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 ידיעות כלליות
 כתובת לשכת סימני המסחר היא:

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

 ,5הגן הטכנולוגי, בניין מס' 
 .9595111מיקוד 

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

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

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

 לפקודת סימני המסחר 42הודעת התנגדות על פי סעיף 
 

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

 לתקנות סימני המסחר. 85הקבועה בתקנה 
 

 הודעות

 

יתן להגיש , נ11.18.0115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  988כינוי מקור מס' 
 .11.15.15התנגדות לרישומו עד ליום 

, ניתן להגיש 11.18.0115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  989כינוי מקור מס' 
 .11.15.15התנגדות לרישומו עד ליום 

, ניתן להגיש 11.18.0115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  985כינוי מקור מס' 
 .11.15.15יום התנגדות לרישומו עד ל

, ניתן להגיש 11.18.0115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  985כינוי מקור מס' 
 .11.15.15התנגדות לרישומו עד ליום 

, ניתן להגיש 11.18.0115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  989כינוי מקור מס' 
 .11.15.15התנגדות לרישומו עד ליום 

, ניתן להגיש 11.18.0115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  983כינוי מקור מס' 
 .11.15.15התנגדות לרישומו עד ליום 

, ניתן להגיש 11.18.0115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  989כינוי מקור מס' 
 .11.15.15התנגדות לרישומו עד ליום 

, ניתן להגיש 11.18.0115ומות ביום המפורסם ביומן זה, פורסם ברש 991כינוי מקור מס' 
 .11.15.15התנגדות לרישומו עד ליום 

, ניתן להגיש 11.18.0115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  990כינוי מקור מס' 
 .11.15.15התנגדות לרישומו עד ליום 

יש , ניתן להג11.18.0115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  998כינוי מקור מס' 
 .11.15.15התנגדות לרישומו עד ליום 

, ניתן להגיש 11.18.0115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  999כינוי מקור מס' 
 .11.15.15התנגדות לרישומו עד ליום 

, ניתן להגיש 11.18.0115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  995כינוי מקור מס' 
 .11.15.15התנגדות לרישומו עד ליום 

, ניתן להגיש 11.18.0115המפורסם ביומן זה, פורסם ברשומות ביום  995כינוי מקור מס' 
 .11.15.15התנגדות לרישומו עד ליום 

 
 
 

י"א ניסן תשע"ה - 231/03/2015



 תיקוני טעויות
 

, הופיעה בצורה שגויה, 090881בקשה מס' נפלה טעות בפרסום והסימן ב 010115ביומן 
 לפיכך, מפורסם הסימן להתנגדויות בשנית. 

 
עלתה על  11פורסמה בצורה שגויה )הפרטה בסוג  059159, בקשה מס' 0115מן ינואר ביו

(, על כן, היה קושי לקרוא את הבקשות במלואן. נסח מלא וקריא מצוי במאגר 9הפרטה בסוג 
  סימני המסחר בקישור הבא: 

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

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

 

Notices 
 

Appellation of origin no. 933 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 

Appellation of origin no. 934 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 

Appellation of origin no. 935 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 
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Appellation of origin no. 936 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 

Appellation of origin no. 937 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 

Appellation of origin no. 938 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 

Appellation of origin no. 939 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 

Appellation of origin no. 941 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 

Appellation of origin no. 942 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 

Appellation of origin no. 943 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 

Appellation of origin no. 944 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 

Appellation of origin no. 945 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 

Appellation of origin no. 946 was published on the official gazette of the Israeli 

government on 11.03.2015, opposition to registration can be filled until 

11.06.2015. 

 

Corrigenda 
 
Application no. 272330 was mistakenly published in the official gazette of the 
Israeli government on 02/2015, bearing the wrong representation of the mark, 

Therefore the application is being republished for opposition. 

Application No. 254064 was incorrectly published in the 01/2015 journal, as a 
result the list of goods in classes 9 and 10 are illegible. A correct legible 
extract of the application can be found at the following 
link: http://www.trademarks.justice.gov.il/TradeMarksWebSiteUI/TrademarksS
earch/TrademarksSearch.aspx?From=TopMenu  
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בקשות לרישום סימנים שפורסמו להתנגדות
TRADE MARKS APPLICATIONS PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

אוטו איטליה
Auto Italia

Trade Mark No. 242425 מספר סימן

Application Date 22/11/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

שם: ברוך זאבי

כתובת : שלמה 8, פתח תקוה, ישראל

Name: Guy Hay שם: גיא חי

Address: 68 Poleg St, Alfe Menashe, Israel כתובת : פולג 68, אלפי מנשה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dahan Yoram Adv

Address: 33 Herzel St, Ashkelon, Israel

שם: דהאן יורם, עו"ד

כתובת : הרצל 33, אשקלון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Sale services of automobile parts; all included in 
class 35.

שירותי מכירה של חלפים לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 35.   
            

Class: 37 סוג: 37

Repairs, repair service and installation vehicles; all 
included in class 37.

תיקונים, שירותי תיקונים והתקנה לכלי רכב; הנכללים כולם 
בסוג 37.                             
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תפילין בית א-ל

Trade Mark No. 243158 מספר סימן

Application Date 13/12/2011 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yishai Baabad שם: ישי באב"ד

Address: D.N. Mizeach Binyamin, Beit El, 90631, Israel כתובת : ד.נ. מזרח בנימין, בית אל, 90631, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Phylacteries, leather boxes and bags for 
phylacteries, mezuzah, leather holy scriptures, 
leather  scrolls, and leather products; all included in 
class 18.

תפילין, תיבות ותיקים מעור,  מזוזות, ספרי-תורה מעור, מגילות 
מעור ומוצרי עור; הנכללים כולם בסוג 18.                             
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סטארפארק
StarPark

Trade Mark No. 246921 מספר סימן

Application Date 23/05/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: N. Igal Levy שם: נ. יגאל לוי

Address: P.O.B. 2332, Savyon, 56915, Israel כתובת : ת.ד. 2332, סביון, 56915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Vehicle rentals, vehicle parking services, vehicle 
transportayion and vehicle driving services; all 
included in class 39.

השכרת כלי רכב, שירותי חניה לכלי רכב, הובלה בכלי רכב, 
שירותי נהיגה בכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 39.                   

                              

Class: 45 סוג: 45

Vehicle tracking services and security services 
relating to vehicle

שירותי איתור רכב ושירותי אבטחת רכב                                
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Trade Mark No. 248144 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer applications; electronic 
indexes; applications for mobile phones; applications 
for the internet; digital and/or online databases in 
different fields and subjects; all included in class 9

תוכנות מחשב; אפליקציות מחשב; אינדקסים אלקטרוניים; 
אפליקציות לטלפונים ניידים; אפליקציות לאינטרנט; מאגרי 
מידע דיגיטאליים ו/או מקוונים בתחומים ובנושאים שונים; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                        

Class: 35 סוג: 35

Database management; advertising; provision of 
business information; consultation services for 
business management; business management; 
business administration; office functions; database 
services for businesses; all included in class 35

ניהול מאגרי מידע; פרסום; אספקת מידע עסקי; שירותי ייעוץ 
לניהול עסקים; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
שירותי מאגרי מידע לעסקים; הנכללים כולם בסוג 35             
                                                                                    

                                                                

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
including, provision of communication services for 
computerized databases, provision of information, 
content, operator and information services via the 
telephone, cellular phone, facsimile, internet, 
computer, computer communication network and 
other computerized communication means; all 
included in class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות, אספקת שירותי 
תקשורת למאגרי נתונים ממוחשבים, אספקת שירותי מידע, 
תוכן, מרכזייה ומודיעין באמצעות טלפון, טלפון סלולארי, 

פקסימיליה, אינטרנט, מחשב, רשת תקשורת מחשבים ואמצעי 
תקשורת ממוחשבים אחרים; הנכללים כולם בסוג 38               
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Trade Mark No. 248145 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer applications; electronic 
indexes; applications for mobile phones; applications 
for the internet; digital and/or online databases in 
different fields and subjects; all included in class 9

תוכנות מחשב; אפליקציות מחשב; אינדקסים אלקטרוניים; 
אפליקציות לטלפונים ניידים; אפליקציות לאינטרנט; מאגרי 
מידע דיגיטאליים ו/או מקוונים בתחומים ובנושאים שונים; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                        

Class: 35 סוג: 35

Database management; advertising; provision of 
business information; consultation services for 
business management; business management; 
business administration; office functions; database 
services for businesses; all included in class 35

ניהול מאגרי מידע; פרסום; אספקת מידע עסקי; שירותי ייעוץ 
לניהול עסקים; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
שירותי מאגרי מידע לעסקים; הנכללים כולם בסוג 35             
                                                                                    

                                                                

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
including, provision of communication services for 
computerized databases, provision of information, 
content, operator and information services via the 
telephone, cellular phone, facsimile, internet, 
computer, computer communication network and 
other computerized communication means; all 
included in class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות, אספקת שירותי 
תקשורת למאגרי נתונים ממוחשבים, אספקת שירותי מידע, 
תוכן, מרכזייה ומודיעין באמצעות טלפון, טלפון סלולארי, 

פקסימיליה, אינטרנט, מחשב, רשת תקשורת מחשבים ואמצעי 
תקשורת ממוחשבים אחרים; הנכללים כולם בסוג 38               
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Trade Mark No. 248146 מספר סימן

Application Date 22/07/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Bezeq the Israel Telecommunication Corp. 
Ltd.

שם: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Address: 2 Azrieli Center, P.O.B. 62086, Tel Aviv, 61620, 
Israel

כתובת : מרכז עזריאלי 2, ת.ד. 62086, תל אביב, 61620, 
ישראל

חברה ציבורית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sa'ar, Plinner & Co., Adv.

