers and play suits for small children.

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; gymnastics and sports articles 
(included in this class); small electronic games other 
than for use with a television set; parts of and 
accessories for all the above goods included in this 
class.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereals and 
preparations made from cereals; flour and 
preparations made from flour; muesli; ready-made 
meals and snacks made of rice, cereals and flour; 
pop corn, bread, cakes, shortbreads, biscuits, 
pastries, non-medicated pâtés and confectionery 
goods, sweetmeats; edible ice, ice made with water 
and goods made out of ice; sweet spreads; chocolate 
products and chocolate spread; sweets; beverages 
made with coffee, cocoa or chocolate, powders for 
making such beverages; honey, mustard, vinegar, 
tomato sauces, sauces (seasonings), spices.

Class: 32 סוג: 32

Beer, porter and ale; mineral and sparkling water, 
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, 
syrups and other preparations for making beverages; 
vegetable juices, lemonades.

ט' שבט תשע"ה - 85429/01/2015



 Owners

Name: Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)

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

(Suisse Association)

Class: 41 סוג: 41

Organising and conducting sports' events and 
competitions; entertainment; training services; 
production of films on videotapes, videocassettes 
and videograms; rental of audio and video 
equipment.

Class: 42 סוג: 42

Rental of access time to a computer data base 
(Internet site); catering services; cocktail lounge 
services; beauty and hairdressing salons; health 
care; hotel reservations; temporary accommodation 
and provision of food and drink (catering); services of 
restaurant, fast-food restaurants and self-service 
restaurants; licencing of intellectual property; 
services of journalists; translation services; 
photography and videotaping as well as printing 
services; computer consultancy; data processing 
(computer programming); surveillance and security 
guard services; doping control; graphic arts 
designing.

ט' שבט תשע"ה - 85529/01/2015



Trade Mark No. 262565 מספר סימן

Application Date 24/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0913597 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ

Address: Piyalepaşa Ortadoğu İş Merkezi K:12, Şişli 
İstanbul, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Fibreglass for insulation, flexible tubes, insulating 
materials, insulating tape and band, insulators, pipes, 
synthetic rubber, elastic yarns, waterproof packings, 
glass wool, mineral wool.

ט' שבט תשע"ה - 85629/01/2015



Trade Mark No. 263755 מספר סימן

Application Date 18/03/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: United Airlines, Inc.

Address: 233 South Wacker Drive, 11th Floor, Chicago, 
Illinois 60606, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transportation of persons, property and mail by air. הובלה של אנשים, רכוש ודואר באוויר.                                 
    

ט' שבט תשע"ה - 85729/01/2015



Trade Mark No. 263861 מספר סימן

Application Date 21/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1196094 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Lauterbach GmbH

Address: Altlaufstrasse 40, 85635 Höhenkirchen-
Siegertsbrunn, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Data processing equipment and computers, 
measuring instruments, in particular emulators and 
debuggers.

Class: 42 סוג: 42

Design and development of computer hardware and 
software, in particular emulators, debuggers and 
simulators.

ט' שבט תשע"ה - 85829/01/2015



Trade Mark No. 264963 מספר סימן

Application Date 07/05/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Joe-C Accessories Ltd שם: ג'ו-סי אקססוריז בע"מ

Address: Marcolet 21, Tel Aviv, Israel כתובת : מרכלת 21, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

bags; wallets; purses; pouches; all included in class 
18             

תיקים; ארנקים לאשה; ארנקים לגבר; נרתיקים; הנכללים כולם 
בסוג 18

Class: 25 סוג: 25

Clothing; footwear; headgear; all included in class 25  
   

דברי הלבשה; דברי הנעלה; כיסויי ראש  הנכללים כולם בסוג 
25

ט' שבט תשע"ה - 85929/01/2015



Trade Mark No. 265187 מספר סימן

Application Date 14/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 0825832 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Spring Footwear Corp.

Address: 1001 West McNab Rd, Pompano Beach, FL 
33069, U.S.A.

(New York State Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Ben Zikry

Address: 11/2 Echad Haam St., Raanana, Israel

שם: דוד בן זיקרי

כתובת : אחד העם 11/2, רעננה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes.

ט' שבט תשע"ה - 86029/01/2015



Trade Mark No. 265773 מספר סימן

Application Date 02/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Y-TECH SOLUTIONS LTD שם: וואי טק פתרונות בע"מ

Address: 13 Haamal st. A building, P.O.B. 11733, Rosh 
Ha'ain, 4809249, Park Afek, Israel

כתובת : העמל 13, בנין A, ת.ד. 11733, ראש העין, 4809249, 
פארק אפק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Attorney Barak Lasri

Address: 3 Bialik st., Haifa, 33112, Engineering 
Management building, 11th floor, Israel

שם: ברק לסרי

כתובת : ביאליק 3, חיפה, 33112, בניין מנהל הנדסה - קומה 
11, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Internet service providers; providing secured internet 
services that filters threats to the user; network 
redundancy services; electronic mail services; IPVPN 
– internet protocol Virtual privet network services; 
Virtual privet network services; POP post office 
protocol /IMAP – internet massage access protocol 
for mailbox sync –mailbox, simple mail transfer 
protocol for sending emails; hosted exchange 
services; all included in class 38.                                 
                                                                                    
      

אספקת חיבור לשירותי אינטרנט; אספקת שירות אינטרנט 
מאובטח אשר מסנן איומים לגולש; שירותי תקשורת יתירה 
המאפשרת עבודה על גבי קו מגבה בעת תקלת תקשורת;  
שירותי דואר אלקטרוני; שירותי איי פי ןי פי אן, שירות היוצר 
רשת פרטית מאובטחת עבור חברות בעלות סניפים במיקומים 
גיאוגרפיים שונים; שירותי וי פי אן (רשת פרטית וירטואלית) 
שירות אספקת רשת פרטית לחיבור מרחוק; שירותי דוא"ל 
איימפ/פופ הכוללים תיבת דואר, אפשרויות סנכרון תיבה, 

ואפשרות שליחת וקבלת דואר; שירותי שיתוף מידע מאוחסן 
(שרת תחלופה);הנכללים כולם בסוג 38.

Class: 42 סוג: 42

Cloud computing services; servers and applications 
hosting services; integration services; help desk – 
computer technical support services; IT security 
services; website hosting; mail anti-spam/anti-virus 
services; mail server backup services; internet 
website filtering policies; website filtering by 
categories; mobile syncing services; online backup 
service; providing co-location servers; providing VPS 
services; FTP/HTTP hosting; included in class 42..     
                                              

שירותי מחשוב ענן; שירותי אירוח שרתים ואפליקציות; שירותי 
אינטגרציה; שירותי תמיכה טכנית, מוקד תמיכה; שירותי 

אבטחת מידע; אירוח אתרי אינטרנט; שירותי סינון דואר זבל 
ודואר עם וירוסים; שירותי גיבוי לשרתי דואר;  שירות קביעת 

מדיניות גלישה לאתרים באינטרנט; סינון אתרים על פי 
קטגוריות ושירות קביעת מדיניות סינון באנטרנט; שירותי 

סנכרון סלולר; שירותי גיבוי מקוונים; אספקת שרתי קולוקיישן 
(אירוח שרתים פיסיים בחוות שרתים); שרתים וירטואליים 

פרטיים; שירות אירוח קבצים ואתרים; הנכללים כולם בסוג 42.

ט' שבט תשע"ה - 86129/01/2015



MOON

Trade Mark No. 265923 מספר סימן

Application Date 11/06/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Mann Ray Japanese Restaurant Ltd. שם: מן רה מסעדה יפנית בע"מ

Address: 58 Bograchov St., Tel Aviv, 63145, Israel כתובת : בוגרשוב 58, תל אביב, 63145, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eyal Brook, Adv.

Address: 9 Montefiore St., P.O.B. 29590, Tel Aviv, 
61294, Israel

שם: אייל ברוק, עו"ד

כתובת : מונטיפיורי 9, ת.ד. 29590, תל אביב, 61294, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Japanes restaurant. מסעדה יפנית.               

ט' שבט תשע"ה - 86229/01/2015



Trade Mark No. 266288 מספר סימן

Application Date 02/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Grinberg Aviad Akiva שם: גרינברג אביעד עקיבא

Address: 22 Hertzel St., Jerusalem, Israel כתובת : רח' הרצל 22, ירושלים, ישראל

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: 3 סוג: 3

Hair lotions; all included in class 3 תרחיצים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3       

ט' שבט תשע"ה - 86329/01/2015



Trade Mark No. 266289 מספר סימן

Application Date 02/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Grinberg Aviad Akiva שם: גרינברג אביעד עקיבא

Address: רח' הרצל 22, ירושלים, ישראל כתובת : רח' הרצל 22, ירושלים, ישראל

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: 3 סוג: 3

Hair lotions; all included in class 3 תרחיצים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3       

ט' שבט תשע"ה - 86429/01/2015



Trade Mark No. 266558 מספר סימן

Application Date 16/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1208719 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celeb LLC

Address: 16 Harborage Isle, Fort Lauderdale FL 33316, 
U.S.A.

(Florida, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Baby bubble bath; bath soaps; bleaching 
preparations for the hair; body wash; bubble bath; 
color removing preparations for hair; coloring 
preparations for cosmetic purposes; cosmetic 
preparations for body care; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetic preparations for skin care; 
deodorants and antiperspirants for personal use; eye 
liner; eye make-up; eye pencils; eye shadow; facial 
washes; false eyelashes; false nails; hair bleach; hair 
care creams; hair care preparations; hair color; hair 
dye; hair gel; hair lotion; hair mousse; hair pomades; 
hair relaxers; hair shampoos and conditioners; hair 
sprays; hair straightening preparations; hair styling 
preparations; hair tonic; hand soaps; lip balm; lip 
gloss; lip liner; lipstick; lipstick cases; nail art stickers; 
nail care preparations; nail enamel; nail gel; nail 
hardeners; nail paint; nail polish; nail polish remover; 
nail polish top coat; nail tips; nail varnish; non-
medicated preparations for the care of skin, hair and 
scalp; non-medicated skin care preparations; 
permanent wave preparations; shaving cream; 
shaving foam; shaving gel; shaving lotion; shaving 
mousse; shaving preparations; skin moisturizer; skin 
soap; soaps for babies; soaps for personal use.

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

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

U.S.A., 16/05/2013, No. 85980210 ארה"ב, 16/05/2013, מספר 85980210

Class: 3 סוג: 3

ט' שבט תשע"ה - 86529/01/2015



Scooper

Trade Mark No. 266629 מספר סימן

Application Date 14/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Scooper Ltd שם: סקופר בע"מ

Address: Habarzel 27, Tel Aviv, Israel כתובת : הברזל 27, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Ofhir, Adv.

Address: Kineret 5, Beser Buildings, Flour 12, Bne Brak, 
5126237, Israel

שם: גיא אופיר, עו"ד

כתובת : רח' כינרת 5, מגדלי בסר 3 קומה 12, בני ברק, 
5126237, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commericals,  public relations marketing and  news 
clippings, all included in class 35.

פרסומות, שירותי יחסי ציבור, שיווק ואספקת קטעי חדשות, 
הנכללים כולם בסוג 35                             

ט' שבט תשע"ה - 86629/01/2015



Trade Mark No. 267767 מספר סימן

Application Date 22/08/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Sporting activities; exercise and leisure center, health 
and fitness center and services; physical fitness 
training services; physical fitness conditioning 
classes; physical fitness instruction and consultation; 
providing classes, workshops and seminars in the 
fields of fitness and exercise; providing fitness, 
recreational and exercise facilities; providing a web 
site featuring information on exercise, weight loss, 
physical fitness, and personal development 
accessible through a global computer network and 
mobile devices; on-line journals, namely, blogs 
featuring the topics regarding local community, 
exercise, fitness, wellness and personal 
development; entertainment services, including, 
providing podcasts via video or audio in the fields of 
exercise, weight loss, physical fitness, and personal 
development; production and distribution of radio 
programs, television programs and cable television 
programs in the fields of exercise, fitness, wellness 
and personal development for distribution via 
television, cable television, radio and a global 
computer network; entertainment services in the 
nature of the production and distribution of a 
television channel, cable television channel and radio 
channel in the fields of exercise, fitness, wellness 
and personal development; educational services, 
including, the presentation of seminars, lectures, 
workshops and panel discussions in the fields of 
exercise, fitness, wellness and personal 
development; all included in class 41.

פעילויות ספורטיביות; מרכז פעילות גופנית ופנאי, מרכז 
בריאות וכושר גופני ושירותים; שירותי הדרכת כושר גופני; 

שיעורי כושר גופני; ייעוץ והוראת כושר גופני; אספקת שיעורים, 
סדנאות וסמינרים בתחומי הכושר ופעילות גופנית; אספקת 
מתקני כושר, פנאי והתעמלות; אספקת אתר אינטרנט הכולל 

מידע על פעילות גופנית, ירידה במשקל, כושר גופני, 
והתפתחות אישית נגישה דרך רשת מחשבים עולמית והתקנים 
ניידים; עיתונים מקוונים, שהם, בלוגים המציגים את הנושאים 
הנוגעים לקהילה מקומית, פעילות גופנית, כושר גופני, בריאות 
והתפתחות אישית; שירותי בידור, הכוללים, אספקת קבצים 
באמצעות וידאו או אודיו בתחומי פעילות גופנית, ירידה 
במשקל, כושר גופני, והתפתחות אישית; ייצור והפצה של 
תוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה ותוכניות טלוויזיה בכבלים 
בתחומי פעילות גופנית, כושר, בריאות והתפתחות אישית 
להפצה באמצעות טלוויזיה, טלוויזיה בכבלים, רדיו ורשת 

המחשבים הגלובאלית; שירותי בידור בטבעו של ייצור וההפצה 
של ערוץ טלוויזיה, ערוץ טלוויזיה בכבלים וערוץ רדיו בתחומי 
פעילות גופנית, כושר, בריאות והתפתחות אישית; שירותי 
חינוך, הכוללים, הצגת סמינרים, הרצאות, סדנאות ופנלים 
בתחומי פעילות גופנית, כושר, בריאות והתפתחות אישית; 

הנכללים כולם בסוג 41.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

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

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

U.S.A., 25/02/2014, No. 86/203100 ארה"ב, 25/02/2014, מספר 86/203100

Class: 41 סוג: 41

ט' שבט תשע"ה - 86729/01/2015



 Owners

Name: SoulCycle, LLC

Address: 609 Greenwhich Street, New York, NY, 10014, 
U.S.A.

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

ט' שבט תשע"ה - 86829/01/2015



FIPROGUARD

Trade Mark No. 269025 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sergeant's Pet Care Products, Inc.

Address: 515 Eastern Avenue, Allegan MI 49010, U.S.A.

(Michigan, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Flea and tick control products such as antiparasitic 
collars, sprays, shampoos, medicated powders, spot-
on products, and topical ointments for pets; all 
included in class 5.