Address: 35 Jabotinsky Street, Twin Tower 2, Ramat 
Gan, 52511, Israel

שם: סער פלינר ושות', עו"ד

כתובת : רח' ז'בוטינסקי 35, מגדל התאומים 2, רמת גן, 52511, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software; computer applications; electronic 
indexes; applications for mobile phones; applications 
for the internet; digital and/or online databases in 
different fields and subjects; all included in class 9

תוכנות מחשב; אפליקציות מחשב; אינדקסים אלקטרוניים; 
אפליקציות לטלפונים ניידים; אפליקציות לאינטרנט; מאגרי 
מידע דיגיטאליים ו/או מקוונים בתחומים ובנושאים שונים; 

הנכללים כולם בסוג 9                                                       
                        

Class: 35 סוג: 35

Database management; advertising; provision of 
business information; consultation services for 
business management; business management; 
business administration; office functions; database 
services for businesses; all included in class 35

ניהול מאגרי מידע; פרסום; אספקת מידע עסקי; שירותי ייעוץ 
לניהול עסקים; ניהול עסקים; טיפול בעסקים; פעולות משרדיות; 
שירותי מאגרי מידע לעסקים; הנכללים כולם בסוג 35             
                                                                                    

                                                                

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
including, provision of communication services for 
computerized databases, provision of information, 
content, operator and information services via the 
telephone, cellular phone, facsimile, internet, 
computer, computer communication network and 
other computerized communication means; all 
included in class 38

שירותי תקשורת וטלקומוניקציה, לרבות, אספקת שירותי 
תקשורת למאגרי נתונים ממוחשבים, אספקת שירותי מידע, 
תוכן, מרכזייה ומודיעין באמצעות טלפון, טלפון סלולארי, 

פקסימיליה, אינטרנט, מחשב, רשת תקשורת מחשבים ואמצעי 
תקשורת ממוחשבים אחרים; הנכללים כולם בסוג 38               
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מכבי חיפה
MACCABI HAIFA

Trade Mark No. 249102 מספר סימן

Application Date 22/08/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transrmssion or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs - video cassettes, audio, DVDs and multimedia; 
software, parts and accessories for computers; 
spectacles, spectacle lenses, sunglasses, frames, 
cases and chains therefore; all included in class 9.

התקנים להקלטה, העברה או שחזור של קול וחוזי, נושאי 
 DVD ,נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה; קלטות וידאו, אודיו

ומולטימדיה; תוכנה; חלקים ואביזרים עבור מחשבים; 
משקפיים, עדשות למשקפיים, משקפי שמש, מסגרות, נרתיקים 
ושרשראות עבורם; הנכללים כולם בסוג 9 .                           
                                                                                    

                      

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, imitation jewelry, cufflinks, watches, 
medallions, pins, team and player trading pins made 
of precious and non-precious metals; tie pins: tie 
clips; earrings; key rings; shirt studs; buckles for 
watch straps made of precious metals or coated 
therewith; watches and clocks; horological and 
chronometric instruments; time clocks; watches and 
clocks, watch bands, watch cases, watch chains, 
watch straps; all included in class 14.

תכשיטים, חיקויי תכשיטים, חפתים, שעונים, מדליונים, סיכות, 
סיכות קבוצה ושחקן להחלפה העשויים כולם ממתכות יקרות 
ושאינן יקרות; סיכות עניבה; מהדקי עניבה; עגילים; מחזיקי 

מפתחות; קישוטי חולצה; אבזמים לרצועות שעון ממתכת יקרה 
או מצופים ותגים ממתכת יקרה או מצופים בה; שעוני יד 
ושעונים; מכשירים כרונומטרים והורולוגיקליים; שעוני זמן, 

שעוני יד, שעוני קיר, פסים לשעון, קופסאות לשעון, שרשראות 
לשעון, רצועות לשעון; הנכללים כולם בסוג 14 .                     

        

Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard and goods made these materials; 
printed matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו; דברי דפוס; צרכי 
כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; הנכללים כולם בסוג 16 .  

                                               

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather and articles made 
from these materials; wallets, change purses, 
briefcase-type portfolios; cosmetic and toiletry cases 
sold empty, and key cases; briefcases and attache 
cases; trunks and traveling bags; sports bags, 
satchels, knapsacks, hand bags and shoulder bags; 
umbrellas, parasols, walking sticks; all included in 
class 18. 

עור וחיקויי עור, ומוצרים העשויים מחומרים אלה; ארנקי כסף, 
ילקוטים בצורת תיקי מסמכים; תיקים לקוסמטיקה ולדברי 
טואלט הנמכרים ריקים, ונרתיקי מפתחות, תיקי מסמכים; 

מזוודות ותיקי נסיעות; תיקי ספורט, ילקוטים, תיקי גב, תיקי יד 
ותיקי כתף; מטריות, שמשיות, מקלות הליכה; הנכללים כולם 
בסוג 18 .                                                                        
                                                                                    

        

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; articles (which are 
not included in other classes) made of wood or 
plastic. 

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות, טובין (שאינם נכללים 
בסוגים אחרים) העשויים מעץ או מפלסטיק.                           

                  

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metals or coated therewith); unworked or 
semi-worked glass (except glass 
used for building purposes); glassware; porcelain and 
earthenware; all included in class 21. 

כלים ומכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או 
מצופים בהם); זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט 
לזכוכית לצרכי בניה) כלי זכוכית, חרסינה וחימר; הנכללים כולם 
בסוג 21 .                                                                        

                                              

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods which are not included in 
other classes; bed and table covers.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים ;כיסוי 
מיטה ושולחן.                                              

י"א ניסן תשע"ה - 1131/03/2015



Ownersבעלים

Name: MACCABI SPORTS ORGANIZATION שם: תנועת מכבי ישראל

Address: Kfar Hamacabia, P.O.B. 919, Ramat Gan, 
52109, Israel

כתובת : כפר המכביה, ת.ד. 919, רמת גן, 52109, ישראל

עמותה רשומה

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: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles all included in class 28. 

משחקים וצעצועים, צרכי התעמלות וספורט הנכללים כולם בסוג 
                                      . 28

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of trammg; entertainment; 
sporting and cultural activities. Organization and 
promotion of sport activities; fan club activities and 
organization of fan clubs; all included in class 41.

חינוך, הענקת אימונים, בידור, פעילות ספורט ותרבות; ארגון 
וקידום פעילויות ספורט; שירותי מועדון אוהדים וארגון מועדון 
אוהדים; הנכללים כולם בסוג 41 .                                       
                                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 1231/03/2015



Trade Mark No. 249103 מספר סימן

Application Date 22/08/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transrmssion or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs - video cassettes, audio, DVDs and multimedia; 
software, parts and accessories for computers; 
spectacles, spectacle lenses, sunglasses, frames, 
cases and chains therefore; all included in class 9.

התקנים להקלטה, העברה או שחזור של קול וחוזי, נושאי 
 DVD ,נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה; קלטות וידאו, אודיו

ומולטימדיה; תוכנה; חלקים ואביזרים עבור מחשבים; 
משקפיים, עדשות למשקפיים, משקפי שמש, מסגרות, נרתיקים 
ושרשראות עבורם; הנכללים כולם בסוג 9 .                           
                                                                                    

                      

Class: 14 סוג: 14

Jewelry, imitation jewelry, cufflinks, watches, 
medallions, pins, team and player trading pins made 
of precious and non-precious metals; tie
pins: tie clips; earrings; key rings; shirt studs; buckles 
for watch straps made of precious metals or coated 
therewith; watches and clocks; horological and 
chronometric instruments; time clocks; watches and 
clocks, watch bands, watch cases, watch chains, 
watch straps; all included in class 14.

תכשיטים, חיקויי תכשיטים, חפתים, שעונים, מדליונים, סיכות, 
סיכות קבוצה ושחקן להחלפה העשויים כולם ממתכות יקרות 
ושאינן יקרות; סיכות עניבה; מהדקי עניבה; עגילים; מחזיקי 

מפתחות; קישוטי חולצה; אבזמים לרצועות שעון ממתכת יקרה 
או מצופים ותגים ממתכת יקרה או מצופים בה; שעוני יד 
ושעונים; מכשירים כרונומטרים והורולוגיקליים; שעוני זמן, 

שעוני יד, שעוני קיר, פסים לשעון, קופסאות לשעון, שרשראות 
לשעון, רצועות לשעון; הנכללים כולם בסוג 14 .                     

          

Class: 16 סוג: 16

Paper; cardboard and goods made these materials; 
printed matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; all included in class 16.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו; דברי דפוס; צרכי 
כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; הבכללים כולם בסוג 16 . 

                                              

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather and articles made 
from these materials; wallets, change purses, 
briefcase-type portfolios; cosmetic and toiletry cases 
sold empty, and key cases; briefcases and attache 
cases; trunks and traveling bags; sports bags, 
satchels, knapsacks, hand bags and shoulder bags; 
umbrellas, parasols, walking sticks; all included in 
class 18. 

עור וחיקויי עור, ומוצרים העשויים מחומרים אלה; ארנקי כסף, 
ילקוטים בצורת תיקי מסמכים; תיקים לקוסמטיקה ולדברי 
טואלט הנמכרים ריקים, ונרתיקי מפתחות, תיקי מסמכים; 

מזוודות ותיקי נסיעות; תיקי ספורט, ילקוטים, תיקי גב, תיקי יד 
ותיקי כתף; מטריות, שמשיות, מקלות הליכה; הנכללים כולם 
בסוג 18 .                                                                        
                                                                                    

        

י"א ניסן תשע"ה - 1331/03/2015



Ownersבעלים

Name: MACCABI SPORTS ORGANIZATION שם: תנועת מכבי ישראל

Address: Kfar Hamacabia, P.O.B. 919, Ramat Gan, 
52109, Israel

כתובת : כפר המכביה, ת.ד. 919, רמת גן, 52109, ישראל

עמותה רשומה

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames; articles (which are 
not included in other classes) made of wood or 
plastic. 

רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות, טובין (שאינם נכללים 
בסוגים אחרים) העשויים מעץ או מפלסטיק.                           

                  

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metals or coated therewith); unworked or 
semi-worked glass (except glass 
used for building purposes); glassware; porcelain and 
earthenware; all included in class 21. 

כלים ומכלים לבית ולמטבח (אשר אינם ממתכת יקרה או 
מצופים בהם); זכוכית בלתי מעובדת או מעובדת למחצה (פרט 
לזכוכית לצרכי בניה) כלי זכוכית, חרסינה וחימר; הנכללים כולם 
בסוג 21 .                                                                        

                                              

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods which are not included in 
other classes; bed and table covers.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים ;כיסוי 
מיטה ושולחן.                                              

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25.

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

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles all included in class 28. 

משחקים וצעצועים, צרכי התעמלות וספורט הנכללים כולם בסוג 
                                      . 28

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of trammg; entertainment; 
sporting and cultural activities. Organization and 
promotion of sport activities; fan club activities and 
organization of fan clubs; all included in class 41. 

חינוך, הענקת אימונים, בידור, פעילות ספורט ותרבות; ארגון 
וקידום פעילויות ספורט; שירותי מועדון אוהדים וארגון מועדון 
אוהדים; הנכללים כולם בסוג 41 .                                        
                                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 1431/03/2015



DEFENSEPIPE

Trade Mark No. 249442 מספר סימן

Application Date 20/09/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Radware Ltd. שם: רדוור בע"מ

Address: 22 Raoul Wallenberg St., Tel Aviv, 69719, Israel כתובת : רח' ראול וולנברג 22, תל אביב-יפו, 69719, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

computer software and hardware that provides 
protection from all sorts of network and application 
attacks, floods and other malicious activities at the 
internet connectivity link level, between the service 
provider and the remote premises; all included in 
class 9

תוכנה וחומרת מחשב המספקות הגנה מפני כל סוגי ההתקפות 
ברשת וביישומים, הצפות ופעולות זדוניות נוספות ברמת חיבור 
האינטרנט, בין ספק השירות לבין המיקום המרוחק; הנכללים 
כולם בסוג 9                                                                   
                                                                                    

                                

י"א ניסן תשע"ה - 1531/03/2015



EASY SET

Trade Mark No. 249774 מספר סימן

Application Date 09/10/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 003970481

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
003970481

Dated 30/11/2005 (Section 16) מיום 30/11/2005 (סעיף 16) 

 Owners

Name: INTEX MARKETING LTD.

Address: 9th Floor, 108 Gloucester Road, Dah Sing 
Financial Centre, Wanshai, Hong Kong

a corporation of the British Virgin Islands

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: 19 סוג: 19

Non-metal swimming pools; all included in class 19. בריכות שחיה שאינן ממתכת, הנכללים כולם בסוג 19.           

י"א ניסן תשע"ה - 1631/03/2015



Trade Mark No. 249877 מספר סימן

Application Date 21/03/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1129618 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Canada No. TMA852405 TMA852405 :קנדה מספר

Dated 04/06/2013 (Section 16) מיום 04/06/2013 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers

This trademark consists of two English capital letters 
"TP" and an English work "LINK" is the trade name of 
the applicant and has no significance in the relevant 
trade or industry or as applied to the goods listed in 
the application, not a term of art, no geographical 
significance, nor any meaning in any foreign 
language.

 Owners

Name: TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Address: 1st Fl., 3rd to 5th Fl., South Building,,Industry, 
Nanshan, Shenzhen, People's Republic of China

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation 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

Modems; routers; adapters; switches; switch 
modules; network cards; telephones; network 
switches; antennas for telecommunication; optical 
communication devices, namely lasers and audio 
receivers, video receivers and optical communication 
data receivers; wireless adapters, wireless access 
point; computer peripheral devices; couplers; 
integrated circuit cards; cell phones; fluorescent 
screens; printed circuits.

Class: 38 סוג: 38

Radio broadcasting; television broadcasting; 
message sending; communications by computer 
terminals; communications by fiber (fibre) optic 
networks; providing user access to a global computer 
network (service providers).

י"א ניסן תשע"ה - 1731/03/2015



Trade Mark No. 250522 מספר סימן

Application Date 23/10/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amir Boaron שם: אמיר בוארון

Address: Ahuza 68 St., Ranana, Israel כתובת : אחוזה 68, רעננה, ישראל

Name: Ido Pariente שם: עידו פריינטה

Address: Ahuza 68 St., Ranana, Israel כתובת : אחוזה 68, רעננה, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Bar-Hava

Address: Jabotinski 78 St., P.O.B. 8139, Ramat Gan, 
Israel

שם: דוד בר-חוה, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 78, ת.ד. 8139, רמת גן, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing training at martial art; all included in class 
41. 

הענקת אימונים באומנויות לחימה; הנכללים כולם בסוג 41.      
            

י"א ניסן תשע"ה - 1831/03/2015



LUME E CIGARETTE

Trade Mark No. 250765 מספר סימן

Application Date 08/11/2012 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1140884 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Rafael Rafaeli שם: רפאל רפאלי

Address: 7 Vitale Mauricio St., Tel Aviv, Israel כתובת : ויטלה מאוריציו 7, 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: 34 סוג: 34

Cigarette lighter holder not of precious metal; Electric 
cigarettes; Electronic cigarettes; Electronic cigarette 
lighters; Electronic cigarette refill cartridges sold 
empty; Electronic cigarettes for use as an alternative 
to traditional cigarettes

מחזיק למצית סיגריה שאינו ממתכת יקרה; סיגריות חשמליות; 
סיגריות אלקטרוניות; מצתים לסיגריות אלקטרוניות; מחסניות 

למילוי סיגריות אלקטרוניות הנמכרות ריקות; סיגריות 
אלקטרוניות לשימוש חלופי לסיגריות מסורתיות                     

                                                                            

י"א ניסן תשע"ה - 1931/03/2015



Trade Mark No. 251131 מספר סימן

Application Date 22/11/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: PROXIMO SPIRITS, INC.

Address: 333 Washington Street, Jersey City, New 
Jersey, 07302, 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: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (למעט בירה); וודקה; הכל כלול בסוג 33.     
                            

י"א ניסן תשע"ה - 2031/03/2015



HOFFMAN

Trade Mark No. 251292 מספר סימן

Application Date 27/11/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4054897 ארה"ב מספר: 4054897

Dated 15/11/2011 (Section 16) מיום 15/11/2011 (סעיף 16) 

European Community Trade Mark 
No. 008643116

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
008643116

Dated 24/05/2010 (Section 16) מיום 24/05/2010 (סעיף 16) 

U.S.A. No. 711466 ארה"ב מספר: 711466

Dated 21/02/1961 (Section 16) מיום 21/02/1961 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Empty sheet metal boxes and cabinets; empty 
wireway and wire troughs; washers for electrical box 
connectors; all included in class 6

קופסות וארונות פח ריקים; צינורות ותעלות חיווט ריקים; 
דסקיות לתיבת חיבורים חשמליים; הנכללים כולם בסוג 6         

                                                    

Class: 9 סוג: 9

Industrial electrical enclosures and weatherproof 
electrical distribution and lighting equipment, namely 
empty electrical enclosure boxes and cabinets and 
panels therefor; weatherproof power outlets 
consisting of pre-wired electrical receptacles 
mounted in weatherproof enclosures; networking 
cabinets, namely, metal cabinets specially adapted to 
protect telecommunications equipment in the nature 
of fiber optic cables and similar cables and wiring; all 
included in class 9

סוגרי חשמל תעשייתיים וציוד הפצה ותאורה חשמלי עמיד 
במזג האוויר, דהיינו קופסאות סגירה וארונות חשמליים ריקים 
ופאנלים עבורם; שקעי חשמל עמידים למזג האוויר הכוללים כלי 

קיבול חשמליים מחווטים מראש המורכבים בתוך סוגרים 
עמידים למזג האוויר; ארונות רישות, דהיינו ארונות מתכת 
המותאמים במיוחד להגנה על ציוד טלקומוניקציה מסוג כבלי 
סיב אופטי וכבלים וחיווטים דומים; הנכללים כולם בסוג 9         
                                                                                    
                                                                                    

                                    

Class: 11 סוג: 11

Light bulb holders; portable lighting fixtures; all 
included in class 11

בתי נורה; גופי תאורה ניידים;  הנכללים כולם בסוג 11             
                                

Class: 20 סוג: 20

 Cable managers, namely, non-metal cable clips; 
network cable management systems, namely, plastic 
ducts and couplings for organizing and holding fiber 
optic cables and similar cables and wiring; all 
included in class 20

 מארגני כבלים, דהיינו, מהדקי כבלים שאינם ממתכת; מערכות 
ניהול כבלי רשת, דהיינו, צינורות פלסטיק ומחברים לארגון 
והחזקה של כבלי סיב אופטי וכבלים וחווטים דומים; הנכללים 

כולם בסוג 20
                                                                                   

י"א ניסן תשע"ה - 2131/03/2015



 Owners

Name: Hoffman Enclosures Inc.

Address: 2100 Hoffman Way,, Anoka, MN, 55303, U.S.A.

A Minnesota Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

י"א ניסן תשע"ה - 2231/03/2015



Trade Mark No. 251550 מספר סימן

Application Date 08/06/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1138361 מספר סימן בינלאומי

 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

Downloadable computer software for providing 
geographic information, interactive geographic maps, 
and images of maps and mapped locations.

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for displaying geographic 
information, interactive geographic maps, and 
images of maps and mapped locations.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 04/06/2012, No. 85642898 ארה"ב, 04/06/2012, מספר 85642898

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 2331/03/2015



Q40

Trade Mark No. 251787 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי שטח, אוטובוסים, קרנות מגורים, 
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 2431/03/2015



QX30

Trade Mark No. 251789 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.
 

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי שטח, אוטובוסים, קרנות מגורים, 
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                    

      

י"א ניסן תשע"ה - 2531/03/2015



QX40

Trade Mark No. 251790 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי שטח, אוטובוסים, קרנות מגורים, 
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 2631/03/2015



QX50

Trade Mark No. 251791 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.
 

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי שטח, אוטובוסים, קרנות מגורים, 
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                    

      

י"א ניסן תשע"ה - 2731/03/2015



QX30S

Trade Mark No. 251803 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי שטח, אוטובוסים, קרנות מגורים, 
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 2831/03/2015



QX40S

Trade Mark No. 251804 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי שטח, אוטובוסים, קרנות מגורים, 
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 2931/03/2015



QX50S

Trade Mark No. 251805 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.
 