מוצרי בקרת פרעוש וקרצית כגון קולרים נגד טפיל, תרסיסים, 
תכשירי שמפו, אבקות רפואיות, מוצרים על-מקום, ומשחות 

טופיקליות עבור חיות מחמד; הנכללים כולם בסוג 5.               
                            

ט' שבט תשע"ה - 86929/01/2015



SENTRYPRO

Trade Mark No. 269026 מספר סימן

Application Date 21/10/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Sergeant's Pet Care Products, Inc.

Address: 515 Eastern Avenue, Allegan MI 49010, U.S.A.

(Michigan, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Pet shampoos and conditioners, all included in class 
3.           

תכשירי שמפו ומרככי שיער עבור חיות מחמד; הנכללים כולם 
בסוג 3.

Class: 5 סוג: 5

Flea and tick control products such as sprays, 
shampoos, medicated powders, spot-on products, 
and topical ointments for pets; all included in class 5.

מוצרי בקרת פרעוש וקרצית כגון תרסיסים, תכשירי שמפו, 
אבקות רפואיות, מוצרים על-מקום, ומשחות טופיקליות עבור 
חיות מחמד; הנכללים כולם בסוג 5.                               

ט' שבט תשע"ה - 87029/01/2015



ביגה
BIGA

Trade Mark No. 269204 מספר סימן

Application Date 27/10/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lechem Biga Ltd. שם: לחם ביגה בע"מ

Address: 5 Derech HaYam, Haifa, 3463103, Israel כתובת : דרך הים 5 - אצל רו"ח נדב קזז, חיפה, 3463103, 
ישראל

514968890

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Perel Adv.

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

שם: פרל  עורכי דין

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and coffee substitutes; Flour and 
products made from cereals; Bread and pastries; 
Health breads; Ice cream and sweets; Pizzas;  
Sandwiches;  all included in class 30

קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה; קמח ומוצרים העשויים מדגנים; 
לחם ודברי מאפה; לחמי בריאות; גלידות ומתוקים; פיצות; 

כריכים;  הנכללים כולם בסוג 30                                         
                                                        

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drinks; Catering; 
Coffee Shop; Bar and Restaurant; Fast-food 
restaurant; services for providing bakery products; 
services for providing bakery products which are 
baked in- house; services for providing confectionery 
food products; services for providing confectionery 
food  products which are made in- house; Pizzeria ; 
all included in class 43

שירותים להספקת מזון ומשקה; הסעדה; בית קפה; בר 
מסעדה; מסעדת מזון מהיר; שירותי הגשת מוצרי מאפה; 
שירותי הגשת מוצרי מאפה הנאפים במקום ; שירותי הגשת 
מוצרי קונדיטוריה; שירותי הגשת מוצרי קונדיטוריה המיוצרים 
במקום;פיצריה; הנכללים כולם בסוג 43                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

ט' שבט תשע"ה - 87129/01/2015



Trade Mark No. 269426 מספר סימן

Application Date 04/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Maor Cohen שם: מאור כהן

Address: Harav Maimon 17 St., Netanya, 42223, Israel כתובת : הרב מימון 17, נתניה, 42223, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shlomi Arbel

Address: Museum Tower, 4 Berkowitz St., Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שלומי ארבל, עו"ד

כתובת : ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון, תל אביב-יפו, 6423806, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fertilizers and growing media. דשנים ומצעי גידול.                         

Class: 31 סוג: 31

Agricultural and horticultural products and agricultural 
bulbs.

מוצרי חקלאות, גננות ונורות חקלאיות.                                 
                        

ט' שבט תשע"ה - 87229/01/2015



גומיפלצת

Trade Mark No. 269753 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: 49 Hasivim St., Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' הסיבים  49, פתח תקוה, 49517, 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: 41 סוג: 41

Education and entertainment services; games for 
children through internet websites; all included in 
class 41.

שירותי חינוך ובידור; משחקים לילדים באמצעות אתרי 
אינטרנט; הנכללים בסוג 41.                                               

                          

ט' שבט תשע"ה - 87329/01/2015



Trade Mark No. 269754 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: 49 Hasivim St., Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' הסיבים  49, פתח תקוה, 49517, 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: 30 סוג: 30

Sweets, candies and chewing gums; all included in 
class 30

ממתקים, סוכריות, ומסטיקים ללעיסה; הנכללים כולם בסוג 30  
       

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services; games for 
children through internet websites; all included in 
class 41.

שירותי חינוך ובידור; משחקים לילדים באמצעות אתרי 
אינטרנט; הנכללים בסוג 41.                                               

                          

ט' שבט תשע"ה - 87429/01/2015



Trade Mark No. 269755 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: 49 Hasivim St., Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' הסיבים  49, פתח תקוה, 49517, 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: 30 סוג: 30

Sweets, candies and chewing gums; all included in 
class 30

ממתקים, סוכריות, ומסטיקים ללעיסה; הנכללים כולם בסוג 30  
       

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services; games for 
children through internet websites; all included in 
class 41.

שירותי חינוך ובידור; משחקים לילדים באמצעות אתרי 
אינטרנט; הנכללים בסוג 41.                                               

                          

ט' שבט תשע"ה - 87529/01/2015



Trade Mark No. 269756 מספר סימן

Application Date 17/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STRAUSS GROUP LTD. שם: שטראוס גרופ בע"מ

Address: 49 Hasivim St., Petach Tikva, 49517, Israel כתובת : רח' הסיבים  49, פתח תקוה, 49517, 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: 30 סוג: 30

Sweets, candies and chewing gums; all included in 
class 30

ממתקים, סוכריות, ומסטיקים ללעיסה; הנכללים כולם בסוג 30  
       

Class: 41 סוג: 41

Education and entertainment services; games for 
children through internet websites; all included in 
class 41.

שירותי חינוך ובידור; משחקים לילדים באמצעות אתרי 
אינטרנט; הנכללים בסוג 41.                                               

                          

ט' שבט תשע"ה - 87629/01/2015



Trade Mark No. 269965 מספר סימן

Application Date 23/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ivgi moshe שם: איבגי משה

Address: Bene berak 20, Tel Aviv, Israel כתובת : בני ברק 20, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meiri Herzel, Adv.

Address: 70 Weizman, Kfar Saba, 44250, Israel

שם: מאירי הרצל, עו"ד

כתובת : ויצמן 70, כפר סבא, 44250, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

shoes   נעליים

ט' שבט תשע"ה - 87729/01/2015



Trade Mark No. 270178 מספר סימן

Application Date 04/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150488A מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MTU Friedrichshafen GmbH

Address: Maybachplatz 1, 88045 Friedrichshafen, 
Germany

(Germany GmbH)

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: 1 סוג: 1

Coolants for engines, especially for vehicle engines.

Class: 4 סוג: 4

Engine oil, lubricating oil, lubricating grease, 
lubricants.

Class: 41 סוג: 41

Instruction, training, organisation and conduction of 
workshops [training].

ט' שבט תשע"ה - 87829/01/2015



Trade Mark No. 270215 מספר סימן

Application Date 30/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avrahami Avishy שם: אברהמי אבישי

Address: Mohaliver 5 St., Petah Tikva, Israel כתובת : מוהליבר 5, פתח תקוה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meiri Herzel, Adv.

Address: 70 Weizman, Kfar Saba, 44250, Israel

שם: מאירי הרצל, עו"ד

כתובת : ויצמן 70, כפר סבא, 44250, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes.   .נעליים

ט' שבט תשע"ה - 87929/01/2015



AER-O-SCOPE

Trade Mark No. 270760 מספר סימן

Application Date 18/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: G.I. VIEW LTD. שם: ג'י. איי. וויו בע"מ   

Address: 5 Shoham St., Ramat Gan, Israel כתובת : רח' שוהם 5, רמת גן, 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: 10 סוג: 10

A colonoscope system combining a unique optical 
device and intended for the screening, diagnosis, 
surveillance and treatment of the gastrointestinal 
tract.

מערכת קולונוסקופיה המשלבת התקן אופטי ייחודי ואשר 
משמשת לסריקה, מעקב, אבחון וטיפול במערכת העיכול.         
                                                                                    

                          

ט' שבט תשע"ה - 88029/01/2015



Trade Mark No. 271104 מספר סימן

Application Date 29/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Perry Sugarman שם: פרי שוגרמן

Address: 56 Klausner Street, Ra'anana, 4336728, Israel כתובת : קלאוזנר 56, רעננה, 4336728, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reif & Reif, Adv.

Address: 72/2 Gibstien yehoshua, Rishon Le zion, 
7531364, Israel

שם: רייף את רייף, עו"ד

כתובת : רח' גיבשטיין יהושע 72/2, ראשון לציון, 7531364, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25

דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25     
    

Class: 41 סוג: 41

Fitness and health education; fitness and health 
training; fitness and health activities;  all included in 
class 41

חינוך כושר ובריאות; אימוני כושר ובריאות;   פעילות כושר 
ובריאות; הנכללים כולם בסוג 41                                         

                      

ט' שבט תשע"ה - 88129/01/2015



טסה שוקולד
Tasa Chocolate

Trade Mark No. 271126 מספר סימן

Application Date 29/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tasa Chocolate ltd שם: טסה שוקולד בע"מ

Address: 15 Hamelacha St., Holon, Israel כתובת : המלאכה 15, חולון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Or-Hof Tech & IP Law

Address: Shlonsky 20, Tel Aviv, 6941044, Israel

שם: אור-חוף טכנולוגיות וקניין רוחני

כתובת : שלונסקי 20, תל אביב, 6941044, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate and chocolate products, pastries, cookies 
and candy, ice cream;  all included in class 30.

שוקולד ומוצרי שוקולד, דברי מאפה, עוגיות ומתקים, גלידות; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                               

Class: 35 סוג: 35

Importing and marketing chocolate and chocolate 
products, pastries, cookies and candy, ice cream; all 
included in class 35.

ייבוא ושיווק של שוקולד ומוצרי שוקולד, דברי מאפה, עוגיות 
וממתקים, גלידות; הנכללים כולם בסוג 35.                           

                                

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                        

ט' שבט תשע"ה - 88229/01/2015



Trade Mark No. 271127 מספר סימן

Application Date 29/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Tasa Chocolate ltd שם: טסה שוקולד בע"מ

Address: המלאכה 15, חולון, ישראל כתובת : המלאכה 15, חולון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Or-Hof Tech & IP Law

Address: Shlonsky 20, Tel Aviv, 6941044, Israel

שם: אור-חוף טכנולוגיות וקניין רוחני

כתובת : שלונסקי 20, תל אביב, 6941044, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Chocolate and chocolate products, pastries, cookies 
and candy, ice cream;  all included in class 30.

שוקולד ומוצרי שוקולד, דברי מאפה, עוגיות ומתקים, גלידות; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                               

Class: 35 סוג: 35

Importing and marketing chocolate and chocolate 
products, pastries, cookies and candy, ice cream; all 
included in class 35.

ייבוא ושיווק של שוקולד ומוצרי שוקולד, דברי מאפה, עוגיות 
וממתקים, גלידות; הנכללים כולם בסוג 35.                           

                                

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43.         
                        

ט' שבט תשע"ה - 88329/01/2015



Trade Mark No. 271316 מספר סימן

Application Date 30/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yaakov Kakoun שם: יעקב קקון

Address: Habrosh 47, Pardessiya, Israel כתובת : הברוש 47, פרדסיה, ישראל

Name: Meir Kakoun שם: מאיר קקון

Address: Habrosh 47, Pardessiya, Israel כתובת : הברוש 47, פרדסיה, ישראל

Name: Zion Kakoun שם: ציון קקון

Address: Habrosh 47, Pardessiya, Israel כתובת : הברוש 47, פרדסיה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Laor, Adv.

Address: HaSharon Road 6, P.O.B. 424, Beit Itzhak, Beit 
Itzhak, Israel

שם: יעקב לאור, עו"ד

כתובת : דרך השרון 6, ת.ד. 424, בית יצחק, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverage, wines. משקאות כוהליים, יינות.         

ט' שבט תשע"ה - 88429/01/2015



SPRING SIMPLY FRUIT

Trade Mark No. 271341 מספר סימן

Application Date 06/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: JAFORA TABORI LTD. שם: יפאורה תבורי בע"מ

Address: Gad Feinstein Road, P.O.B. 2340, Rehovot, 
76120, Israel

כתובת : דרך גד פיינשטיין, ת.ד. 2340, רחובות, 76120, 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: 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; 
flavored drinking water, vegetable drinks and 
vegetable juices; soft beverages; soda beverages; 
ciders; all of the aforementioned products do not 
contain milk; all included in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקאות מירקות ומיצי 
ירקות; משקאות קלים; משקאות מוגזים; סיידרים; כל הטובין 

הנזכרים לעיל אינם כוללים חלב, הנכללים כולם בסוג 32.         
                                                                                    

                                                          

ט' שבט תשע"ה - 88529/01/2015



Trade Mark No. 271470 מספר סימן

Application Date 04/08/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee; coffee substitutes; coffee products; tea; 
cocoa; products made from cocoa; products made 
from flour; products made from cereals; breads; 
pastries; candies; ice creams; all included in class 
30.

קפה; תחליפי קפה; מוצרי קפה; תה; קקאו; מוצרים העשויים 
מקקאו; מוצרים העשויים מקמח; מוצרים העשויים מדגנים; 

דברי מאפה; ממתקים; גלידות; כל הנכלל בסוג 30.                 
                                                                                    

      

Class: 35 סוג: 35

Selling points of food and beverages; business 
management, namely business management of 
coffee shops, restaurants, catering and  selling points 
of food and beverages; business administration, 
namely, business administration of coffee shops, 
restaurants, catering and selling points of food and 
beverages  all included in class 35

נקודות למכירת מזון ומשקאות; ניהול עסקים, דהיינו, ניהול בתי 
קפה, מסעדות, קייטרינג ונקודות למכירת מזון ומשקאות, ניהול 
עסקים, דהיינו, ניהול עסקי של בתי קפה, מסעדות, קייטרינג 
ונקודות למכירת מזון.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 43 סוג: 43

Services of coffee shops; services of restaurants; 
services of catering; supplies of food and beverages; 
services of food and beverages; all included in class 
43.

שירותי בתי קפה, שירותי מסעדות, שירותי קייטרינג, אספקת 
מזון ומשקאות, הגשת מזון ומשקאות; הנכללים כולם בסוג 43.  
                                                                                     

                      

ט' שבט תשע"ה - 88629/01/2015



Ownersבעלים

Name: Joe Cafe Gourmet Ltd. שם: ג'ו קפה גורמה בע"מ

Address: רחוב המלאכה 15, חולון, 5885012, ישראל כתובת : רחוב המלאכה 15, חולון, 5885012, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weissglas-Almagor, Advs.

Address: Tel Aviv, Israel

שם: ויסגלס-אלמגור, עו"ד

כתובת : רחוב לילינבלום 44, ת.ד. 2448, תל אביב, 61024, 
ישראל

ט' שבט תשע"ה - 88729/01/2015



Trade Mark No. 271485 מספר סימן

Application Date 12/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CPSO TRADES & BUSINESS INITIATIVES LTS. שם: סי פי אס או מסחר ויזמות עסקית בע"מ

Address: 54 Tamar St., Omer, 8496500, Israel כתובת : תמר 54, עומר, 8496500, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Guy Kedem, Adv.

Address: 3 Arugot Habosem Street, Modiin, 7173615, 
Israel

שם: עו"ד גיא קדם

כתובת : רח' ערוגות הבושם 3, מודיעין, 7173615, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewellery for children; all included in class 14. תכשיטי ילדים; הנכללים כולם בסוג 14.                             

ט' שבט תשע"ה - 88829/01/2015



Trade Mark No. 271553 מספר סימן

Application Date 20/03/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Computer programming; design and development of 
computer hardware and software; design, 
development and maintenance of proprietary 
computer software in the field of natural language, 
speech, speaker, language, voice recognition, and 
voice-print recognition; rental of computer hardware 
and software apparatus and equipment; computer 
hardware and software consulting services; support 
and consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; providing 
computer hardware or software information online; 
website creation, design and maintenance services; 
website hosting services; application service provider 
(ASP) services featuring hosting computer software 
applications of others; application service provider 
(ASP) services featuring software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
graphics, images, audio, video, and multimedia 
content, and electronic publications; application 
service provider (ASP) services featuring software for 
use in connection with voice recognition software and 
voice-enabled software applications; providing online 
non-downloadable software; providing search 
engines for obtaining data via the internet and other 
electronic communications networks; electronic data 
storage services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid; all 
included in class 42.

תכנות מחשב; עיצוב ופיתוח של חומרת ותוכנת מחשב; עיצוב, 
פיתוח ותחזוקה של תוכנת מחשב קניינית בתחום השפה 

הטבעית, הדיבור, הדובר, השפה, זיהוי הקול, וזיהוי הטביעת 
קול; השכרה של חומרת מחשב ומכשירי תוכנה וציוד; חומרת 
מחשב ושירותי ייעוץ תוכנה; שירותי תמיכה וייעוץ לפיתוח 
מערכות מחשב, מאגרי נתונים ויישומים; אספקת מידע על 
חומרת ותוכנת מחשב באינטרנט; שירותי יצירת, עיצוב 

ותחזוקת אתר אינטרנט; שירותי אירוח אתרי אינטרנט; שירותי 
ספקי שירות יישומים (איי.אס.פי) הכוללים אירוח של יישומי 
תוכנת מחשב של אחרים; שירותי ספקי שירות יישומים 

(איי.אס.פי) הכוללים תוכנה ליצירה, עריכה, הפצה, הורדה, 
העברה, קבלה, ניגון, עריכה, הפקה, קידוד, פענוח, הצגה, 
אחסון וארגון של תוכן טקסט, גרפיקה, תמונות, אודיו, וידאו 
ומולטימדיה, ופרסומים אלקטרוניים; שירותי ספקי שירות 

יישומים (איי.אס.פי) הכוללים תוכנה לשימוש בחיבור עם תוכנת 
זיהוי קול ויישומי הפעלת תוכנה באמצעות קול; אספקת תוכנה 
מקוונת שאינה ניתנת להורדה; אספקת מנועי חיפוש לקבלת 
נתונים באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת אלקטרוניות 

אחרות; שירותי אחסון אלקטרוניים; שירותי מידע, ייעוץ והכוונה 
בנוגע לכל הנושאים האמורים; 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)

Jamaica, 21/09/2011, No. 58924 ג'מאייקה, 21/09/2011, מספר 58924

Class: 42 סוג: 42
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

This national mark was filed according to article 56M 
of the Ordinance – Transformation of international 
registration no.248271 in Israel.

סימן לאומי זה הוגש לפי סעיף 56יג לפקודה – המרה של סימן 
בינלאומי שמספרו בישראל 248271.

The mark consists of a stylized microphone design 
defined by black lines and featuring a lower-half 
illuminated by white and purple lighting elements, 
which is superimposed on a silver and black disc and 
surrounded by a black circle. as shown in the mark.

הסימן מורכב מעיצוב מסוגנן של מיקרופון שהוגדר על ידי קווים 
שחורים הכולל חצי תחתון מואר בגופי תאורה לבנה וסגולה, 
אשר מונחים על דיסק כסוף ושחור ומוקף בעיגול שחור. כפי 

שמוצג בסימן.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Trade Mark No. 271586 מספר סימן

Application Date 20/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dror Morad שם: דרור מורד

Address: 3 Gotliv St., Bnei Brak, Israel כתובת : גוטליב 3, בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Oz Haim, Adv.

Address: 7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor, Ramat 
Gan, 52522, Israel

שם: עוז חיים, עו"ד

כתובת : רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14, רמת גן, 
52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; all included in 
class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; הכל כלול תחת סוג 43.           
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.Journal" No")("יומן" מס' 05/2011

233310

.Journal" No")("יומן" מס' 02/2012

236672

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2013

239582 239583

.Journal" No")("יומן" מס' 01/2014

260879 261948

.Journal" No")("יומן" מס' 07/2014

253829

237030 240613 241254 242482 243635 244319 245091 245092 
245227 245543 245574 245575 245590 245840 246809 246811 
247036 247442 247444 247446 247447 247991 248322 248323 
248326 248327 248559 248602 248671 249311 249406 249564 
249565 249566 249567 249568 249603 249799 249907 249965 
250058 250172 250176 250231 250261 250295 250309 250348 
250349 250566 250766 250782 250798 250806 250845 250888 
250889 251059 251078 251269 251289 251290 251300 251304 
251511 251633 251648 251755 251765 251890 251892 251893 
251894 251988 252011 252022 252045 252048 252152 252192 
252202 252206 252219 252228 252232 252235 252236 252257 
252288 252381 252393 252399 252426 252492 252497 252531 
252536 252553 252556 252573 252583 252584 252585 252599 
252619 252621 252702 252751 252762 252763 252766 252772 
252773 252782 252785 252791 252796 252826 252827 252931 
252954 252962 252966 252968 252994 253003 253025 253031 
253038 253078 253093 253102 253134 253141 253155 253164 
253166 253209 253216 253220 253230 253247 253250 253261 
253269 253270 253285 253302 253307 253326 253336 253341 
253344 253376 253384 253385 253388 253397 253400 253414 
253417 253446 253466 253469 253494 253495 253496 253497 
253498 253505 253519 253548 253557 253563 253601 253602 
253603 253612 253649 253661 253673 253725 253749 253771 
253801 253812 253847 253901 253908 253940 253946 253963 
253965 254004 254040 254086 254097 254100 254104 254108 
254112 254113 254144 254148 254174 254197 254202 254259 
254288 254294 254301 254306 254308 254309 254313 254315 
254319 254335 254336 254340 254341 254345 254354 254356 
254370 254412 254424 254432 254454 254456 254459 254529 
254536 254555 254567 254597 254613 254618 254645 254650 
254652 254654 254661 254672 254720 254775 254778 254786 
254788 254812 254857 254858 254859 254863 254898 254912 
254913 254942 254949 254957 254994 254995 254996 254997 

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED
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.Journal" No")("יומן" מס' 09/2014

255001 255002 255029 255030 255031 255042 255044 255055 
255057 255062 255073 255125 255130 255201 255206 255248 
255251 255255 255319 255371 255372 255406 255455 255473 
255569 255582 255600 255627 255637 255641 255644 255649 
255650 255654 255655 255657 255696 255702 255703 255711 
255713 255715 255717 255718 255719 255728 255742 255809 
255811 255812 255814 255817 255882 255924 255927 255938 
255939 255957 255960 255966 255971 255972 256021 256065 
256073 256103 256107 256110 256111 256112 256113 256115 
256118 256123 256124 256125 256126 256127 256128 256129 
256130 256131 256132 256135 256136 256137 256139 256140 
256141 256142 256143 256145 256146 256148 256151 256153 
256154 256155 256157 256158 256169 256171 256177 256180 
256182 256187 256188 256191 256207 256208 256213 256216 
256225 256228 256231 256235 256237 256239 256240 256242 
256243 256245 256246 256247 256249 256251 256252 256253 
256254 256256 256258 256261 256275 256276 256292 256296 
256298 256310 256312 256318 256330 256337 256338 256339 
256342 256343 256345 256346 256347 256349 256353 256354 
256355 256357 256358 256359 256360 256364 256365 256369 
256370 256374 256382 256383 256387 256388 256389 256391 
256392 256404 256409 256410 256425 256427 256428 256429 
256430 256431 256432 256433 256434 256435 256437 256444 
256445 256446 256448 256450 256451 256452 256453 256454 
256458 256461 256462 256464 256467 256469 256470 256471 
256476 256477 256479 256482 256491 256492 256493 256496 
256503 256505 256521 256524 256528 256534 256537 256540 
256554 256555 256558 256564 256577 256603 256608 256613 
256615 256616 256617 256619 256620 256621 256622 256626 
256627 256628 256631 256632 256633 256634 256636 256637 
256638 256639 256640 256641 256674 256676 256690 256693 
256695 256729 256737 256740 256753 256762 256782 256829 
256830 256833 256834 256835 256839 256840 256844 256845 
256847 256853 256854 256855 256856 256959 256960 256961 
256962 256963 256964 256965 256966 256967 256968 256969 
256970 256971 256972 256973 256974 256976 256977 256982 
257061 257062 257064 257065 257066 257067 257068 257069 
257070 257077 257078 257082 257083 257086 257088 257089 
257164 257261 257268 257270 257273 257276 257282 257283 
257911 260308 260720 260881 261909 262301 262629 262816 
263412 263738 264084 264725 264894 264962 265208 265261 
265262 265474 265619 265743 265747 266121 266446 266835 
267410 267411 267412 267414 267468 267469 267580 267620 

267793 267857 268034 268040 268121 268141 268338

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered
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252702

 , 

BALEV CORPORATION EOOD

BG-9009 Varna, Bulgaria

 , 

252702

 , 

BALEV EOOD

BG-9009 Varna, Bulgaria

 , 

209287

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

BNI FRANCHISE CORP.

Upland, California 91786, U.S.A.

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

239514 240177 240645 240646 240823 240824 240960 241198 244237

 , 

Guess? , Inc.

Los Angeles CA 90021, U.S.A.

 , 
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253078

 , 

I.C. INTELLIGENCE BUSINESS GROUP LIMITED 

CY-7600 Larnaca, Cyprus

 , 

82000

לוצאטו את לוצאטו

ת.ד. 5352 ,   באר שבע

Luzzatto & Luzzatto

LAFUMA MOBILIER SAS

26140 Anneyron, France

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva

252583 252584 252585

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון, רח' שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Rackspace Israel Holdings Ltd.

רקספייס ישראל החזקות בע"מ

הרצליה פיתוח, ישראל

Nolton House, 14 Shenkar Street. ,   Herzliya 
Pituach

105000

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

United Times Alacrity International Enterprise 
Management Consulting (Beijing) Co., Ltd.

Chaoyang Distirct, Beijing, People's Republic of China

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP
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107764

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Les Pres ; (French Corporation)

Paris  75016, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

115412 117119 117120 118339

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

The Nielsen Company (US), LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

New York, NY 10004, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

121448

גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל 
אביב

Glusman & Co., Law Offices

Robi Ltd.

Las Vegas, Nevada 89128, U.S.A.

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor , Tel Aviv

152497

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Theravance Biopharma R & D IP, LLC ; (Delaware 
Limited Liability Company)

South San Francisco, California 94080, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv
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174372 174373

גד מינא ושות', עו"ד

רח' הנצי"ב 39 ,   תל אביב

Gad Mina & Co., Adv.

Conus Group Ltd

קונוס גרופ בע"מ ; חברה פרטית

רמת השרון, ישראל

39 Hanatsiv Street , Tel Aviv

176636 176637 176638

אפשטיין, קנולר, חומסקי, אסנת, גילת, טננבוים ושות', 
עו"ד

בית רובינשטיין רחוב לינקולן 20 ,   תל אביב

Epstein, Knoller, Chomsky, Osnat, Gilat, 
Tenenboim & Co., Advs.

TMN DRIVING SYSTEMS INDUSTRY LTD.

תמן תעשיית מערכות נהיגה בע"מ

חיפה, ישראל

Beit Rubenstein 20 Lincoln Street , Tel Aviv

178022

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Weill

75018 Paris, France

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

187903

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון, רח' שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

Gordon Brothers Commercial & Industrial, LLC ; 
(Delaware Limited Liability Company)

Boston, Massachusetts 02199, U.S.A.

Nolton House, 14 Shenkar Street. , Herzliya 
Pituach
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193149 193150

זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

ת.ד. 50605 ,   נצרת

Zahi Abu El-Assal, Adv.

Al-Fakher International Co.

Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

P.O.B. ox 50605 ,   Nazareth

196230

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Biomet 3i, LLC ; (Florida Limited Liability Company)

Palm Beach Gardens, Florida 33410, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

203406

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

NAPKLEEN EUROPE LIMITED

London W1U 3PH, United Kingdom

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

219667 219668

בויאר, רויזן, אור, שפרנט ושות'

רחוב קרליבך 1 ,   תל אביב-יפו

Boyer, Roizen, Or, Shpernat & Co. Adv.

פל-עד (פ.בש) יצור ומסחר בע"מ

תל אביב, ישראל

1 Karlibach St. , Tel Aviv
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223152 233698

גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע , קומה 29 ,   תל 
אביב

Glusman & Co., Law Offices

Ideal Solar Energy Ltd.

אידאל אנרגיות סולריות בע"מ

באר שבע, ישראל

Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor , Tel Aviv

227413 253374

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

235681

SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 
S.P.A. ; (Italy Corporation)

I-00144 ROMA, Italy

 , 

240968

Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH

A-2752 Wöllersdorf, Austria

 , 
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241011 241187

bio.logis Genetic Information Management GmbH 

60438 Frankfurt am Main, Germany

 , 

243670

Business Friend, Inc ; (Delaware Corporation)

Carlsbad, CA 92008, U.S.A.

 , 

251744 251967

LABORATOIRES SVR ; (France SAS)

F-91220 Le Plessis Pate, France

 , 

254039 254040 254041

Outfit7 Limited

London EC3V 0EH, United Kingdom

 , 
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254204

Absolute Beauty Solutions Limited ; (Limited Liability 
Company)

Wokingham, Berkshire RG41 2AD, United Kingdom

 , 

37515 88415 88416 99660 99661 175315

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

R&B FOODS, INC. ; (Delaware Corporation)

Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

53557 55946 191773 191774 191775 191776 191777 191778

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

DVF Studio LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

New York, NY 10014, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

58576 159956 180663 187884 206765

ד"ר יצחק הס ושותפיו

בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35 ,   רמת גן

Dr. Yitzhak Hess & Partners

MATZOT AVIV 2014 BAKING LTD.