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי שטח, אוטובוסים, קרנות מגורים, 
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                    

      

י"א ניסן תשע"ה - 3031/03/2015



Q50L

Trade Mark No. 251814 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי שטח, אוטובוסים, קרנות מגורים, 
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 3131/03/2015



QX30L

Trade Mark No. 251822 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי שטח, אוטובוסים, קרנות מגורים, 
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 3231/03/2015



QX40L

Trade Mark No. 251823 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי שטח, אוטובוסים, קרנות מגורים, 
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 3331/03/2015



QX50L

Trade Mark No. 251824 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles, electric vehicles including electric 
automobiles, wagons, trucks, vans, sport utility 
vehicles, buses, recreational vehicles (RV), sports 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, tractors 
including towing tractors; parts and fittings for all the 
aforementioned goods; anti-theft alarms for vehicles; 
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
all included in International Class 12.

מכוניות, רכבים חשמליים לרבות מכוניות חשמליות, רכבי 
סטיישן, משאיות, ואנים, רכבי שטח, אוטובוסים, קרנות מגורים, 
מכוניות ספורט, מכוניות מרוץ, רכבי משא, משאיות מלגזה, 
טרקטורים הכוללים טרקטורי גרר; חלקי חילוף ואביזרים עבור 
כל הסחורות המוזכרות לעיל; אזעקות כנגד גניבה לרכבים; 
טלאי גומי דביקים לתיקון פנימיות או צמיגים; הנכללים כולם 
בסוג בינלאומי 12.                                                           
                                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 3431/03/2015



Trade Mark No. 251887 מספר סימן

Application Date 16/12/2012 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Midgam Consulting & Research שם: חברת מדגם יעוץ ומחקר בע"מ

Address: 13 Ben Gurion St., Bnei Brak, 51260, Israel כתובת : בן גוריון 13, בני ברק, 51260, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: A. Ranen

Address: 

שם: א. רנן ושות'. עו"ד

כתובת : "מגדלי ויטה", ת.ד. 909, בני ברק, 51108, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Analysis and research services, namely surveys and 
samples; development of computer hardware and 
software.

שירותי ניתוח ומחקר, היינו עריכת סקרים ומדגמים; פיתוח של 
תוכנה וחומרת מחשב.                                                       

          

י"א ניסן תשע"ה - 3531/03/2015



Trade Mark No. 252000 מספר סימן

Application Date 17/12/2012 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The representation of the bottle is not a part of the 
mark.

דמות הבקבוק אינה מהווה חלק מן הסימן

 Owners

Name: Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl

Address: 75 Parc d'Activities- L-8308, Mamer/Capellen, 
Luxembourg

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Vodka, all goods included in class 33. וודקה; כל הסחורות הנכללות בסוג 33.         

י"א ניסן תשע"ה - 3631/03/2015



Trade Mark No. 252101 מספר סימן

Application Date 05/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1140786 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 2494112 ארה"ב מספר: 2494112

Dated 02/10/2001 (Section 16) מיום 02/10/2001 (סעיף 16) 

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: TRINITY CHRISTIAN CENTER OF SANTA ANA, 
INC.

Address: 2422 MICHELLE DRIVE, SANTA ANA CA 
92680, U.S.A.

(California, United States 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: 16 סוג: 16

Posters; brochures, and a series of non-fiction books 
in the field of religion; maps; stationery; greeting 
cards; and calendars.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts, T-shirts, blouses, and 
headwear.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, and workshops in the field of religion and 
the dissemination of instructional materials therewith; 
and entertainment and cultural activities in the nature 
of theatre productions, organizing exhibitions, and 
festivals, all in the field of religion.

י"א ניסן תשע"ה - 3731/03/2015



Trade Mark No. 252223 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Spare parts for vehicles, trucks and motorcycles; 
accessories for vehicles, trucks and motorcycles; all 
included in class 12.

חלקי חילוף לכלי רכב, משאיות ואופנועים; אביזרים לכלי רכב, 
משאיות ואופנועים; הנכללים כולם בסוג 12.                           

                                

Class: 35 סוג: 35

Advertising for the purpose of sales of spare parts 
and accessories for vehicles, trucks and motorcycles; 
business management and administration for sales of 
spare parts and accessories for vehicles, trucks and 
motorcycles; office functions, including for the 
purpose of sales of spare parts and accessories for 
vehicles, trucks and motorcycles; sales services of 
spare parts and accessories for vehicles, trucks and 
motorcycles; all included in class 35.

פרסומות לצורכי מכירת חלקי חילוף ואביזרים לכלי רכב, 
משאיות ואופנועים; ניהול וטיפול בעסקים למכירת חלקי חילוף 
ואביזרים לכלי רכב, משאיות ואופנועים; פעולות משרדיות, 

לרבות לצורכי מכירת חלקי חילוף ואביזרים לכלי רכב, משאיות 
ואופנועים; שירותי מכירת חלקי חילוף ואביזרים לכלי רכב, 

משאיות ואופנועים; הנכללים כולם בסוג 35.                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 37 סוג: 37

Repair and maintenance services for vehicles, trucks 
and motorcycles; installation services, namely 
installation services of spare parts and accessories 
for vehicles, trucks and motorcycles; building 
constructions; all included in class 37.

שירותי תיקונים ותחזוקה לכלי רכב, משאיות ואופנועים; שירותי 
התקנה, דהיינו שירותי התקנה של חלקי חילוף ואביזרים לכלי 
רכב, משאיות ואופנועים; הקמת מבנים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .37

                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 3831/03/2015



Ownersבעלים

Name: Hamaagar - Car Spare Parts Center LTD. שם: המאגר- מרכז לחלפי רכב בע"מ

Address: 1 Plotizky St., Rishon Lezion, Israel כתובת : פלוטיצקי 1, ראשון לציון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Wolf, ADV.

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

שם: עמית וולף, עו"ד

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

י"א ניסן תשע"ה - 3931/03/2015



Trade Mark No. 252607 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
Ltd.

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations, detergents and other 
substances for laundry use; preperations and 
detergents for  cleaning, bleaching, polishing, 
scouring, abrasive and furbishing; air fresheners and 
perfumery;  soaps; cosmetics and personal care 
preperations, body and hair lotions and preperations; 
detergents for household use; detergents for 
industrial purposes; detergents for manufacturing 
processes;  all included in class 3.

תכשירים ודטרגנטים המשמשים לכביסה; תכשירים ודטרגנטים 
המשמשים  לניקוי, הלבנה,  צחצוח, מריקה ושפשוף; מטהרי 

אוויר ותכשירי בישום; סבונים; תכשירי קוסמטיקה וטיפוח אישי, 
תרחיצים ותכשירים לשיער ולגוף; דטרגנטים לשימוש ביתי; 
דטרגנטים לשימוש בתעשייה; דטרגנטים לשימוש בתהליכי 

ייצור; הנכללים כולם בסוג 3                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides ; all 
included in class 5

תכשירי ווטרינריים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; 
קוטלי פטריות וקוטלי עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5               

                                

י"א ניסן תשע"ה - 4031/03/2015



Trade Mark No. 252608 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
Ltd.

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations, detergents and other 
substances for laundry use; preperations and 
detergents for  cleaning, bleaching, polishing, 
scouring, abrasive and furbishing; air fresheners and 
perfumery;  soaps; cosmetics and personal care 
preperations, body and hair lotions and preperations; 
detergents for household use; detergents for 
industrial purposes; detergents for manufacturing 
processes;  all included in class 3.

תכשירים ודטרגנטים המשמשים לכביסה; תכשירים ודטרגנטים 
המשמשים  לניקוי, הלבנה,  צחצוח, מריקה ושפשוף; מטהרי 

אוויר ותכשירי בישום; סבונים; תכשירי קוסמטיקה וטיפוח אישי, 
תרחיצים ותכשירים לשיער ולגוף; דטרגנטים לשימוש ביתי; 
דטרגנטים לשימוש בתעשייה; דטרגנטים לשימוש בתהליכי 

ייצור; הנכללים כולם בסוג 3                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides ; all 
included in class 5

תכשירי ווטרינריים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; 
קוטלי פטריות וקוטלי עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5               

                                

י"א ניסן תשע"ה - 4131/03/2015



Trade Mark No. 252610 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
Ltd.

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations, detergents and other 
substances for laundry use; preperations and 
detergents for  cleaning, bleaching, polishing, 
scouring, abrasive and furbishing; air fresheners and 
perfumery;  soaps; cosmetics and personal care 
preperations, body and hair lotions and preperations; 
detergents for household use; detergents for 
industrial purposes; detergents for manufacturing 
processes;  all included in class 3.

תכשירים ודטרגנטים המשמשים לכביסה; תכשירים ודטרגנטים 
המשמשים  לניקוי, הלבנה,  צחצוח, מריקה ושפשוף; מטהרי 

אוויר ותכשירי בישום; סבונים; תכשירי קוסמטיקה וטיפוח אישי, 
תרחיצים ותכשירים לשיער ולגוף; דטרגנטים לשימוש ביתי; 
דטרגנטים לשימוש בתעשייה; דטרגנטים לשימוש בתהליכי 

ייצור; הנכללים כולם בסוג 3.                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides ; all 
included in class 5

תכשירי ווטרינריים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; 
קוטלי פטריות וקוטלי עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5               

                                

י"א ניסן תשע"ה - 4231/03/2015



זהר דליה
ZOHAR DALIA

Trade Mark No. 252611 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
Ltd.

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations, detergents and other 
substances for laundry use; preperations and 
detergents for  cleaning, bleaching, polishing, 
scouring, abrasive and furbishing; air fresheners and 
perfumery;  soaps; cosmetics and personal care 
preperations, body and hair lotions and preperations; 
detergents for household use; detergents for 
industrial purposes; detergents for manufacturing 
processes;  all included in class 3.

תכשירים ודטרגנטים המשמשים לכביסה; תכשירים ודטרגנטים 
המשמשים  לניקוי, הלבנה,  צחצוח, מריקה ושפשוף; מטהרי 

אוויר ותכשירי בישום; סבונים; תכשירי קוסמטיקה וטיפוח אישי, 
תרחיצים ותכשירים לשיער ולגוף; דטרגנטים לשימוש ביתי; 
דטרגנטים לשימוש בתעשייה; דטרגנטים לשימוש בתהליכי 

ייצור; הנכללים כולם בסוג 3.                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides ; all 
included in class 5

תכשירי ווטרינריים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; 
קוטלי פטריות וקוטלי עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5               

                                

י"א ניסן תשע"ה - 4331/03/2015



זהרלאב
ZOHAR LAB

Trade Mark No. 252616 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZOHARLAB L.P שם: זהרלאב שותפות מוגבלת

Address: Kibbutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations, detergents and other 
substances for laundry use; preperations and 
detergents for  cleaning, bleaching, polishing, 
scouring, abrasive and furbishing; air fresheners and 
perfumery;  soaps; cosmetics and personal care 
preperations, body and hair lotions and preperations; 
detergents for household use; detergents for 
industrial purposes; detergents for manufacturing 
processes;  all included in class 3.

תכשירים ודטרגנטים המשמשים לכביסה; תכשירים ודטרגנטים 
המשמשים  לניקוי, הלבנה,  צחצוח, מריקה ושפשוף; מטהרי 

אוויר ותכשירי בישום; סבונים; תכשירי קוסמטיקה וטיפוח אישי, 
תרחיצים ותכשירים לשיער ולגוף; דטרגנטים לשימוש ביתי; 
דטרגנטים לשימוש בתעשייה; דטרגנטים לשימוש בתהליכי 

ייצור; הנכללים כולם בסוג 3.                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides ; all 
included in class 5

תכשירי ווטרינריים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; 
קוטלי פטריות וקוטלי עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5               

                                

י"א ניסן תשע"ה - 4431/03/2015



Trade Mark No. 252617 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZOHARLAB L.P שם: זהרלאב שותפות מוגבלת

Address: Kibbutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations, detergents and other 
substances for laundry use; preperations and 
detergents for  cleaning, bleaching, polishing, 
scouring, abrasive and furbishing; air fresheners and 
perfumery;  soaps; cosmetics and personal care 
preperations, body and hair lotions and preperations; 
detergents for household use; detergents for 
industrial purposes; detergents for manufacturing 
processes;  all included in class 3.

תכשירים ודטרגנטים המשמשים לכביסה; תכשירים ודטרגנטים 
המשמשים  לניקוי, הלבנה,  צחצוח, מריקה ושפשוף; מטהרי 

אוויר ותכשירי בישום; סבונים; תכשירי קוסמטיקה וטיפוח אישי, 
תרחיצים ותכשירים לשיער ולגוף; דטרגנטים לשימוש ביתי; 
דטרגנטים לשימוש בתעשייה; דטרגנטים לשימוש בתהליכי 

ייצור; הנכללים כולם בסוג 3                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides ; all 
included in class 5

תכשירי ווטרינריים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; 
קוטלי פטריות וקוטלי עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5               

                                

י"א ניסן תשע"ה - 4531/03/2015



Trade Mark No. 252618 מספר סימן

Application Date 16/01/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Zohar Dalia Agricultural Cooperative Society 
Ltd.

שם: זהר דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

Address: Kibutz Dalia, 19239, Israel כתובת : דליה, 19239, קיבוץ, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Bleaching preparations, detergents and other 
substances for laundry use; preperations and 
detergents for  cleaning, bleaching, polishing, 
scouring, abrasive and furbishing; air fresheners and 
perfumery;  soaps; cosmetics and personal care 
preperations, body and hair lotions and preperations; 
detergents for household use; detergents for 
industrial purposes; detergents for manufacturing 
processes;  all included in class 3.

תכשירים ודטרגנטים המשמשים לכביסה; תכשירים ודטרגנטים 
המשמשים  לניקוי, הלבנה,  צחצוח, מריקה ושפשוף; מטהרי 

אוויר ותכשירי בישום; סבונים; תכשירי קוסמטיקה וטיפוח אישי, 
תרחיצים ותכשירים לשיער ולגוף; דטרגנטים לשימוש ביתי; 
דטרגנטים לשימוש בתעשייה; דטרגנטים לשימוש בתהליכי 

ייצור; הנכללים כולם בסוג 3                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                                        

Class: 5 סוג: 5

Veterinary preparations; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides ; all 
included in class 5

תכשירי ווטרינריים; חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת רמשים; 
קוטלי פטריות וקוטלי עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5               

                                

י"א ניסן תשע"ה - 4631/03/2015



PAEZ

Trade Mark No. 252813 מספר סימן

Application Date 23/01/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Argentina No. 2259423 ארגנטינה מספר: 2259423

Dated 14/11/2008 (Section 16) מיום 14/11/2008 (סעיף 16) 

 Owners

Name: PARATHON S.A.

Address: Paraguay 1345, 11th Floor, Buenos Aires, 
Argentina

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

Footwear, included in class 25. דברי הנעלה, הנכללים בסוג 25.       

י"א ניסן תשע"ה - 4731/03/2015



Trade Mark No. 252950 מספר סימן

Application Date 28/01/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

י"א ניסן תשע"ה - 4831/03/2015



Class: 9 סוג: 9

Audio recordings and video recordings featuring 
entertainment and information in the field of 
basketball; audio discs, video discs, computer laser 
discs, pre-recorded audio and video cassettes, pre-
recorded audio and video tapes, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded computer laser discs, all 
featuring entertainment and information related to 
basketball; computer accessories, namely flash 
drives, computer stands, mouse pads, mice, disc 
cases, computer carry-on cases, computer sleeves, 
keyboard wrist pads, all related to basketball; 
computer programs for viewing information, statistics 
or trivia about basketball; computer software, namely 
screen savers featuring basketball themes; computer 
software to access and view computer wallpaper; 
computer browser software for use in viewing and 
displaying data on the Internet; computer skins, 
namely, fitted plastic film for covering and providing a 
scratch proof barrier for computer devices; computer 
game software; video game software, video game 
cartridges, video game machines for use with 
television and video game hand held controllers for 
use with console video gaming systems; radios, 
electronic audio speakers, headphones and ear 
buds, wireless telephones, telephones; cell phone 
accessories, namely headsets, skins, face plates and 
cell phone covers; electronics accessories, namely 
skins, covers and stands for MP3 players, electronic 
tablets and portable personal digital assistant 
devices; decorative switch plate covers, video 
monitors, computer monitors, binoculars; sunglasses; 
eyeglass frames; eyewear straps and chains; 
eyeglass and sunglass cases; magnets; disposable 
cameras; credit cards and pre-paid telephone calling 
cards magnetically encoded; downloadable video 
recordings, video stream recordings, and 
downloadable audio recordings in the field of 
basketball provided over the Internet; downloadable 
computer software for viewing databases of 
information, statistical information, trivia, polling 
information, and interactive polling in the field of 
basketball provided over the Internet; downloadable 
computer game software; downloadable interactive 
video games and downloadable trivia game software 
provided over the internet; downloadable computer 
software for use as screensavers and wallpaper, to 
access and display computer browsers, for use in 
viewing data on the Internet, for use in designing 
plastic film computer skins to protect computer 
monitors, for use in creating avatars for playing 
games and for use in remotely manipulating 
computer cursors over the Internet; downloadable 
electronic publications in the nature of magazines, 
newsletters, coloring books, game schedules all in 
the field of basketball provided over the Internet; 
downloadable catalogs provided over the Internet 
featuring an array of basketball-themed products; 
downloadable greeting cards provided over the 
Internet; all included in Class 9.

הקלטות אודיו ווידאו והקלטות שמציעות בידור ומידע בתחום 
הכדורסל; דיסקי אודיו, דיסקי וידאו, דיסקי ליזר מחשב, קלטות 
אודיו ווידאו שהוקלטו מראש, קלטות אודיו ווידאו שהוקלטו 
מראש, תקליטורים שהוקלטו מראש, דיסקי ליזר מחשב 

שהוקלטו מראש, שכלום מציעים בידור ומידע שקשור לכדורסל; 

אבזרי מחשב, כלומר כונני פלאש, מעמדים למחשב, משטח 
עכבר, עכברים, תיקים לדיסקים, תיקי מחשב עבור עלייה 
למטוס, שרוולי מחשב, כריות יד למקלדת, שכולן קשורים 
לכדורסל; תוכניות מחשב לצפייה במידע, סטטיסטיקה או 
טריוויה על כדורסל; תוכנות מחשב, כלומר שומרי מסך 

שמציגים נושאי כדורסל; תוכניות מחשב כדי לגשת ולצפייה 
ברקעי מחשב; תוכנת דפדפן מחשב לשימוש בצפייה והצגת 
נתונים באינטרנט; סקינים למחשב, כלומר, סרט פלסטיק 
המתאים לכיסוי ומתן מחסום נגד-שריטות להתקני מחשב; 
תוכנת משחק מחשב; תוכנת משחק וידאו, מחסניות משחקי 
וידאו, מכונות משחק וידאו לשימוש עם טלוויזיה ובקרים לכף 
היד עבור משחקי וידאו לשימוש עם מערכות קונסולת משחקי 
וידאו; רדיו, רמקולים אלקטרוניים, אוזניות ואוזניות קטנות, 

טלפונים אלחוטיים, טלפונים; אבזרי טלפון נייד, כלומר אוזניות, 
סקינים, פייס פלייט וכיסויי לטלפון סלולרי; אבזרים אלקטרוניים, 

כלומר סקינים, כיסויים ומעמדים לנגני MP3 , מחשבי לוח 
אלקטרוניים ומכשירי עוזר דיגיטלי אישי ניידי; כיסויי מתגים 
קישוטיים, מסכי וידאו, מסכי מחשב, משקפת; משקפי שמש; 
מסגרות למשקפיים; רצועות ורשתות למשקפיים; נרתיקים 