מצות אביב 2014 מאפה בע"מ

בני ברק, ישראל

Twin Tower 2, 35 Jabotinsky Street , Ramat 
Gan
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68510 68511 80105 84265 112328 112329 112330 133147 133148

סורוקר-אגמון, עו"ד

בית נולטון, רח' שנקר 14 ,   הרצליה פיתוח

Soroker-Agmon, Adv.

ADVANSA B.V.

NL-4861 PM CHAAM, Netherlands

Nolton House, 14 Shenkar Street. , Herzliya 
Pituach

79482 79483

זליגסון  גבריאלי ושות'

ת.ד. 1426 ,   תל אביב-יפו

Seligsohn Gabrieli  & Co.

BRACCO SUISSE S.A.

Manno, Switzerland

P.O.B. 1426 ,   Tel Aviv

83414

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Johnson & Johnson ; (New Jersey Corporation)

New Brunswick, New Jersey, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

8515

אלן שנקמאן, עו"ד

רחוב פלאוט 10 ,   רחובות

Ellen Shankman, Adv.

DATA ACCESS ; (Societe a responsabilite limitee)

75008 Paris, France

10 Plaut St. , Rehovot
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163759

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Sammontana S.p.A.

Empoli (Firenze), Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

271303

TRE MARIA RICORRENZE S.R.L.

Milano, Italy

Luzzatto & Luzzattoלוצאטו את לוצאטו

P.O.B. 5352 ,   Beer Sheva ת.ד. 5352 ,   באר שבע

הסימן החדש שנוצר בעקבות העברת הבעלות החלקית

The number of the new file resulting from the partial change in ownership

העברת בעלות חלקית

PARTIAL CHANGE OF OWNERSHIP

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

103105 103106

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

erima GmbH
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106038 197739 200667 217643

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

אפיקים רכב חשמלי - אגודה שיתופית יצרנית חקלאית בע"מ

Afikim Electric Vehicles Ltd.

114524 116224 116225 140317

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

AMADA MIYACHI AMERICA, INC. ; (Delaware Corporation)

118796 118797 118798 118799

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

VALLOUREC TUBES

124834 126253 172234 200943

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ

International Beer Breweries Ltd.

127670

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Cloetta Slovakia s.r.o.
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14596 14599 16221 26160 26161 26162 26163 26167 26168 
29195 30348 30350 30351 34929 40557 42130 42133 42134 
42135 42136 42137 42138 42140 42145 42146 47829 54942 
68177 77161 78557 79314 83191 83192 83193 83582 83583 

83848 83849 83850 83851 88813 88814 88815 90999 102561 
102562 102563 102564 106657 110375 110956 113246 117597 
121786 150659 150660 154445 174457 178633 178899 180999 
194961 199818 202558 213990 227738 232398 238274 239658 

248182

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

אדמה מכתשים בע"מ

ADAMA MAKHTESHIM LTD.

146756 154484

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ALSTOM Grid SAS

168028

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SELEX ES S.p.A.

174244 210893 210894 226015 227799 227800 227801 227802 
227803 227804 227805 227806

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Gilead Sciences Ireland UC

175202 175204 175205 175206 176037 182144 182145 182146 
183306 218371 219097 219099 219292 235656 241259

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

פרמה קוסמטיקס מעבדות בע"מ

PHARMA COSMETICS LABORATORIES LTD.

ט' שבט תשע"ה - 90529/01/2015



176333

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SOGEFI REJNA S.P.A.

177861 177862

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

LANIFICIO PURO TESSUTO S.p.A. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO

180716

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Medivators Inc. ; (Minnesota Corporation)

193927

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

BNP Paribas NV

20590 24923 29967 31595 33346 34770 49244 49757 49758 
49759 54220 57247 59502 70824 210049 210050

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SABIC Global Technologies B.V.

ט' שבט תשע"ה - 90629/01/2015



205915 205916 205917

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ArcelorMittal

212648 212649 212650 212651 212652 212653 212654 212655 
212656 212657 212658 212659

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ALSTOM Power Systems SA

217479 217591 219682 219748

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Sappe Public Company Limited

218680 218686

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Santana Tesoro, LLC ; (Nevada Limited Liability Company)

226247 226248

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Adama Irvita N.V.

ט' שבט תשע"ה - 90729/01/2015



227820 227822

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

מבשלת  הגולן א.ח.ר (2009), שותפות מוגבלת

Golan Brewery A.H.R (2009) LIMITED PARTNERSHIP

228546 228547

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

TEVA GmbH

228692

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

AMADA MIYACHI AMERICA, INC. ; Delaware Corporation

231382 243145 252821 252822

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Gilead Sciences Ireland UC

239946 240123

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PAREXGROUP SA ; (Societe Anonyme)

ט' שבט תשע"ה - 90829/01/2015



241118

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

(Cancelled) Sappe Public Company Limited

241607

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

GNE-COMP GMBH IN LIQUIDATION ; (Austria Corporation)

245265 245266 245267

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

VP Bank AG ; (Aktiengesellschaft)

249555 249556 249557 249558 249560 249561 261523 261833 
261917

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ADAMA Celsius B.V.,  Amsterdam (NL), Schaffhausen Branch

253072

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

VCOM COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. 

ט' שבט תשע"ה - 90929/01/2015



253720

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Hans Sasserath GmbH & Co KG

254078

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MIIHOME IP PTY LTD ; (Australia Corporation)

257739

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Tenowo GmbH ; (Germany Company with limited liability)

26822 32184 43719 43720 43721 43722 43723 43724 44053 
46817 51581 54961 54962 58003 58007 58009 58010 58237 
77584 79418 82324 85308 88816 91562 93712 93714 93715 
93716 93717 93718 98097 98098 98100 98936 98937 98938 

99137 100097 100101 100104 101536 101537 102141 102342 
106069 109422 113912 117286 119021 120533 125483 125484 
127879 128611 148963 162588 169369 177657 199768 202320 

211600 211601 211602 211603 244661 253299

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

אדמה אגן בע"מ ; חברה פרטית

ADAMA AGAN LTD.

34870 69642 99160

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ADAMA Quena N.V.

ט' שבט תשע"ה - 91029/01/2015



55936 56004 58159

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Adama Celsius B.V., Curacao Branch

77912 77913

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ROXELL  ;  bvba (a private limited liability company)

84168 122359 122360 164397 189429

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

United Salon Technologies GmbH

91562 183248

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ

ADAMA AGRICULTURE SOLUTIONS LTD

92263 92264 92265 92266 92267 92268 125155

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

EJOT Holding GmbH & CO. KG

ט' שבט תשע"ה - 91129/01/2015



94534 94535 94536

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Needle Industries (India) Private Limited

95315 95316 95317 95318 95319 95320 95321 95322 95323 
95324 95325 95326 95327 95328

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

DANONE ; (Societe Anonyme)

שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

104447 104448

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Attachmate Corporation ; (Washington Corporation)

120436

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Gildan USA Inc. ; (Delaware Corporation)

218238 219804

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Altia Sweden AB 

ט' שבט תשע"ה - 91229/01/2015



226905

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Knauf Gips KG

244487

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

HaskoningDHV Nederland B.V.

245620

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MESSIKA GROUP SA

24812 24813 24814 24815

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Gerresheimeir Glass Inc. ; (Delaware Corporation)

49472 49473

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Quadrant Plastic Composites AG

ט' שבט תשע"ה - 91329/01/2015



שינויים בפרטי לקוח בעקבות שינוי סטטוס משפטי
CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE PROPRIETORS

252384

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ADP, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

35992

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Voith GmbH

47000 198079

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ADP, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

96515

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Innovision S.r.l.

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

107494 177818

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via del Pontaccio, 2  21020 Casale Litta (VA) 
, Italy

ט' שבט תשע"ה - 91429/01/2015



167445 167446 167447

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via delle Scuole  CH 6900 Lugano , 
Switzerland

178258 178259 178397 178398

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

ul. Oktyabrskaya 46  Pushkino, Moscow 
Region, 141200 , Russian Federation

198451

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

10 Old Bailey  London, ECAM 7NG , United 
Kingdom

218680 218686

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6000 S. Eastern Ave., Suite 6A  Las Vegas, 
Nevada, 89119 , U.S.A.

227896

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

8-3, Nishi-Shinbashi 3-chome  Minato-ku, 
Tokyo , Japan

233614 234559 238775 240998 241599

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu  Seoul, 
150-721, Republic of Korea

ט' שבט תשע"ה - 91529/01/2015



233957 233958 233960 233961 233962 233963 233964 233965

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

3850 N. Causeway Blvd., Suite 1695  
Metairie, Louisiana 70002 , U.S.A.

234450

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

76 Chase Road  Southgate, London N14 
4ET, United Kingdom

235869

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Calle Rey Sancho, 7, Local 3  E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

237298 237320 238017 238019 238020 238021 238328 238621 244537

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

100 East Davie Street  Raleigh, NC 27601, 
U.S.A.

237630 238326 238327 238329

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

100 East Davie Street  Raleigh, NC 27601, 
U.S.A.

239369

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Calle Rey Sancho, 7, Local 3  E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

ט' שבט תשע"ה - 91629/01/2015



240181

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

No. 666, Fenyue Rd., Wujiang Foho New and 
Hi-Tech    Industrial Dev. Zone, Suzhou City, 
215211 Jiangsu Province, People's Republic 
of China

240931 241886 241887

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Ehad Ha'am Street  Tel Aviv , 6520213 48רח' אחד העם 48  תל אביב , 6520213 , ישראל
Israel

241170

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

34 Smith Road  Oakville NSW 2765, Australia

241500

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

34 Smith Road  Oakville NSW 2765, Australia

241607

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

St. Veiter Ring 21a  A-9020 Klagenfurt am 
Wörthersee, Austria

242883

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , HaPardes Street  Moshav Yarkona 15רח' הפרדס 15  ירקונה , 4591500 , ישראל
4591500 , Israel

244589

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Servaisstrasse 9  53347 Alfter, Germany

ט' שבט תשע"ה - 91729/01/2015



245882 246982

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Biskupský dvur 2095/8  Nové Mesto, CZ-110 
00 Praha 1, Czech Republic

246984

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Della Fonte Di Fauno, 6  I-00153 ROMA, 
Italy

248122

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Adana Mersin Yolu Üzeri  Yenitaşkent Mevkii, 
Mersin, Turkey

249080 249081

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Windsor Court, Kingsmead Business Park  
High Wycombe, Buckinghamshire HP11 1JU, 
United Kingdom

251932

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

P.O. Box 9283  Beaufort, SC 29904, U.S.A.

252734

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Giorgio De Sandre, 3  I-37135 Verona 
(VR), Italy

ט' שבט תשע"ה - 91829/01/2015



253072

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Room 401, No. 46, Gaoke Road  Tianhe 
District, Guangzhou, Guangdong, People's 
Republic of China

254078

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

L1, 9 Ouyan St  BUNDALL QLD 4217, 
Australia

254417

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Surentalstrasse 10  CH-6210 Sursee, 
Switzerland

256151

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Drammensveien 131, P.O. Box 343  Skøyen, 
N-0213 Oslo, Norway

256154 256155

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Drammensveien 131, P.O. Box 343  Skøyen, 
N-0213 Oslo, Norway

257109

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2141 Palomar Airport Road, Suite 200   
Carlsbad CA 92011 , U.S.A.

ט' שבט תשע"ה - 91929/01/2015



257557

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Calle Rey Sancho, 7, Local 3  E-07180 Santa 
Ponsa, Mallorca, Spain

259462

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Bob-van-Benthem-Platz 1  80469 Munich, 
Germany

30162 34829 34956 34959 47187 62491 115337 167097 179913 179914

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

700 Sylvan Avenue  Englewood Cliffs, NJ 
07632 , U.S.A.

32699

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Mannebeekstraat 33  8790 Waregem , 
Belgium

38271 40230 40231 50530 77706 89159 89160 94353 94497 94498 94499 100688 106866 
123878 129346 129347 129348 129349 129670 163680 163683 165233 177667 183196 
183197 183198 183199 183200 183201 183202 183203 183204 183205 183206 186285 

186619 186620 187269 195596 196148 207198 207199

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

 , Basel Street  Petach Tikva , 4951033 5רח' בזל 5  פתח תקוה , 4951033 , ישראל
Israel

96515

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Aldo Moro 13  25124 Brescia , Italy

ט' שבט תשע"ה - 92029/01/2015



96691 96692 100924 116094 120888 123200 166358 166359 207831

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Thurgauerstrasse 130  8152 Glattpark 
(Opfikon) , Switzerland

חידושים
RENEWALS

685 688 723 4908 4909 11718 12025 12093 12132 12137 12147 12185 12186 
12187 25511 25512 25513 25514 25515 25516 25546 25585 25604 25676 25704 
25708 25723 25724 25725 25726 25739 25760 25855 49357 49358 49359 49371 
49381 49382 49543 49547 49612 49613 49631 49632 49645 49646 49744 49787 
49789 49811 49866 49868 49895 88956 90682 90695 90717 90718 90719 90730 
90731 90732 90733 90734 90736 90737 90776 90787 90788 90822 90835 90847 
90888 90894 90911 90918 91076 91104 91112 91113 91132 91136 91137 91138 
91196 91229 91254 91323 91339 91405 91406 91407 91408 91469 91537 91538 
91539 91542 91558 91580 91581 91610 91614 91626 91627 91663 91693 91694 
91707 91771 91772 91774 91777 91787 91788 91789 91804 91806 91809 91812 
91813 91815 91879 91895 91908 91909 91916 91921 91933 91968 91976 92035 
92057 92072 92073 92108 92109 92110 92115 92175 92196 92197 92198 92214 