למשקפים ומשקפי שמש; מגנטים; מצלמות חד פעמיות, כרטיסי 
אשראי וכרטיסי טלפון ששולם מראש שמקודד מגנטי; הקלטות 
וידאו שניתן להורדה, הקלטות וידאו להזרמה והקלטות אודיו 
שניתן להורדה בתחום הכדורסל המסופקות על גבי האינטרנט; 
תוכנת מחשב שניתן להורדה עבור צפייה במאגרי מידע, מידע 
סטטיסטי, טריוויה, מידע סקרים, וסקרים אינטראקטיביים 
בתחום הכדורסל המסופק על גבי האינטרנט; תוכנת משחק 
מחשב שניתן להורדה; משחקי וידאו אינטראקטיביים שניתן 
להורדה ותוכנת משחק טריוויה שניתן להורדה המסופקות על 
גבי האינטרנט; תוכנת מחשב שניתן להורדה לשימוש כשומרי 
מסך ורקעים, לגשת ולהציג דפדפני מחשב, לשימוש בצפיית 

נתונים באינטרנט, לשימוש בעיצוב סקיני מחשב פילם 
מפלסטיק להגן על מסכי מחשב, לשימוש ביצירת אווטארים 

לשחק משחקים ולשימוש בשליטה מרחוק על סמני מחשב דרך 
האינטרנט; פרסומים אלקטרוניים שניתן להורדה כולל מגזינים, 
עלונים, חוברות ציור, לוחות זמני משחק כל בתחום הכדורסל 
המסופק על גבי האינטרנט; קטלוגים שניתן להורדה דרך 

האינטרנט שמציעים מגוון מוצרים עם הנושא כדורסל; כרטיסי 
ברכה שניתן להורדה שמסופקים על גבי האינטרנט; הכל כלול 
בסוג 9.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

י"א ניסן תשע"ה - 4931/03/2015



Class: 16 סוג: 16

Publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, trading cards, stickers, decals, 
commemorative basketball stamps, collectible 
cardboard trading discs, memo boards, clipboards, 
paper coasters, post cards, place mats of paper, 
facial tissues, note cards, memo pads, note pads, 
ball point pens, crayons, felt tip markers, rubber 
bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, 
draftingrulers, paper banners and flags, 3-ring 
binders, stationery folders, wirebound notebooks, 
portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, posters, calendars, bumper stickers, 
book covers, bookmarks, wrapping paper, children's 
activity books, children's coloring books; statistical 
books, guide books, and reference books, all in the 
field of basketball; magazines in the field of 
basketball, catalogs in the field of basketball, 
commemorative game and souvenir programs 
related to basketball, paper pennants, stationery, 
stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, 
printed certificates, greeting cards, Christmas cards, 
holiday cards, informational statistical sheets for 
basketball topics; newsletters, brochures, pamphlets, 
and game schedules in the field of basketball; bank 
checks, check book covers, check book holders, 
comic books; non-magnetic credit cards and 
telephone calling cards not magnetically encoded; all 
included in Class 16.

פרסומים וחומר מודפס, כלומר קלפי כדורסל, קלפי ספורט, 
מדבקות, מדבקות שקופות, בולי כדורסל מצניחים, דיסקים 
שניתן להחליף מקרטון שניתן לאיסוף, לוחות תזכיר, לוח 

כתיבה, תחתיות נייר, גלויות דואר, מפיות נייר, טישו לפנים, 
כרטיסים, בלוק כתיבה, פנקסים, עטי כדור נקודה, צבעונים, 
טושים עם קצה לבד, גומיות, עפרונות, עטים ומחזיקי נייר, 

מעמדי מסמכים לשולחן, ספרים עם אוסף של ניירות למזכרת, 
חותמות גומי, סרגל לשרטוט, כרזות ודגלי נייר, קלסרים 

3-טבעת, תיקיות נייר מכתבים, מחברות חיבור-חוט, מחברות 
פורטפוליו, תצלומים בלתי מורכבים ומורכבים, פוסטרים, לוחות 
שנה, מדבקות פגוש, עטיפות לספרים, סימניות, נייר עטיפה, 

ספרי פעילות לילדים, ספרי צביעה של ילדים; ספרים 
סטטיסטיים, ספרי הדרכה, וספרי עיון, כולם בתחום הכדורסל; 
מגזינים בתחום הכדורסל, קטלוגים בתחום הכדורסל, תוכניות 
משחק ומזכרת להנצחה הקשורים לכדורסל, דגלוני נייר, נייר 
מכתבים, תיקי נייר מכתבים, גלויות, כרטיסי הזמנה, תעודות 
מודפסות, כרטיסי ברכה, כרטיסי חג המולד, כרטיסי חג , 

גיליונות מידע סטטיסטי בנושאי כדורסל; דפי מידע, חוברות, 
עלונים, ולוחות זמנים של משחקים בתחום הכדורסל; המחאות 
בנקאיות, עטיפות לפנקס צ'קים, מחזיקי פנקס צ'קים, חוברות 
קומיקס; כרטיסי אשראי שאינם מגנטיים וכרטיסי חיוג שלא 

מקודדים מגנטי; הכל כלול בסוג 16.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 18 סוג: 18

Athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags, 
umbrellas, backpacks, baby backpacks, knapsacks, 
duffel bags, tote bags, beach bags, beach tote bags, 
drawstring pouches, luggage, luggage tags, patio 
umbrellas, beach umbrellas, valises, attache cases, 
billfolds, wallets, briefcases, canes, business card 
cases, book bags, all purpose sports bags, golf 
umbrellas, gym bags, purses, coin purses, fanny 
packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, 
garment bags for travel, handbags, key cases, 
leather key chains,  suitcases, toiletry cases sold 
empty, trunks for traveling and rucksacks, pet 
clothing, pet leashes, and pet collars; all included in 
Class 18.

שקיות ספורט, תיקי נעליים לנסיעה, תיקים לנסיעה ללילה, 
מטריות, תרמילים, תרמילי תינוק, ילקוטים, תיקי דפל, תיקים, 
תיקים לחוף, תיקים לחוף, פאוצ' עם חוט גומי, מזוודות, תגי 
מזוודות, שמשיות למרפסת, שמשיות לחוף, מזוודות קטנות, 

תיקי מסמכים, ארנקים, ארנקים, תיקי מסמכים, מקלות, קופסה 
של כרטיסי ביקור, ילקוטים, תיקי ספורט רב-תכליתי, מטריות 
גולף, תיקי לחדר כושר, ארנקים, ארנקי מטבע, פאוצ'ים, תיק 
למותניים, תיקים קוסמטיים שנמכרים ריקים, תיקי בגדים 
לנסיעות, תיקי יד, קופסה למפתח, שרשרות עור למפתח, 

מזוודות, תיקי רחצה הנמכרים ריקים, ארגזים לנסיעה ותרמילי 
גב, בגדים לחיות מחמד, רצועות לחיות מחמד, וקולרים לחיות 
מחמד, הכל כלול בסוג 18.                                                 

                                          

י"א ניסן תשע"ה - 5031/03/2015



Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely hosiery, footwear, basketball shoes, 
basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, 
belts, ties, nightshirts, hats, caps, visors, warm-up 
suits, warm-up pants, warm-up tops/shooting shirts, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, baby 
bibs not of paper, head bands, wrist bands, aprons, 
undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, 
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and 
uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, 
bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, board 
shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit 
cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, bathing 
caps, novelty headwear with attached wigs; all 
included in Class 25.

ביגוד, דהיינו גרביים, הנעלה, נעלי כדורסל, נעלי-ספורט 
כדורסל, חולצות-טיי, חולצות, חולצות פולו, סווטשרט, מכנסי 
טרנינג, מכנסיים, גופיות, חולצות, מכנסיים קצרים, פיג'מות, 
חולצות ספורט, חולצות רוגבי, סוודרים, חגורות, עניבות, 

חולצות לילה, כובעים, כובעים, מצחייה, בגדי הכנה למשחק, 
מכנסי הכנה למשחק, חולצות הכנה למשחק / חולצות 

התעמלות, מעילים, מעילים עמידים לרוח, מעיל חורף עם כובע, 
מעילים, סינור לתינוק לא מנייר, סרטי ראש, סרטי לפרק כף 

היד, סינרים, בגדים  תחתונים , תחתוני בוקסר, מכנסיים, כיסויי 
אוזניים, כפפות, כפפות, צעיפים, חולצות ארוגות וסרוגות, 

שמלות סריג, שמלות, שמלות ומדים למעודדות, בגדי ים, בגדי 
ים, בגדי ים, ביקיני, טנקיני, בגד ים, בגד ים, מכנסיים קצרים 
רחבים, חליפות צלילה, בגדים להלבשה מעל בגדי ים, עוטפות 
לבגדי ים, סנדלים, סנדלי החוף, כובעי  חוף, מצחיות, כובעי ים, 
כובעי רחצה, כיסוי ראש חדש עם פאות מצורפות; הכל כלול 

בסוג 25.                                                                         
                                          

Class: 28 סוג: 28

Toys, games and sporting goods, namely 
basketballs, golf balls, playground balls, sports balls, 
rubber action balls and foam action balls, plush balls 
for games, plastic balls for games, basketball nets, 
basketball backboards, miniature basketball 
backboards, pumps for inflating basketballs and 
needles therefore; golf clubs, golf bags, golf putters, 
golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball 
markers, golf bag covers, club head covers, golf 
gloves, golf ball sleeves, golf putting greens; billiard 
cue racks, billiard balls, billiard ball racks, dart board 
cabinets, electronic basketball table top games, 
basketball table top games, basketball board games, 
action skill games, adult's and children's party 
games, trivia information games and electronic video 
arcade game machines, basketball kit comprised of a 
net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible 
dolls, toy action figures, bobblehead action figures, 
stuffed toys, plush toys, jigsaw puzzles, toy building 
blocks, Christmas tree ornaments and Christmas 
stockings; toy vehicles in the nature of cars, trucks, 
trains and vans, all containing basketball themes, 
novelty foam toys in the shapes of fingers and 
trophies, toy trophies, playing cards, card games, toy 
noisemakers, pet toys; beach toys, namely, beach 
balls, inflatable balls, toy pails, toy shovels, sand 
toys, sand box toys, water-squirting toys; pool 
accessories, namely swim floats, pool floats, toy 
water rafts, foam floats, swim rings, pool rings, foam 
rings, body boards, surf boards, swim fins, surf fins, 
arm floats and water wing swim aids for recreational 
use; volleyball game kits comprised of ball, net, 
sidelines and whistle, and water polo game kits 
comprised of ball, net and whistle; decorative cloth 
wind socks; all included in Class 28.

צעצועים, משחקים ומוצרי ספורט, כלומר כדורי סל, כדורי גולף, 
כדורים לגן שעשועים, כדורי ספורט, כדורי פעולה מגומי וכדורי 

פעולת מקצף, כדורים רכים למשחקים, כדורי פלסטיק 
למשחקים, רשתות כדורסל, לוחות כדורסל, לוחות כדורסל 

קטנים, משאבות לניפוח כדורי סל ומחטים להן; מקל גולף, תיקי 
גולף, מקל גולף, אבזרי גולף, כלומר, כלי תיקון לגוש דשא, 
תלולית, סמני כדור, כיסויי תיק גולף, כיסויי ראש מקל גולף, 

כפפות גולף, שרוולי כדור גולף, דשא גולף לחביטה קלה;  מדפי 
ביליארד קיו, כדורי ביליארד, מדפי כדור ביליארד, ארונות לוח 
חצים, משחקי שולחן כדורסל אלקטרוניים, משחקי שולחן 

כדורסל, משחקי לוח כדורסל, משחקי מיומנות פעולה, משחקי 
מסיבה של ילדים ומבוגרים, משחקי מידע טריוויה ומכונות 

משחק ארקייד וידאו אלקטרוני, ערכת כדורסל המורכב מרשת 
ומשרוקית, בובות, בובות מקושטות, בובות שניתן לאיסוף, 
צעצוע אקשן פיגר, אקשן פיגר מסוג בובולהד, צעצועים 

ממולאים, צעצועים רכים, פאזלים, צעצועי קוביות בנייה, קישוטי 
עץ חג המולד וגרבי חג המולד; צעצוע כלי רכב בתחום של 
מכוניות, משאיות, רכבות ומשאיות, הכל עם נושא הכדורסל, 
צעצועי קצף חדשים בצורות של אצבעות וגביעים, גביעי 

צעצועים, קלפים, משחקי קלפים, רעשני צעצועים, צעצועים 
לחיות מחמד, צעצועי החוף, כלומר, כדורי החוף, כדורים 

מתנפחים, דליים צעצועים, אתים צעצועים, צעצועי חול, צעצועי 
ארגז חול, צעצועים שמשפריצים מים; אבזרי בריכה, כלומר 
מצופים לשחייה, מצופים לבריכה, רפסודות מים צעצועים, 
מצופי קצף, טבעות שחיה, טבעות בריכה, טבעות קצף, 

קרש-גוף, גלשנים , סנפירים שחייה, סנפירים לגלוש, מצופי יד 
ועזרים לשחייה מצופי זרוע לשימוש פנאי; ערכות משחק 
כדורעף המכילות כדור, רשת, שוליים ומשרוקית, וערכות 

משחק פולו מים המכילות כדור, רשת ומשרוקית; גרבי רוח בד 
קישוטיים; הכל נכלל בסוג 28.                                             
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 Owners

Name: NBA PROPERTIES, INC.

Address: 645 Fifth Avenue, New York, New Yok, 10022, 
Israel

A New York Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Class: 41 סוג: 41

Entertainment and educational services in the nature 
of ongoing television and radio programs in the field 
of basketball and rendering live basketball games 
and basketball exhibitions; the production and 
distribution of radio and television shows featuring 
basketball games, basketball events and programs in 
the field of basketball; conducting and arranging 
basketball clinics and camps, coaches clinics and 
camps, dance team clinics and camps and basketball 
games; entertainment services in the nature of 
personal appearances by a costumed mascot or 
dance team at basketball games and exhibitions, 
clinics, camps, promotions, and other basketball-
related events, special events and parties; fan club 
services; entertainment services, namely providing a 
website featuring multimedia material in the nature of 
television highlights, interactive television highlights, 
video recordings, video stream recordings, interactive 
video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of 
basketball; providing news and information in the 
nature of statistics and trivia in the field of basketball; 
on-line non-downloadable games, namely, computer 
games, video games, interactive video games, action 
skill games, arcade games, adults' and children's 
party games, board games, puzzles, and trivia 
games; electronic publishing services, namely, 
publication of magazines, guides, newsletters, 
coloring books, and game schedules of others on-line 
through the Internet, all in the field of basketball; 
providing an online computer database in the field of 
basketball; all included in Class 41.

שירותי בידור וחינוכיים בתחום של תוכניות טלוויזיה ורדיו 
ממושכות בתחום משחקי כדורסל והספקת משחקי כדורסל 
בשידור חי ותערוכות כדורסל; הפקה והפצה של תוכנות רדיו 
ובטלוויזיה שמציעים משחקי כדורסל, אירועי כדורסל ותוכניות 

בתחום הכדורסל; ניהול וסידור קבוצות מודרכות ומחנות 
כדורסל, קבוצות מודרכות ומחנות מאמנים, קבוצות מודרכות 
ומחנות לצוות ריקוד ומשחקי כדורסל; שירותי בידור בתחום של 

הופעות אישיות על ידי צוות ריקוד או מסקט בתחפושת 
במשחקי כדורסל ותערוכות, קבוצות מודרכות, מחנות, קידום, 
ואירועים אחרים הקשורים לכדורסל, אירועים ומסיבות מיוחדים, 

שירותי מועדו אוהדים; שירותי בידור, כלומר הספקת אתר 
אינטרנט שמציג חומרי מולטימדיה בתחום נקודות שיא 

בטלוויזיה, נקודות שיא בטלוויזיה אינטראקטיביות, הקלטות 
וידאו, קלטות הזרמה וידאו, בחירות נקודת שיא וידאו 

אינטראקטיביות, תכניות רדיו , נקודות שיר ברדיו, והקלטות 
אודיו בתחום הכדורסל; מתן חדשות ומידע בתחום של 

סטטיסטיקות וטריוויה בתחום הכדורסל; משחקים מקוונים שלא 
ניתן להורדה, כלומר, משחקי מחשב, משחקי וידאו, משחקי 
וידאו אינטראקטיביים, משחקי פעולה מיומן, משחקי ארקייד, 
משחקי מסיבות לילדים ומבוגרים, ומשחקי לוח, פאזלים 
ומשחקי טריוויה; שירותי הוצאה לאור אלקטרוניים, כלומר, 
פרסום של מגזינים, מדריכים, עלונים, חוברות ציור, ולוחות 
זמנים של משחקים של אחרים באופן מקוון דרך האינטרנט, 

כולם בתחום הכדורסל; מתן מאגר מידע מקוון בתחום 
הכדורסל, הכל כלול בסוג 41.                                             
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Trade Mark No. 253033 מספר סימן

Application Date 16/04/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1145504 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
soaps; dentifrices; wet wipes, tissue papers 
moisturized with cosmetics; cotton buds.

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations for  personal hygiene, other 
than toiletries; plasters, materials for dressings;  
deodorants other than for human beings or for 
animals; disinfectants;  detergents for medical use, 
diapers (babies' napkins).

Class: 16 סוג: 16

Table 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; plastic materials 
for packaging (not included in other classes); plastic 
sheets, sacks and bags for wrapping and packaging;, 
printed matter; photographs; stationery;  office 
requisites (except furniture); paint brushes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 30/01/2012, No. 2012/09550 טורקיה, 30/01/2012, מספר 2012/09550

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 16 סוג: 16

י"א ניסן תשע"ה - 5331/03/2015



 Owners

Name: IPEK KAGIT SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: Kanyon Ofis Buyukdere Cad.,,No: 185 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

י"א ניסן תשע"ה - 5431/03/2015



Trade Mark No. 253272 מספר סימן

Application Date 19/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1146474 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Italy No. 0001550198 איטליה מספר: 0001550198

Dated 14/11/2012 (Section 16) מיום 14/11/2012 (סעיף 16) 

Italy No. 0001545043 איטליה מספר: 0001545043

Dated 16/10/2012 (Section 16) מיום 16/10/2012 (סעיף 16) 

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toy containers for candies or beverages.

Class: 30 סוג: 30

Liquorice (confectionery); candy; chewing-gum not 
for medical use; ices; flavoring syrups; Beverages 
made of coffee and beverages with a coffee base, 
candy with cocoa; Cocoa- based condiments and 
seasonings for food and drink; Tea extracts, Tea for 
infusions, Cocoa-based ingredient in confectionery 
products, Confectionery for decorating Christmas 
trees; Confectionery made of sugar; Confectionery, 
namely, pastilles, Pastries with fruit; Pastry namely 
mini cake; Confectionery, namely, fruit jellies, gummy 
candies and liquorice.

Class: 32 סוג: 32

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

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

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

Italy, 16/10/2012, No. PR2012C000218 PR2012C000218 איטליה, 16/10/2012, מספר

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

Italy, 14/11/2012, No. PR2012C000250 PR2012C000250 איטליה, 14/11/2012, מספר

Class: 28 סוג: 28

י"א ניסן תשע"ה - 5531/03/2015



 Owners

Name: CASA DEL DOLCE S.r.l.