92225 92228 92230 92231 92263 92264 92265 92266 92267 173231 173949 
173992 173993 173994 174058 174527 174545 174548 174797 175057 176038 
176542 176543 176760 177099 177102 177120 177130 177132 177133 177188 
177196 177233 177364 177365 177386 177387 177414 177417 177434 177440 
177441 177444 177480 177492 177537 177538 177568 177583 177600 177601 
177602 177620 177648 177649 177650 177674 177675 177687 177713 177714 
177715 177720 177721 177735 177759 177764 177765 177767 177769 177770 
177784 177790 177791 177792 177793 177807 177818 177820 177824 177825 
177826 177827 177829 177833 177850 177853 177854 177861 177862 177868 
177869 177885 177888 177891 177909 177915 177916 177917 177919 177920 
177929 177930 177933 177935 177939 177941 177955 177963 177964 177978 
177979 177994 178015 178035 178036 178045 178046 178048 178049 178050 
178051 178052 178073 178075 178079 178080 178081 178091 178115 178125 
178167 178190 178226 178244 178257 178258 178259 178265 178301 178302 
178303 178327 178364 178380 178382 178390 178391 178397 178398 178411 
178412 178415 178453 178454 178458 178459 178465 178492 178519 178564 
178566 178571 178589 178590 178591 178600 178603 178629 178654 178655 
178678 178679 178710 178713 178714 178722 178723 178728 178732 178744 
178750 178761 178762 178798 178799 178814 178831 178832 178833 178834 
178835 178844 178851 178861 178862 178886 178887 178896 178897 178903 
178911 178912 178917 178919 178920 178921 178945 178948 178949 178950 
178963 178976 178978 178984 178990 178992 178993 178994 178996 179002 
179005 179008 179011 179028 179029 179032 179035 179036 179039 179042 
179044 179045 179106 179107 179117 179190 179191 179192 179193 179230 
179231 179232 179233 179234 179235 179236 179237 179238 179239 179258 
179259 179260 179261 179262 179263 179264 179275 179288 179289 179290 
179292 179301 179302 179308 179309 179310 179312 179324 179328 179329 
179330 179331 179332 179338 179355 179406 179407 179408 179409 179416 
179422 179423 179427 179458 179500 179618 179620 179621 179627 179653 
179655 179659 179662 179683 179684 179687 179688 179689 179717 179719 
179736 179800 179801 179855 179856 179911 179912 180036 180038 180041 
180056 180058 180059 180061 180117 180118 180142 180262 180263 180264 
180265 180311 180312 180343 238483 239400 240037 242180 243052 248122 

249074 254436

ט' שבט תשע"ה - 92129/01/2015



אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

12011 12039 12040 12043 25469 25486 25493 25494 25525 25529 25530 25531 
25532 25547 25548 25875 49305 49323 49340 49341 49342 49343 49363 49365 
49385 90601 90602 90615 90617 90630 90632 90634 90636 90660 90673 90679 
90680 90681 90683 90689 90690 90697 90702 90703 90706 90707 90708 90711 
90712 90713 90714 90729 90735 90738 90739 90740 90768 90791 90793 90830 
90831 90839 90841 90842 90853 90854 90855 90856 90857 90858 90860 90861 
90871 90872 90873 90874 90877 90892 90895 90906 90909 90912 90919 90926 
90927 90933 90939 90941 90944 90945 90946 90947 90951 90954 90966 90967 

90968 90971 90975 90976 177202 177206 177208 177362 177363 177369 177370 
177372 177373 177374 177381 177382 177407 177415 177416 177423 177424 
177425 177426 177427 177429 177430 177431 177436 177437 177445 177446 
177454 177455 177464 177465 177468 177474 177476 177479 177490 177491 
177496 177503 177504 177505 177506 177507 177508 177509 177510 177511 
177512 177513 177514 177515 177516 177525 177526 177527 177528 177533 
177535 177545 177546 177550 177553 177554 177557 177558 177559 177560 
177561 177562 177596 177597 177599 177603 177604 177606 177607 177610 
177611 177616 177617 177618 177619 177621 177622 177623 177624 177625 
177626 177627 177628 177629 177630 177631 177632 177633 177634 177636 
177637 177638 177639 177642 177643 177646 177647 177651 177653 177655 
177656 177657 177659 177661 177663 177664 177665 177666 177668 177670 
177671 177672 177673 177679 177680 177681 177682 177684 177685 177686 
177690 177691 177692 177694 177695 177696 177697 177698 177699 177700 
177701 177702 177703 177704 177707 177708 177709 177710 177716 177717 
177718 177719 177723 177724 177725 177726 177727 177730 177731 177737 
177738 177739 177740 177741 177742 177743 177744 177746 177747 177748 
177750 177761 177762 177763 177772 177773 177774 177775 177776 177777 
177778 177779 177780 177782 177783 177786 177787 177800 177801 177802 
177803 177804 177805 177806 177809 177810 177811 177812 177813 177828 
177834 177835 177837 177848 177851 177855 177856 177859 177860 177871 
177872 177874 177875 177876 177877 177878 177879 177883 177884 177887 
177894 177898 177901 177902 177903 177904 177906 177907 177908 177921 
177931 177940 177947 177948 177950 177951 177952 177953 177954 177961 
177962 177966 177967 177968 177969 177972 177973 177975 177977 177980 
177986 177988 177989 177990 177991 177992 178025 178026 178027 178029 

178030 178031 178037 178038 178039 178040 178043
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

541 796 11672 11694 11695 11696 11698 24721 24722 24737 24739 24747 24751 
24752 24820 48208 48210 48215 48224 48225 48226 48229 48230 48231 48232 
48235 48237 48269 48284 48285 48293 48304 48305 48320 48322 48324 48325 
48327 48332 48333 48346 48364 87889 87890 87938 87941 87943 87946 87947 
87963 87976 87979 87980 87981 87993 87994 87995 88000 88012 88013 88028 
88029 88030 88031 88044 88045 88048 88049 88051 88058 88059 88060 88067 
88082 88100 88103 88104 88149 88180 88192 88196 88249 88256 88261 88269 
88271 88289 88290 88295 88312 88313 88314 88315 88321 88322 88329 88330 

88331 88332 88333 88334 88335 88336 88337 88338 88351 173152 173153 
173154 173163 173165 173166 173173 173175 173176 173177 173179 173181 
173182 173183 173184 173185 173186 173187 173188 173193 173194 173195 
173196 173198 173199 173203 173205 173206 173209 173215 173216 173217 
173219 173220 173222 173225 173227 173228 173229 173230 173237 173238 
173239 173240 173241 173242 173243 173244 173245 173246 173247 173248 
173249 173250 173251 173252 173254 173265 173266 173267 173268 173272 
173273 173276 173277 173278 173279 173280 173281 173282 173283 173284 
173285 173286 173287 173288 173289 173290 173291 173292 173293 173294 
173295 173296 173330 173332 173333 173336 173338 173342 173343 173347 
173349 173351 173352 173353 173354 173355 173360 173361 173364 173367 
173369 173371 173373 173374 173375 173376 173384 173392 173393 173394 
173395 173397 173398 173399 173402 173404 173408 173409 173410 173415 
173416 173419 173424 173427 173428 173431 173435 173438 173439 173440 
173446 173447 173448 173449 173450 173452 173453 173454 173455 173456 
173457 173460 173462 173467 173468 173469 173471 173474 173477 173478 
173479 173480 173483 173484 173485 173487 173489 173490 173491 173492 
173493 173497 173498 173502 173503 173504 173505 173512 173515 173516 
173522 173523 173524 173527 173529 173531 173532 173533 173534 173535 
173544 173545 173561 173568 173569 173570 173571 173572 173573 173580 
173581 173582 173585 173586 173589 173590 173593 173595 173606 173637 
173638 173643 173644 173649 173653 173657 173661 173673 173674 173675 
173681 173682 173687 173690 173695 173701 173702 173704 173715 173717 
173718 173721 173724 173725 173726 173730 173731 173737 173738 173739 
173740 173741 173750 173756 173757 173758 173760 173801 173802 173803 

173807 173810 173811
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

141553

Merck KGaA

200181

Barak Cohen

ברק כהן

221727 221728 221729

APPLIED MATERIALS, INC.

248282

TZFAT Spirits of Israel, LLC

263217

Avivit Tiram

אביבית תירם

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

220541 220542 220581 222746 222766 250521

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

 The Interdisciplinary Centerהמרכז הבינתחומי הרצליה בע"מ
Herzliya Ltd

164796

שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS
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163759

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 30

Coffee, cocoa, sugar, rice, flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry excluding dry 
pastry and confectionery, ices; honey;  yeast; 
baking-powder; ices; all included in class 30.

סוג: 30

קפה, קקאו, סוכר, אורז, קמח ומוצרים העשויים מדגנים, 
לחם, דברי מאפה למעט דברי מאפה יבשים,ממתקים, 

שלגונים; דבש; שמרים; אבקת אפיה; קרח; הנכללים כולם 
בסוג 30.                                                                   

          
177862

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Clothing articles of any kind, namely coats, 
overcoats, raincoats, jackets, trousers, skirts, 
suits, shorts, pullovers, gymnastic suits, sweaters, 
pyjamas, T-shirts, shirts; socks and stockings; 
underwear and clothing accessories, namely 
gloves, belts no of leather or imitation of leather, 
neckties, hats, shawls and scarves, (foulards), 
sashes; all included in class 25.

סוג: 25

פרטי הלבשה מכל סוג, דהיינו מעילים, מעילים עליונים, 
מעילי גשם, ז'קטים, מכנסיים, חצאיות, חליפות, מכנסיים 

קצרות, אפודות, חליפות התעמלות, אפודות הזעה, 
פיג'מות, חולצות קצרות, גרביים ופוזמקים; הלבשה 

תחתונה ואביזרי לבוש, דהיינו כפפות, חגורות שאינן מעור 
או מחיקויים של עור, עניבות, כובעים, מטפחות, צעיפים 

(אריגי משי), אבנטים; הנכללים כולם בסוג 25.                 
                                                  

235688

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Multi-well plates that can be used in chemical or 
biological analysis using 
electrochemiluminescence for scientific, 
laboratory or medical research use; cartridges for 
use in chemical or biological analysis using 
electrochemiluminescence for scientific, 
laboratory or medical research use; all of the 
aforesaid excluding mass spectrometers, mass 
selective detectors, detectors for use with 
chromatographs, and goods or services for use 
with mass spectrometers, mass selective 
detectors and detectors for use with 
chromatographs.

סוג: 9

239582

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 30

Cereal bars for children and breakfast cereals; 
included in class 30.

סוג: 30

חטיפי דגנים לילדים ודגני בוקר; הנכללים בסוג 30.           
                                  

239583

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 30

Cereal bars for children and breakfast cereals; 
included in class 30.

סוג: 30

חטיפי דגנים לילדים ודגני בוקר; הנכללים בסוג 30.           
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242007

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 1

Sodium silicate spheres; sodium aluminosilicate 
microspheres.

סוג: 1

242007

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Bead gun machines, namely, power-operated 
pressurized dispensers and component parts 
therefore, metering valves for machines, and 
gravity-feed and pressure feed dispenser 
machines for dispensing glass beads for roadway 
pavement markings, signage and other traffic 
control devices.

סוג: 7

242007

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Safety markers, namely, safety marking beads for 
roads; glass beads sold as a component part of 
gas chromatography apparatus.

סוג: 9

242007

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 17

Insulating glass beads for dielectric use, namely, 
dielectric glass beads for use in electronic 
assemblies and gaskets to provide EMI shielding.

סוג: 17

242007

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 19

Retroreflective glass beads for marking pavement 
such as highways and roads; combination of 
retroreflective glass beads and paint drying 
additive for marking highway and road pavement.

סוג: 19

242007

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 21

Partly worked glass spheres for use in the 
manufacture of plastic articles, hollow glass 
spheres for use in the manufacture of plastic 
articles, glass beads for reflective purposes and 
that are not used in the manufacture of jewelry.

סוג: 21
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242007

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Training in the use of equipment, namely, 
applicator guns for applying glass beads to 
roadway pavement markings, signage and other 
traffic control devices and other devices for 
applying glass beads, namely, gravity-feed or 
pressure feed dispensers for applying glass beads 
to roadway pavement markings, signage and 
other traffic control devices.

סוג: 41

242007

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 45

Technical consultancy regarding the field of 
roadway safety, namely, technical consulting in 
the field of public safety on roadways.

סוג: 45

243973

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Scientific and technological services, and 
research and design relating thereto; scientific 
and technological services in connection with 
measuring and industrial process automation 
technology, environmental monitoring and 
instrumentation for laboratory purposes, in 
particular planning and development; scientific 
and technological services, for example 
implementation of measurements, including 
process and storage data measurements for 
monitoring and controlling inventories and 
managing storage logistics chains; providing 
software for online monitoring of instruments, 
installations and equipment in connection with 
measuring and industrial process automation 
technology, environmental monitoring and 
instrumentation for laboratory purposes; industrial 
analysis, planning and research; design and 
development of computer hardware and software; 
services in connection with science and 
technology, namely tuning and adjustment of 
instruments and equipment in connection with 
measuring and industrial process automation 
technology, environmental monitoring and 
instrumentation for laboratory purposes.

סוג: 42

247458

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

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

סוג: 25

דברי הלבשה, הנעלה,למעט כובעים; כל הטובין הנכללים 
בסוג 25.           
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248335

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Patient monitors and patient sensors used in 
health settings;medical devices for measuring 
cardiac output; all included in class 10.

סוג: 10

מוניטורים למטופל וחיישנים למטופל המשמשים להגדרות 
בריאות; מכשירים רפואיים למדידת תפוקת לב; הנכללים 

בסוג 10.                                                     
249913

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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 or 
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; provision 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.

סוג: 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; אולמות משחקים; 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 
 CD ROMs, DVDs ,סרטי וידיאו, סרטים, קלטות אודיו
ומשחקים וציוד אלקטרוניים; אספקת פרסומים מקוונים; 

פרסום מקוון של ספרים ומגזינים אלקטרוניים; ביצוע מרוצי 
סוסים; ניהול של מתקני ספורט ואירועי ספורט; 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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252866

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 5

Pharmaceutical preparations and substances  for 
the treatment of oncological diseases.

סוג: 5

252990

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Heat pipes; Heat pipes radiators; Heat sinks; 
cooling apparatus for vehicle lighting apparatuses 
utilising light emitting diodes (LEDs) as backlight; 
Heat extractors; Rod-shaped or plate-shaped 
luminous device using light emitting diode (LED) 
device; Air volume control parts for car air-
conditioner; heaters for optical fiber splice 
protection sleeves; Air blower, hand-operated; 
Heat pipe radiators for telecommunication 
machines and apparatuses and electronic 
machines and apparatuses; Heat sinks for 
telecommunication machines and apparatus and 
electronic machines and apparatus; cooling boxes 
for electronic control apparatuses of internal 
combustion engines(automobile electric 
components); all included in class 11

סוג: 11

צינורות חימום; רדיאטורים לצינורות חימום; אגני חימום; 
יחידות קירור להתקני תאורה לרכב המשתמשים בדיודות 
מפיצות אור (לד) כתאורה אחורית; חולצי חום; התקני 
תאורה בצורת מוט או צלחת המשתמשים במכשיר לד; 

חלקי בקרת נפח אוויר למזגן מכונית; תנורים לשרוולי הגנה 
של פורסים סיבים אופטיים; מכשיר ידני לניפוח אוויר; 

רדיאטורים לחימום צינורות להתקנים ומכונות טלקומוניקציה 
והתקנים ומכונות אלקטרוניים; אגני חימום להתקנים 
ומכונות טלקומוניקציה והתקנים ומכונות אלקטרוניים; 

יחידות קירור למנגנוני בקרה אלקטרונים למנועי תבערה 
פנימיים (רכיבים חשמליים של מכוניות); יחידות קירור 
להתקני תאורה לרכב המשתמשים בדיודות מפיצות אור 

(לד) כתאורה אחורית; הנכללים כולם בסוג 11                   
                                                                                
                                                                              

252990

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Automobiles; transmissions for land vehicles; 
automobile wire harness (automobile electric 
component); parts and accessories of automobile 
wire harness (automobile electric component); 
terminals (automobile electric components); relay 
boxes (automobile electric components); parts 
and fittings for relays (automobile electric 
components); connectors for automobile wire 
harness (automobile electric component); plastic 
parts for automobile wire harness, including 
protectors and clips; rubber parts for automobile 
wire harness, including grommets; joint boxes 
(automobile electric components); fuse boxes 
(automobile electric components); main fuse 
boxes (automobile electric components); tubed 
wires (automobile electric components); all 
included in class 12.                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                          

סוג: 12

מכוניות; תמסורות עבור כלי רכב יבשתי; רתמות חוטים 
למכונית (רכיבים חשמליים של מכוניות); חלקים ואבזרים 
של רתמות חוטים למכונית (רכיבים חשמליים של מכוניות); 

טרמינטורים (רכיבים חשמליים של מכוניות); תיבות 
ממסרים (רכיבים חשמליים של מכוניות); חלקים ואביזרים 
עבור ממסרים (רכיבים חשמליים של מכוניות); מחברים 
לרתמות חוטים למכונית (רכיבים חשמליים של מכוניות); 
חלקי פלסטיק לרתמות חוטים למכונית, כוללים מגנים 
וקליפים; חלקי גומי לרתמות חוטים למכונית, כוללים 

לולאות; תיבות מחוברות (רכיבים חשמליים של מכוניות); 
תיבת נתיכים (רכיבים חשמליים של מכוניות); תיבת נתיכים 

עיקרים (רכיבים חשמליים של מכוניות); חוטים בתוך 
צינורות (רכיבים חשמליים של מכוניות); רתמות חוטי רכב; 
חלקים ואבזרים לרתמות חוטי רכב; טרמינטורים (רכיבים 
חשמליים לרכב); תיבות ממסרים (רכיבים חשמליים לרכב); 

חלקים ואבזרים לממסרים (רכיבים חשמליים לרכב); 
מחברים לרתמות חוטי רכב, חלקי פלסטיק לרתמות חוטי 
רכב, כוללים מגנים וקליפים; חלקי גומי לרתמות חוטי רכב, 
כולל לולאות; תיבות משותפות (רכיבים חשמליים לרכב); 
תיבות נתיכים (רכיבים חשמליים לרכב); תיבות נתיך 
עיקריים (רכיבים חשמליים לרכב); חוטים בתוך צינורות 

(רכיבים חשמליים לרכב); הנכללים כולם בסוג 12
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252990

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 38

Consulting in the field of telecommunication 
access service; Telecommunication consultation 
in the field of audio, text, and visual data 
transmission and communication;  Providing 
access to computer networks and online computer 
databases; Communications by fiber optic 
networks; Communications by computer 
terminals; Providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
Providing information relating to 
telecommunication; Provision of technological 
information in the field of providing access to 
telecommunication connections; Provision of 
technological information in the field of digital 
network telecommunication; all included in class 
38.

סוג: 38

ייעוץ בענייני גישת תקשורת רחק; ייעוץ בנושא העברת 
ותקשורת של נתוני אודיו, טקסט ונתונים חזותיים; אספקת 
גישה לרשתות מחשב ולמאגרי מידע מקוונים; אספקת 

תקשורת על ידי רשתות תקשורת סיבים אופטיים באמצעות 
מסופי מחשב; אספקת חיבורי תקשורת לרשת מחשבים 
גלובלית; אספקת מידע בענייני תקשורת; אספקת מידע 
טכנולוגי בתחום הספקת גישה לקשרי תקשורת רחק; 
אספקת מידע טכנולוגי בתחום רשתות טלקומוניקציה 

דיגיטליות; הנכללים כולם בסוג 38

                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                      

252991

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 11

Heat pipes; Heat pipes radiators; Heat sinks; 
cooling apparatus for vehicle lighting apparatuses 
utilising light emitting diodes (LEDs) as backlight; 
Heat extractors; Rod-shaped or plate-shaped 
luminous device using light emitting diode (LED) 
device; Air volume control parts for car air-
conditioner; heaters for optical fiber splice 
protection sleeves; Air blower, hand-operated; 
Heat pipe radiators for telecommunication 
machines and apparatuses and electronic 
machines and apparatuses; Heat sinks for 
telecommunication machines and apparatus and 
electronic machines and apparatus; cooling boxes 
for electronic control apparatuses of internal 
combustion engines(automobile electric 
components); all included in class 11.

סוג: 11

צינורות חימום; רדיאטורים לצינורות חימום; אגני חימום; 
יחידות קירור להתקני תאורה לרכב המשתמשים בדיודות 
מפיצות אור (לד) כתאורה אחורית; חולצי חום; התקני 
תאורה בצורת מוט או צלחת המשתמשים במכשיר לד; 

חלקי בקרת נפח אוויר למזגן מכונית; תנורים לשרוולי הגנה 
של פורסים סיבים אופטיים; מכשיר ידני לניפוח אוויר; 

רדיאטורים לחימום צינורות להתקנים ומכונות טלקומוניקציה 
והתקנים ומכונות אלקטרוניים; אגני חימום להתקנים 
ומכונות טלקומוניקציה והתקנים ומכונות אלקטרוניים; 

יחידות קירור למנגנוני בקרה אלקטרונים למנועי תבערה 
פנימיים (רכיבים חשמליים של מכוניות); יחידות קירור 
להתקני תאורה לרכב המשתמשים בדיודות מפיצות אור 

(לד) כתאורה אחורית; הנכללים כולם בסוג 11.                 
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252991

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 12

Automobiles; Transmissions for land vehicles; 
Automobile wire harness (automobile electric 
component); Parts and accessories of automobile 
wire harness (automobile electric component); 
Terminals (automobile electric components); 
Relay boxes (automobile electric components); 
Parts and fittings for relays (automobile electric 
components); Connectors for automobile wire 
harness (automobile electric component); Plastic 
parts for automobile wire harness, including 
protectors and clips; Rubber parts for automobile 
wire harness, including grommets; Joint boxes 
(automobile electric components); Fuse boxes 
(automobile electric components); Main fuse 
boxes (automobile electric components); Tubed 
wires (automobile electric components); all 
included in class 12.

סוג: 12

מכוניות; תמסורות עבור כלי רכב יבשתי; רתמות חוטים 
למכונית (רכיבים חשמליים של מכוניות); חלקים ואבזרים 
של רתמות חוטים למכונית (רכיבים חשמליים של מכוניות); 

טרמינטורים (רכיבים חשמליים של מכוניות); תיבות 
ממסרים (רכיבים חשמליים של מכוניות); חלקים ואביזרים 
עבור ממסרים (רכיבים חשמליים של מכוניות); מחברים 
לרתמות חוטים למכונית (רכיבים חשמליים של מכוניות); 
חלקי פלסטיק לרתמות חוטים למכונית, כוללים מגנים 
וקליפים; חלקי גומי לרתמות חוטים למכונית, כוללים 

לולאות; תיבות מחוברות (רכיבים חשמליים של מכוניות); 
תיבת נתיכים (רכיבים חשמליים של מכוניות); תיבת נתיכים 

עיקרים (רכיבים חשמליים של מכוניות); חוטים בתוך 
צינורות (רכיבים חשמליים של מכוניות); הנכללים כולם בסוג 
                                                                           .12
                                                                                
                                                                                

                                                                
252991

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 38

Consulting in the field of telecommunication 
access service; Telecommunication consultation 
in the field of audio, text, and visual data 
transmission and communication;  Providing 
access to computer networks and online computer 
databases; Communications by fiber optic 
networks; Communications by computer 
terminals; Providing telecommunications 
connections to a global computer network; 
Providing information relating to 
telecommunication; Provision of technological 
information in the field of providing access to 
telecommunication connections; Provision of 
technological information in the field of digital 
network telecommunication; all included in class 
38.

סוג: 38

ייעוץ בענייני גישת תקשורת רחק; ייעוץ בנושא העברת 
ותקשורת של נתוני אודיו, טקסט ונתונים חזותיים; אספקת 
גישה לרשתות מחשב ולמאגרי מידע מקוונים; אספקת 

תקשורת על ידי רשתות תקשורת סיבים אופטיים באמצעות 
מסופי מחשב; אספקת חיבורי תקשורת לרשת מחשבים 
גלובלית; אספקת מידע בענייני תקשורת; אספקת מידע 
טכנולוגי בתחום הספקת גישה לקשרי תקשורת רחק; 
אספקת מידע טכנולוגי בתחום רשתות טלקומוניקציה 

דיגיטליות; הנכללים כולם בסוג 38.                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      

253282

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 18

Visiting card holders and credit card holders, 
portfolios, belt bags, suitcases, briefcases, vanity 
cases (not fitted), travelling bags and sets, 
rucksacks and small rucksacks, bags, handbags, 
women's bags; shoulder bags; pocket bags; 
pouches (bags); key cases made of leather; 
notecases.

סוג: 18

254114

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן
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Class: 9

Electronic computer peripherals; electronic mobile 
computing accessories in the nature of power 
adapters, plug adapters, computer styluses, 
computer mice, power inverters, keyboards, 
adapter cables, electrical and telephone cables 
and cords, electrical power supplies, electronic 
locks, audible theft alarms, batteries, 
rechargeable electric batteries, portable speakers, 
and computer carrying cases, backpacks and 
bags designed specifically for use with notebook 
computers, netbook computers, tablet computers, 
and electronic book readers, and computer 
accessories sold together as a unit therewith; 
notebook computer carrying cases; containers, 
namely, hard cases and slider cases for notebook 
computers, netbook computers, tablet computers, 
personal digital assistant devices (PDA's), 
handheld computers, and electronic book readers; 
cases, formed fabric covers, bags, carrying bags, 
protective bags, backpacks, handbags, shoulder 
bags, valises, hold-alls, traveling bags, rolling 
cases, slip cases, protective sleeves, wallets and 
pouches, all specifically fitted for carrying portable 
electronic apparatus, equipment, and accessories, 
namely, notebook computers, netbook computers, 
tablet-style notebook computers, electronic book 
readers, printers, cameras, cellular phones, 
personal digital assistant devices (PDA's), 
portable CD players, portable DVD players, MP3 
or digital music players, and handheld computers; 
carrying cases for notebook computers, netbook 
computers, tablet-style notebook computers, and 
electronic book readers, specifically designed to 
convert to provide a lap desk-style work space; 
carrying cases for notebook computers, netbook 
computers, tablet-style notebook computers, and 
electronic book readers, which include a built-in 
cleaning cloth incorporated into the carrying case; 
straps for computer carrying cases; power 
adapters for notebook computers; power adapters 
for netbook computers; power adapters for tablet-
style computers; power adapters for electronic 
book readers; plug adapters; screen protectors for 
electronic devices in the nature of flexible plastic 
film shields; computer privacy screens in the 
nature of anti-glare and display protectors; 
computer styluses; wireless computer peripherals; 
wireless computer mice; wireless telephony 
apparatus; wireless computer docking stations; 
wireless electronics docking stations; wireless 
adapters for computers; video game controllers; 
wireless video game controllers; wireless remote 
controls for computers; wireless computer and 
video display remote controls; power inverters; 
retractable electrical and connecting cord reels 
and electrical and connecting cord storage 
devices; computer peripherals; computer 
keyboards; computer disk drives; external 
computer hard drives; audio hubs for computers, 
namely, multiple port USB audio adapters which 
plug into a computer and connect with audio 
speakers for improved audio performance; optical 
storage disc drives; digital memory cards; memory 
card readers; computer mice; computer stands 
specifically designed for holding notebook 

סוג: 9

ציוד היקפי אלקטרוני למחשב; אביזרי מחשוב אלקטרוניים 
ניידים מהסוג של מתאמי כוח, מתאמי תקע, עטים למשטח 
מחשב, עכבר למחשב, ממירי כח, מקלדות, כבלים למתאם, 

כבלים וחבלים חשמליים וטלפון, ספקי כוח חשמליים, 
מנעולים אלקטרוניים, אזעקות שמע נגד גניבה, סוללות, 
סוללות חשמליות נטענות, רמקולים נישאים, ונרתיקים 

לנשיאת מחשב, תיקי גב ותיקים שתוכננו במיוחד לשימוש 
עם מחשבי מחברת ניידים, מחשבי נטבוק, מחשבי טאבלט, 
וקוראי ספרים אלקטרוניים, ואביזרי מחשב הנמכרים יחד 
כיחידה עמם; נרתיקים לנשיאת מחשבי מחברת ניידים; 
תיבות, דהיינו, נרתיקים קשים ונרתיקים מחוונים למחשבי 
מחברת ניידים, מחשבי נטבוק, מחשבי טאבלט, התקנים 
דיגיטאליים אישיים מסייעים (התקני פי.די.איי), מחשבי כף 

יד, וקוראי ספרים אלקטרוניים; נרתיקים, כיסויי אריג 
מעוצבים, תיקים, תיקי נשיאה, תיקי מגן, תיקי גב, תיקי יד, 
תיקי כתף, מזוודות, תרמילים, תיקי נסיעה, נרתיקים על 

גלגלים, תיבות אחסון, עטיפות מגן, ארנקים ופאוצ'ים, כולם 
מותאמים במיוחד לנשיאת התקנים, ציוד ואביזרים 

אלקטרוניים נישאים, דהיינו, מחשבי מחברת ניידים, מחשבי 
נטבוק, מחשבי מחברת ניידים בסגנון-טאבלט, קוראי ספרים 

אלקטרוניים, מדפסות, מצלמות, טלפוניים סלולריים, 
התקנים דיגיטאליים אישיים מסייעים (התקני פי.די.איי), נגני 
סי.די נישאים, נגני די.וי.די נישאים, נגני אם.פי 3 או נגני 

מוסיקה דיגיטאליים, ומחשבי כף יד; נרתיקי נשיאה למחשבי 
מחברת ניידים, מחשבי נטבוק, מחשבי מחברת 

בסגנון-טאבלט, וקוראי ספרים אלקטרוניים, המתוכננים 
במיוחד לבצע המרה לאספקת מרחב עבודת שולחן על 

הברכיים; נרתיקי נשיאה למחשבי מחברת ניידים, מחשבי 
נטבוק, מחשבי מחברת ניידים בסגנון-טאבלט, וקוראי 

ספרים אלקטרוניים, שהינם כוללים מתליות ניקוי שמובנות 
ומשולבות לתוך נרתיק נשיאה; רצועות עבור נרתיקים 
לנשיאת מחשב; מתאמי כח למחשבי מחברת ניידים; 
מתאמי כח למחשבי נטבוק; מתאמי כח למחשבים 

בסגנון-טאבלט; מתאמי כח לקוראי ספרים אלקטרוניים; 
מתאמי תקע; שומרי מסך לתקנים אלקטרוניים מהסוג של 
מגני ציפוי פלסטיים גמישים; מסכי פרטיות למחשב מהסוג 
של נגד-סנוור ושומרי תצוגה; עטים למשטח מחשב; ציוד 
היקפי אלחוטי למחשב; עכבר אלחוטי למחשב; מכשירי 
טלפוניה אלחוטיים; תחנות עגינה אלחוטיות למחשב; 

תחנות עגינה אלקטרוניות אלחוטיות; מתאמים אלחוטיים 
למחשבים; בקרי משחק וידאו; בקרי משחק וידאו אלחוטיים; 

שלטים מרחוק אלחוטיים למחשבים; שלטים מרחוק 
אלחוטיים לתצוגת מחשב ווידאו; ממירי כח; סלילי כבלים 
גמישים חשמליים נסיגים ומחברים ומתקני אחסון כבלים 
גמישים חשמליים ומחברים; ציוד היקפי למחשב; מקלדות 
מחשב; כונני דיסק מחשב; כוננים קשיחים חיצוניים למחשב; 
רכזות שמע למחשבים, דהיינו, מתאמי שמע יו.אס.בי מרובי 
כניסות אשר מתחברים לתוך מחשב ומחברים עם רמקולי 
שמע לשיפור ביצועי שמע; כונני אחסון דיסק אופטיים, 
כרטיסי זיכרון דיגיטאליים; קוראי כרטיסי זיכרון; עכבר 

למחשב; מעמדים למחשב שתוכננו במיוחד לאחיזת מחשבי 
מחברת ניידים; מעמדים למחשב המשלבים מאווררי קירור 
וכניסות יו.אס.בי שתוכננו במיוחד לאחיזת מחשבי מחברת 
ניידים, מחשבי נטבוק, מחשבי מחברת בסגנון-טאבלט, 
וקוראי ספרים אלקטרוניים; אביזרי מחשוב ניידים, דהיינו, 
תחנות עגינה, רכזות יו.אס.בי וכבלים למתאם; אביזרי 
מחשוב ניידים אלחוטיים, דהיינו, מחברים אלחוטיים, 
מחברים ותקעים מהסוג של מקלטים ומשדרים שהינם 

משמשים לחיבור אלחוטי למחשבים וציוד היקפי למחשב; 
אביזרים להתקני הזנה נישאים אם.פי 3, דהיינו, שלטים 

מרחוק אלחוטיים, מעמדי תמיכה שתוכננו במיוחד לאחיזת 
נגני אם.פי 3, ומשדרי תדר אף.אם; אביזרי טלפונים 

סלולריים, דהיינו, אוזניות, מטעני כח, מכשירי רשת מחשב, 
דהיינו, רכזות חיבור רכיבי מחשב אלחוטיים שהינם 
משמשים לחיבור אלחוטי של מחשבים וציוד היקפי 
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Electronic computer peripherals; electronic mobile 
computing accessories in the nature of power 
adapters, plug adapters, computer styluses, 
computer mice, power inverters, keyboards, 
adapter cables, electrical and telephone cables 
and cords, electrical power supplies, electronic 
locks, audible theft alarms, batteries, 
rechargeable electric batteries, portable speakers, 
and computer carrying cases, backpacks and 
bags designed specifically for use with notebook 
computers, netbook computers, tablet computers, 
and electronic book readers, and computer 
accessories sold together as a unit therewith; 
notebook computer carrying cases; containers, 
namely, hard cases and slider cases for notebook 
computers, netbook computers, tablet computers, 
personal digital assistant devices (PDA's), 
handheld computers, and electronic book readers; 
cases, formed fabric covers, bags, carrying bags, 
protective bags, backpacks, handbags, shoulder 
bags, valises, hold-alls, traveling bags, rolling 
cases, slip cases, protective sleeves, wallets and 
pouches, all specifically fitted for carrying portable 
electronic apparatus, equipment, and accessories, 
namely, notebook computers, netbook computers, 
tablet-style notebook computers, electronic book 
readers, printers, cameras, cellular phones, 
personal digital assistant devices (PDA's), 
portable CD players, portable DVD players, MP3 
or digital music players, and handheld computers; 
carrying cases for notebook computers, netbook 
computers, tablet-style notebook computers, and 
electronic book readers, specifically designed to 
convert to provide a lap desk-style work space; 
carrying cases for notebook computers, netbook 
computers, tablet-style notebook computers, and 
electronic book readers, which include a built-in 
cleaning cloth incorporated into the carrying case; 
straps for computer carrying cases; power 
adapters for notebook computers; power adapters 
for netbook computers; power adapters for tablet-
style computers; power adapters for electronic 
book readers; plug adapters; screen protectors for 
electronic devices in the nature of flexible plastic 
film shields; computer privacy screens in the 
nature of anti-glare and display protectors; 
computer styluses; wireless computer peripherals; 
wireless computer mice; wireless telephony 
apparatus; wireless computer docking stations; 
wireless electronics docking stations; wireless 
adapters for computers; video game controllers; 
wireless video game controllers; wireless remote 
controls for computers; wireless computer and 
video display remote controls; power inverters; 
retractable electrical and connecting cord reels 
and electrical and connecting cord storage 
devices; computer peripherals; computer 
keyboards; computer disk drives; external 
computer hard drives; audio hubs for computers, 
namely, multiple port USB audio adapters which 
plug into a computer and connect with audio 
speakers for improved audio performance; optical 
storage disc drives; digital memory cards; memory 
card readers; computer mice; computer stands 
specifically designed for holding notebook 
computers; computer stands incorporating cooling 
fans and USB ports specifically designed for 
holding notebook computers, netbook computers, 
tablet-style notebook computers, and electronic 
book readers; mobile computing accessories, 
namely, docking stations, USB hubs, and adapter 
cables; wireless mobile computing accessories, 
namely, wireless connectors, connectors and 
plugs in the nature of receivers and transmitters 
that are used to wirelessly connect computers and 
computer peripherals; accessories for MP3 
portable listening devices, namely, wireless 
remote controls, support stands specifically 
designed for holding MP3 players, and FM 
frequency transmitters; cellular phone 
accessories, namely, headsets, power chargers, 
computer network apparatus, namely, wireless 
computer component connection hubs that are 
used to wirelessly connect computers and 
computer peripherals and USB hubs; electrical 
and telephone cables and cords, and connection 
cables; cable management apparatus, in the 
nature of cable reels, for organizing electrical 
cables, telephone cables, USB cables, ethernet 
cables, and computer cables; electrical power 
supplies; security apparatus, namely, electronic 
locks; security apparatus, namely, electronic locks 
for laptop computers; theft prevention devices, 
namely, audible theft alarms; batteries; 
rechargeable electric batteries; battery chargers; 
digital camera kits, comprising one or more of a 
camera tripod, digital memory cards, and carrying 
case; accessories for cameras, digital cameras 
and camcorders, namely, tripods, telephoto and 
wide angle camera lenses, lens adaptor tubes 
which allow users to connect lenses and lens 
filters of different sizes, lens protectors in the 
nature of a lens cap for use in protecting lenses 
from scratches, lens protectors in the nature of 
plastic film shields, camera flashes, VHS-C 
cassette adapters, consisting of a cartridge-style 
apparatus into which one inserts a small, camera-
sized videotape, which then can be played back in 
a standard-sized VCR, camera neck straps, and 
UV camera filters; UV filter kits, comprising one or 
more of UV camera filters, camera lens caps, lens 
adaptor tube, which allow users to connect lenses 
and lens filters of different sizes, lens protectors in 
the nature of a lens cap for use in protecting 
lenses from scratches, and cases to hold camera 
filters; camera accessory kits, comprised primarily 
of camera lenses, lens filters, lens adaptor tubes 
which allow users to connect lenses and lens 
filters of different sizes, lens protectors in the 
nature of a lens cap for use in protecting lenses 
from scratches, tripods, wrist straps, neck straps, 
camera flashes, batteries, battery chargers, digital 
memory cards, digital memory card readers, and 
cases to hold the foregoing items; portable 
speakers for computers and notebook computers; 
desktop audio speakers for computers and 
notebook computers.

ציוד היקפי אלקטרוני למחשב; אביזרי מחשוב אלקטרוניים 
ניידים מהסוג של מתאמי כוח, מתאמי תקע, עטים למשטח 
מחשב, עכבר למחשב, ממירי כח, מקלדות, כבלים למתאם, 

כבלים וחבלים חשמליים וטלפון, ספקי כוח חשמליים, 
מנעולים אלקטרוניים, אזעקות שמע נגד גניבה, סוללות, 
סוללות חשמליות נטענות, רמקולים נישאים, ונרתיקים 

לנשיאת מחשב, תיקי גב ותיקים שתוכננו במיוחד לשימוש 
עם מחשבי מחברת ניידים, מחשבי נטבוק, מחשבי טאבלט, 
וקוראי ספרים אלקטרוניים, ואביזרי מחשב הנמכרים יחד 
כיחידה עמם; נרתיקים לנשיאת מחשבי מחברת ניידים; 
תיבות, דהיינו, נרתיקים קשים ונרתיקים מחוונים למחשבי 
מחברת ניידים, מחשבי נטבוק, מחשבי טאבלט, התקנים 
דיגיטאליים אישיים מסייעים (התקני פי.די.איי), מחשבי כף 

יד, וקוראי ספרים אלקטרוניים; נרתיקים, כיסויי אריג 
מעוצבים, תיקים, תיקי נשיאה, תיקי מגן, תיקי גב, תיקי יד, 
תיקי כתף, מזוודות, תרמילים, תיקי נסיעה, נרתיקים על 

גלגלים, תיבות אחסון, עטיפות מגן, ארנקים ופאוצ'ים, כולם 
מותאמים במיוחד לנשיאת התקנים, ציוד ואביזרים 

אלקטרוניים נישאים, דהיינו, מחשבי מחברת ניידים, מחשבי 
נטבוק, מחשבי מחברת ניידים בסגנון-טאבלט, קוראי ספרים 

אלקטרוניים, מדפסות, מצלמות, טלפוניים סלולריים, 
התקנים דיגיטאליים אישיים מסייעים (התקני פי.די.איי), נגני 
סי.די נישאים, נגני די.וי.די נישאים, נגני אם.פי 3 או נגני 

מוסיקה דיגיטאליים, ומחשבי כף יד; נרתיקי נשיאה למחשבי 
מחברת ניידים, מחשבי נטבוק, מחשבי מחברת 

בסגנון-טאבלט, וקוראי ספרים אלקטרוניים, המתוכננים 
במיוחד לבצע המרה לאספקת מרחב עבודת שולחן על 

הברכיים; נרתיקי נשיאה למחשבי מחברת ניידים, מחשבי 
נטבוק, מחשבי מחברת ניידים בסגנון-טאבלט, וקוראי 

ספרים אלקטרוניים, שהינם כוללים מתליות ניקוי שמובנות 
ומשולבות לתוך נרתיק נשיאה; רצועות עבור נרתיקים 
לנשיאת מחשב; מתאמי כח למחשבי מחברת ניידים; 
מתאמי כח למחשבי נטבוק; מתאמי כח למחשבים 

בסגנון-טאבלט; מתאמי כח לקוראי ספרים אלקטרוניים; 
מתאמי תקע; שומרי מסך לתקנים אלקטרוניים מהסוג של 
מגני ציפוי פלסטיים גמישים; מסכי פרטיות למחשב מהסוג 
של נגד-סנוור ושומרי תצוגה; עטים למשטח מחשב; ציוד 
היקפי אלחוטי למחשב; עכבר אלחוטי למחשב; מכשירי 
טלפוניה אלחוטיים; תחנות עגינה אלחוטיות למחשב; 

תחנות עגינה אלקטרוניות אלחוטיות; מתאמים אלחוטיים 
למחשבים; בקרי משחק וידאו; בקרי משחק וידאו אלחוטיים; 

שלטים מרחוק אלחוטיים למחשבים; שלטים מרחוק 
אלחוטיים לתצוגת מחשב ווידאו; ממירי כח; סלילי כבלים 
גמישים חשמליים נסיגים ומחברים ומתקני אחסון כבלים 
גמישים חשמליים ומחברים; ציוד היקפי למחשב; מקלדות 
מחשב; כונני דיסק מחשב; כוננים קשיחים חיצוניים למחשב; 
רכזות שמע למחשבים, דהיינו, מתאמי שמע יו.אס.בי מרובי 
כניסות אשר מתחברים לתוך מחשב ומחברים עם רמקולי 
שמע לשיפור ביצועי שמע; כונני אחסון דיסק אופטיים, 
כרטיסי זיכרון דיגיטאליים; קוראי כרטיסי זיכרון; עכבר 

למחשב; מעמדים למחשב שתוכננו במיוחד לאחיזת מחשבי 
מחברת ניידים; מעמדים למחשב המשלבים מאווררי קירור 
וכניסות יו.אס.בי שתוכננו במיוחד לאחיזת מחשבי מחברת 
ניידים, מחשבי נטבוק, מחשבי מחברת בסגנון-טאבלט, 
וקוראי ספרים אלקטרוניים; אביזרי מחשוב ניידים, דהיינו, 
תחנות עגינה, רכזות יו.אס.בי וכבלים למתאם; אביזרי 
מחשוב ניידים אלחוטיים, דהיינו, מחברים אלחוטיים, 
מחברים ותקעים מהסוג של מקלטים ומשדרים שהינם 

משמשים לחיבור אלחוטי למחשבים וציוד היקפי למחשב; 
אביזרים להתקני הזנה נישאים אם.פי 3, דהיינו, שלטים 

מרחוק אלחוטיים, מעמדי תמיכה שתוכננו במיוחד לאחיזת 
נגני אם.פי 3, ומשדרי תדר אף.אם; אביזרי טלפונים 

סלולריים, דהיינו, אוזניות, מטעני כח, מכשירי רשת מחשב, 
דהיינו, רכזות חיבור רכיבי מחשב אלחוטיים שהינם 
משמשים לחיבור אלחוטי של מחשבים וציוד היקפי 

למחשבים ורכזות יו.אס.בי; כבלים וחבלים חשמליים וטלפון, 
וכבלים לחיבור; התקני ניהול כבלים, מהסוג של סלילי כבל, 
לסידור כבלים חשמליים, כבלי טלפון, כבלי יו.אס.בי, כבלי 
אתרנט, וכבלי מחשב, ספקי כוח חשמליים; מנגנוני אבטחה, 

דהיינו, מנעולים אלקטרוניים; מנגנוני אבטחה, דהיינו, 
מנעולים אלקטרוניים למחשבי לפטופ; התקנים למניעת 
גניבות, דהיינו, אזעקות שמע נגד גניבות; סוללות; סוללות 

חשמליות נטענות; מטעני סוללות; ערכות למצלמה 
דיגיטאלית, המכילות אחד או יותר מחצובות של מצלמה, 

כרטיסי זיכרון דיגיטאליים, ונרתיק נשיאה; אביזרים 
למצלמות, מצלמות דיגיטאליות ומצלמות וידאו, דהיינו, 

חצובות, עדשות מצלמה לצילום-רחק וזווית רחבה, צינורות 
למתאם עדשה המאפשר למשתמשים לחבר עדשות ומסנני 

עדשה מגדלים שונים, שומרי עדשה מהסוג של מכסה 
עדשה לשימוש בשמירת עדשות מפני סריטות, שומרי 
עדשה מהסוג של מגני ציפוי פלסטיים, פלאשים של 
מצלמה, מתאמי קלטות וי.אייץ'.אס-סי, המורכבים 

ממנגנונים בסגנון-מחסנית אשר מכניס לתוכם רשם וידאו 
קטן, בגודל מצלמה, אשר ניתן לאחר מכן להשמיע שוב 
ברשם קלטות וידאו (וי.סי.אר) בגודל סטנדרטי, רצועות 

צוואר לאחזקת המצלמה, מסנני יו.וי למצלמה; ערכות מסנן 
יו.וי , המכילות אחד או יותר מסנני יו.וי של מצלמה, מכסים 
לעדשות מצלמה, צינורות למתאמי עדשה, המאפשרים 
למשתמשים לחבר עדשות ומסנני עדשה בגדלים שונים, 
שומרי עדשה מהסוג של מכסה עדשה לשימוש בשמירת 
עדשות מפני סריטות, ונרתיקים להחזקת מסנני מצלמה; 

ערכות אביזרי מצלמה, המורכבות בעיקרן מעדשות מצלמה, 
מסנני מצלמה, צינורות למתאם עדשה המאפשר 

למשתמשים לחבר עדשות ומסנני עדשה מגדלים שונים, 
שומרי עדשה מהסוג של מכסה עדשה לשימוש בשמירת 
עדשות מפני סריטות, חצובות, רצועות לפרק כף היד, 
רצועות לצוואר, פלאשים של מצלמות, סוללות, מטעני 
סוללות, כרטיסי זיכרון דיגיטאליים, קוראי כרטיסי זיכרון 
דיגיטאליים, ונרתיקים להחזקת פריטים הנ"ל; רמקולים 
נישאים למחשבים ומחשבי מחברת ניידים; רמקולי שמע 

שולחניים למחשבים ומחשבי מחברת ניידים.                     
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254823

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 14

Jewelry; clocks; jewelry boxes; lapel pins; 
watches.

סוג: 14

255032

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 7

Electric meat slicers, electric food processors and 
mixers; electric knife sharpener.

סוג: 7

ט' שבט תשע"ה - 93429/01/2015



255315

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Laboratory analyzers for measuring, testing and 
analyzing blood, bodily fluids and/or tissue; 
hematology analyzers; clinical chemistry 
analyzers; Immunoassay analyzers; automated 
clinical molecular laboratory instruments; 
laboratory sample extraction instruments; 
molecular diagnostic systems comprised of 
sequencers, spectrometers, sensors and 
computers, for analysis of nucleic acid sequences, 
nucleic acids, genetic materials, infectious agents 
and/or pathogens; laboratory instruments for 
microbial screening and identification; computer 
software and hardware for identification and 
analysis of nucleic acid sequences, nucleic acids 
for pathogen identity, drug resistance 
characteristics and forensic profiles; laboratory 
apparatus, namely, molecular diagnostic sensors 
for analysis of nucleic acid sequences, nucleic 
acids, genetic materials, infectious agents and/or 
pathogens, all the above for scientific purposes; 
blood screening instruments; computer software 
for front-end processing, instrument control, data 
analysis and reporting for molecular diagnostic 
instruments; computer hardware and software for 
use in the field of medical diagnostics; electronic 
publications, namely, instruction sheets and 
manuals for in vitro diagnostic instruments, 
laboratory automation systems, and related 
software; data management software for medical 
diagnostic instruments; data management 
software for hematology analyzers, clinical 
chemistry analyzers, immunoassay analyzers and 
blood screening instruments; computer software 
and hardware for medical diagnostic instruments; 
computer software and hardware for hematology 
analyzers, clinical chemistry analyzers, 
immunoassay analyzers and blood screening 
instruments; computer software and hardware for 
managing interface between medical diagnostic 
laboratory instruments; computer software and 
hardware for managing medical diagnostic 
laboratory workflow; laboratory information 
management software and hardware; computer 
software and hardware for monitoring medical 
diagnostic instruments; computer software and 
hardware for monitoring laboratory diagnostic 
instruments; computer software and hardware for 
troubleshooting regarding medical diagnostic 
instruments; computer software and hardware for 
troubleshooting regarding laboratory diagnostic 
instruments; computer software for processing 
diagnostic medical testing data; software for use 
in medical diagnostic testing; hardware for use in 
medical diagnostic testing; hardware and software 
for remote monitoring of in vitro diagnostic 
instruments; all included in class 9.

סוג: 9

בדיקות מעבדה למדידה, בדיקה וניתוח דם, נוזלי גוף ו/או 
רקמות; חקר הדם; מנתחי כימיה קלינית; בדיקות תבחין 
נוגדני; מכשירי מעבדה מולקולרית קלינית אוטומטיים; 

מכשירי מעבדה להוצאת מדגמים; מערכות אבחון מולקולרי 
של מרצפים, ספקטרומטרים, חיישנים ומחשבים, לניתוח 
רצפי של חומצות גרעין, חומצות גרעין, חומרים גנטיים, 

גורמים מדבקים או פתוגנים; מכשירי מעבדה למיפוי וזיהוי 
מיקרובי; תוכנות מחשב וחומרה עבור זיהוי וניתוח של רצפי 

חומצות גרעין, חומצות גרעין לזהות הפתוגן, מאפייני 
עמידות סמים, פרופילים פורנזים; מכשירי מעבדה, כלומר, 
חיישנים אבחון מולקולרי לניתוח של רצפי חומצות גרעין, 

חומצות גרעין, חומרים גנטיים, גורמים מדבקים או פתוגנים, 
כל האמור למטרות מדעיות; כלי ניפוי דם;  תוכנת מחשב 
עיבוד חזיתי, כלי בקרה, ניתוח נתונים ודיווח עבור מכשירי 
אבחון מולקולרי; חומרה ותוכנת מחשב לשימוש בתחום 

אבחון רפואי; פרסומים אלקטרוניים, כלומר, גליונות הדרכה 
ומדריכים עבור מכשירי אבחון במבחנה, מערכות אוטומציה 
של המעבדה, תוכנות קשורות; תוכנה לניהול נתונים עבור 
מכשירי אבחון רפואי; תוכנה לניהול נתונים לחקר הדם, 

בדיקות כימיות קליניות, בדיקות תבחין נוגדני וכלי מיפוי דם; 
תוכנות מחשב וחומרה עבור מכשירי אבחון רפואי; תוכנות 
מחשב וחומרה עבור חקר הדם, תבחין נוגדני וכלי מיפוי דם; 
תוכנות מחשב וחומרה לניהול ממשק בין מכשירי מעבדה 
לאבחון רפואי; תוכנות מחשב וחומרה לניהול זרימת עבודה 
במעבדות אבחון רפואי; תוכנה וחומרת ניהול מידע של 
המעבדה; תוכנות מחשב וחומרת מחשב עבור ניטור 

מכשירי אבחון רפואי; תוכנות מחשב וחומרה עבור ניטור 
מכשירי אבחון מעבדתיים; תוכנות מחשב וחומרה עבור 
פתרון בעיות לגבי מכשירי אבחון רפואי; תוכנות מחשב 

וחומרה עבור פתרון בעיות לגבי מכשירי אבחון מעבדתיים; 
תוכנת מחשב לעיבוד נתוני בדיקות אבחון רפואי; תוכנה 
לשימוש באבחון רפואי; חומרה לשימוש בדיקות אבחון 

רפואי; חומרה ותוכנה עבור ניטור מרחוק של מכשירי אבחון 
במבחנה; הנכללים כולם בסוג 9.                                     
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255315

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 10

Laboratory analyzers for measuring, testing and 
analyzing blood, bodily fluids and/or tissue; 
medical diagnostic instruments for in vitro 
diagnostic testing and/or analysis; hematology 
analyzers; clinical chemistry analyzers; 
immunoassay analyzers; laboratory instruments 
for in vitro diagnostic testing and/or analysis; 
laboratory equipment for use in the field of 
medical diagnostics; data management and 
laboratory automation systems for use in the field 
of medical diagnostics; Molecular diagnostic 
instruments; laboratory instruments for microbial 
screening and identification; Laboratory 
apparatus, namely, molecular diagnostic sensors 
for analysis of nucleic acid sequences, nucleic 
acids, genetic materials, infectious agents and/or 
pathogens; all of the above for medical purposes; 
blood screening instruments; all included in class 
10.

סוג: 10

בדיקות מעבדה למדידה, בדיקה וניתוח דם, נוזלי גוף ו/או 
רקמות; מכשירי אבחון רפואי עבור בדיקות אבחון במבחנה 
ו/או ניתוח; חקר הדם; מנתח כימיה קליניים; תבחין נוגדני; 
מכשירי מעבדה בדיקות אבחון ו/או ניתוח במבחנה; ציוד 
מעבדה לשימוש בתחום של אבחון רפואי; מערכות ניהול 
נתונים וניהול אוטומציה עבור שימוש בתחום אבחון רפואי; 
מכשירי אבחון מולקולרי; מכשירי מעבדה למיפוי וזיהוי 

מיקרובי; מכשירי מעבדה, כלומר, חיישנים אבחון מולקולרי 
לניתוח של רצפי חומצות גרעין, חומצות גרעין, חומרים 
גנטיים, גורמים מדבקים ו/או פתוגנים, כל המפורט לעיל 
מיועד למטרות רפואיות; מכשירי מיפוי דם; הנכללים כולם 
בסוג 10   .                                                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                                                                        

255315

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 42

Providing technical support services regarding in 
vitro diagnostic laboratory instruments, laboratory 
automation systems, and related software and 
hardware; providing technical support regarding 
laboratory software in the field of in vitro 
diagnostics; providing remote electronic 
troubleshooting services for laboratories in the 
field of in vitro diagnostics; providing operational 
monitoring services for laboratory equipment in 
the field of in vitro diagnostics; remote monitoring 
of diagnostic laboratory systems; providing remote 
electronic monitoring of in vitro diagnostic 
equipment and laboratory automation systems; 
providing a web-based software platform for 
laboratory and diagnostic equipment information 
management, monitoring and analysis in the field 
of in vitro diagnostics; software as a service 
(SAAS) services featuring software for use in 
managing data and information in the field of in 
vitro diagnostics; all included in class 42.

סוג: 42

מתן שירותי תמיכה טכנית לגבי כלי אבחון מעבדתיים 
במבחנה, מערכות אוטומציה למעבדה, וחומרה ותוכנה 
קשורה; מתן תמיכה טכנית בנוגע לתוכנה בתחום אבחון 
במבחנה; מתן שירותי פתרון בעיות אלקטרונית מרחוק 

עבור מעבדות בתחום אבחון במבחנה; מתן שירותי פיקוח 
תפעול ציוד למעבדות בתחום של אבחון במבחנה; פיקוח 
מרחוק מערכות אבחון מעבדות; מתן ניטור אלקטרוני 
מרחוק של מכשור אבחוני במבחנה ומערכות אוטומציה 
מעבדה; מתן פלטפורמת תוכנה אינטרנטית עבור מעבדה 
וניהול מידע על מכשור אבחוני, ניטור וניתוח בתחום אבחון 
במבחנה; שירותי תוכנה כשירות (אס-איי-איי-אס) המציגים 
תוכנה לשימוש בניהול נתונים ומידע בתחום של אבחון 

במבחנה; הנכללים כולם בסוג 42.                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

                
255512

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 43

Services providing food and drinks, excluding 
alcoholic beverages and wines.

סוג: 43

שירותים להספקת מזון ומשקה למעט משקאות אלכוהוליים 
ויינות.                                         
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רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

185956 205482 205483 215233 240223

הוספת סיווג
ADDITION OF CLASS OF GOODS

253282

Class 14 - Key holders.

ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

256887

Class 35 - Providing advertising, marketing and promotional services for the pharmaceutical 
and medical industry, providing business information about pharmaceutical companies and 
its products and services.

266331

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 17

Shock absorbing buffers of plastic for wrapping; 
optical films for LCD; optical film; adhesive tapes 
other than stationery and not for medical or 
household purposes; plastic film other than for 
wrapping; film sheets which stuck on window 
glass; plastic sheets; rubber [raw or semi-worked]; 
adhesive tape to protect the surface; adhesive 
tape to repair the pipe; semi-processed plastic 
substances; transparent electrical film; adhesive 
tapes for semiconductor processing.

סוג: 17
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שינוי סימן
ALTERATION OF MARK

123236
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בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

Appellation No. 947 מספר כינוי

Application Date 10/07/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: LEVITRADE, s.r.o.

Address: Sokolovska 2, 934 01, Levice, Slovakia

Producing areaאזור יצור The area of production of the “Levicky Zlaty Onyx” product is situated on the 
rough terrain between the cities of Levice in the north and Mytne Ludany in the 
south between the stream Perec (west) and the river Sikenica (east). The most 

famous deposit is located at 3 km south-east of Levice, at a distance of circa 0.8 
km north-northwest of a single higher elevation in the wider vicinity which 

constitutes the travertine mass known as Šikloš (at 274 m gradient from the 
"Calcium" elevation). It is closely associated with the mineral and thermal 

sources which led to the formation of the Quaternary travertine called “Levice 
group”. The “Levice group” extends south of the city of Levice as well as more to 
the east directly into the rough terrain on the right slope of the valley and at the 
banks of the river Sikenica in the area of the Margita-Ilona spa and recreational 

complex. The most famous Levicky Zlaty Onyx deposit mentioned along with the 
Šikloš travertine mass are the ancient pre- Quaternary locations (sites) – 

Pliocene. The other travertine bodies of the “Levice group” belong to a different 
age of the Quaternary.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Decorative stone.
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תיקונים ושינויים בכינויי מקור

CHANGES AND CORRECTIONS IN APPELLATIONS OF ORIGIN

.Journal" No")("יומן" מס' 10/2014

929 931

כינויי מקור שנרשמו
ORIGIN APPELLATIONS REGISTERED
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