Address: Strada Consorziale dei Beni, 1/3, I-24045 FARA 
GERA D'ADDA (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

י"א ניסן תשע"ה - 5631/03/2015



HIWIRE

Trade Mark No. 253368 מספר סימן

Application Date 07/02/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1189666 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for the collection of civil and 
governmental intelligence over the Internet; 
Computer software for human intelligence (HUMINT) 
collection over the Internet; Computer software for 
the management of intelligence databases; 
Computer software for the management of virtual 
identities in intelligence collection; Computer 
software for assisting an intelligence officer in the 
collection and retention of intelligence; Computer 
software for issuing intelligence alerts to subscribers; 
Computer software for the analysis of Improvised 
Explosive Devices (IEDs); Computer software for 
forensic chemistry and engineering; Computer 
software for the production and dissemination of 
intelligence reports;

תוכנת מחשב לאיסוף של מודיעין אזרחי וממשלתי באינטרנט; 
תוכנת מחשב לאיסוף מודיעין אנושי באינטרנט; תוכנת מחשב 

לניהול מאגרי מודיעין: תוכנת מחשב לניהול של זהויות 
וירטואליות באיסוף מודיעין;תוכנת מחשב לסיוע לאיש מודיעין 

באיסוף ושמירה של מודיעין; תוכנת מחשב להנפקה של 
התראות מודיעיניות למנויים; תוכנת מחשב לניתוח של מתקני 

נפץ מאולתרים; תוכנת מחשב לכימיה משפטית והנדסה 
משפטית; תוכנת מחשב לייצור והפצה של דו"חות מודיעין; 
איסוף של מודיעין אזרחי וממשלתי באינטרנט; איסוף מודיעין 
אנושי באינטרנט; ניתוח של מתקני נפץ מאולתרים; ניהול 

מרובה-מפעילים של זהויות וירטואליות באיסוף מודיעין; ניתוח 
ומחקר של מודיעין אזרחי וממשלתי;

                                                                                     
                                                                                    

                                          

Class: 41 סוג: 41

Intelligence-related translation.  .תרגום של נושאים הקשורים למודיעין

Class: 42 סוג: 42

Forensic chemistry and ngineering services, 
consultation services on forensic chemistry and 
engineering. 

שרותי כימיה משפטית והנדסה משפטית, שרותי ייעוץ בנוגע 
לכימיה משפטית והנדסה משפטית.                                      

                  

Class: 45 סוג: 45

Collection of civil and governmental intelligence over 
the Internet; Human intelligence (HUMINT) collection 
over the Internet; analysis and inspection of 
improvised explosive devices (IDEs) for security 
purposes;; Multi-operator management of virtual 
identities in intelligence collection; Civil and 
governmental intelligence analysis and research; 
Intelligence-related translation; Consultation services 
on Improvised Explosive Devices (IEDs), armaments, 
operational tactics and attack methods, terror 
incitement and recruitment, cyber warfare and 
information warfare for security purposes; Production 
and dissemination of intelligence reports.

איסוף של מודיעין אזרחי וממשלתי באינטרנט; איסוף מודיעין 
אנושי באינטרנט; ניתוח ובדיקה של מתקני נפץ מאולתרים 

לצרכים בטחוניים; ניהול מרובה-מפעילים של זהויות וירטואליות 
באיסוף מודיעין; ניתוח ומחקר של מודיעין אזרחי וממשלתי; 
שרותי ייעוץ בנוגע למתקני נפץ מאולתרים, חימוש, טקטיקה 
מבצעית ושיטות תקיפה, הסתה וגיוס לטרור, לוחמת סייבר 
ולוחמת מידע לצרכים בטחוניים; ייצור והפצה של דוחות 

מודיעין.                                                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                    

י"א ניסן תשע"ה - 5731/03/2015



Ownersבעלים

Name: WebintPro Ltd. שם: וובינטפרו בע"מ

Address: Gamla Center, Jerusalem Road 34, Raanana, 
4350110, Israel

כתובת : מרכז גמלה, דרך ירושלים 34, רעננה, 4350110, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Freidman & Co., Adv.

Address: Europe Israel Building 2 Weizman Street, 
P.O.B. 33123, Tel Aviv, 6133101, Israel

שם: ש. פרידמן ושות', עו"ד

כתובת : מגדל אירופה ישראל רחוב ויצמן 2, ת.ד. 33123, תל 
אביב, 6133101, ישראל

י"א ניסן תשע"ה - 5831/03/2015



SYMPLICITY G3

Trade Mark No. 253398 מספר סימן

Application Date 13/02/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Medtronic AF Luxembourg S.a.r.l

Address: 13-15, Avenue de la Liberte, L-1931 Grand 
Duchy of Luxembourg, Luxembourg

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical device systems for use in renal denervation 
and other forms of neuromodulation of the 
sympathetic nervous system, comprised of 
generators and other components, for use in treating 
a variety of target indications, including hypertension, 
heart failure, kidney disease, chronic renal failure, 
end stage renal disease, myocardial infarction, 
contrast nephropathy, diabetes, metabolic disorder 
and insulin resistance; all included in class 10

מערכות מכשירים רפואיים לשימוש בהפרעה בעצבוב שקשור 
לכליות וצורות אחרות של נאורומודולציה של מערכת העצבים 
הסימפטטית, הכוללות מחוללים ורכיבים אחרים, לשימוש 
בטיפול במגוון התוויות יעודיות, כולל יתר לחץ דם, כשל לב, 
מחלת כליות, כשל כלייתי כרוני, מחלה כלייתית בשלב סופי, 
אוטם שריר הלב, נפרופאתיה קיצונית, סוכרת, הפרעה 

מטבולית ותנגודת אינסולין; הנכללים כולם בסוג 10                 
                                                                                    
                                                                                    

י"א ניסן תשע"ה - 5931/03/2015



Trade Mark No. 253411 מספר סימן

Application Date 11/02/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: YOUNATANI FARHAD שם: יונתני פרהד

Address: 27/7 Ben Eliezer St., Rishon Lezion, Israel כתובת : רחוב בן אליעזר 27/7, ראשון לציון, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: ELIAHU HASTAR, LAW 

Address: Israel

שם: אליהו חסטר, עו"ד

כתובת : מונטיפיורי 26, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Bags, leather and imitations of leather, and goods 
made from these materials, umbrellas and parasols.

תיקים, עור, חיקויי עור וטובין העשויים מחומרים אלה, מטריות 
ושמשיות.                                                                       

Class: 25 סוג: 25

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

י"א ניסן תשע"ה - 6031/03/2015



HOMEO FLU

Trade Mark No. 253567 מספר סימן

Application Date 18/02/2013 תאריך הגשה

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: 5 סוג: 5

Homeopathic preparations. תכשירים הומיאופתיים.           

י"א ניסן תשע"ה - 6131/03/2015



SHAMIR SPARK

Trade Mark No. 253805 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1156384 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Shamir Optical Industry Ltd. שם: שמיר תעשיות אופטיקה בע"מ

Address: Kibbutz Shamir, Upper Galilee, 1213500, Israel כתובת : קיבוץ שמיר, גליל עליון, 1213500, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shenhav, Konforti , Shavit & Co., Adv.

Address: 9 Ehad Haam St. Migdal Shalom, Floor 4, 
P.O.B. 29671, Tel Aviv, 61296, Israel

שם: שנהב, קונפורטי שביט ושות', עו"ד

כתובת : רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, קומה 4, ת.ד. 29671, 
תל אביב, 61296, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measurement apparatus for optical purposes מכשירי מדידה לצרכי אופטיקה                                 

י"א ניסן תשע"ה - 6231/03/2015



Trade Mark No. 253818 מספר סימן

Application Date 28/02/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: CJ Corporation

Address: 12 Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of 
Korea

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

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images;  DVDs; Data processing 
equipment; Computers; Computer software; 
Downloadable computer programs; Mobile 
application; Downloadable electronic publications; 
Encoded magnetic cards; Computer game programs; 
Headphones; Spectacles [optics]; Pre-recorded 
electronic media featuring music; Pre-recorded 
electronic media featuring non-music; Video 
cameras; Video game cartridges; Phonograph 
records; Downloadable music files; Cinematographic 
machines and apparatus; CD-ROMs; Electric audio 
and visual apparatus and instruments; Audio-video 
receivers; Telecommunication machines and 
apparatus; Cellular telephones; Portable 
telecommunication devices; Electronic pens

מכשירים להקלטה, תמסורת או שעתוק של קול או תמונה; 
DVD; ציוד עיבוד נתונים; מחשבים; תוכנת מחשב; תוכנות 

מחשב הניתנות להורדה; יישומים לניידים; פרסומים 
אלקטרוניים הניתנים להורדה; כרטיסים מגנטים מקודדים; 
תוכנות משחק למחשב; אוזניות; משקפים [אופטי]; מדיה 

אלקטרונית מוקלטת מראש הכוללת מוזיקה; מדיה אלקטרונית 
מוקלטת מראש הכוללת דברים שאינם מוזיקה; מצלמות וידאו; 
קלטות משחקי וידאו; תקליטים; קבצי מוזיקה הניתנים להורדה; 
מכשירים ומוצרי קולנוע; CD-ROMS; מכשירים וכלי אודיו 

ווידאו חשמליים; מקלטי אודיו-וידאו; מכונות ומכשירי 
טלקומוניקציה; טלפונים סלולאריים; מכשירי טלקומוניקציה 

ניידים; עטים אלקטרוניים
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

                                            

י"א ניסן תשע"ה - 6331/03/2015



Trade Mark No. 253821 מספר סימן

Application Date 28/02/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: CJ Corporation

Address: 12 Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of 
Korea

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Entertainment information; Entertainment performed 
by singers; Planning arrangement of performances; 
Presentation of musical performance; Theatre 
productions; Distribution of motion picture films; 
Production of television programs; Production of 
shows; Production of audio recordings; Publication of 
books; Cooking instruction; Arranging and conducting 
of congresses; News reporters services; Provision 
and management of sports facilities; Game services; 
Providing leisure facilities; Party planning; Arranging 
of displays for entertainment purposes; Acting 
academies; Music academies; Dance instruction; 
Education courses through the internet; Rental of 
videotapes; Photography services; Night clubs.

מידע בידור; בידור המבוצע על ידי זמרים; תכנון סידור של 
הופעות; הצגת מופע מוזיקלי; הפקתו תיאטרון; הפצה של סרטי 
קולנוע; הפקה של תכניות טלוויזיה; הפקה של מופעים; הפקת 
של הקלטות אודיו; הפקה של ספרים; הוראות בישול; סידור 
וניהול של כנסים; שירותי דיווח חדשות; אספקת מתקני פנאי; 
תכנון מסיבה; סידור של תצוגות עבור מטרות בידור; אקדמיה 

למשחק; אקדמיה למוזיקה; הוראות ריקוד; קורסי חינוך 
באמצעות האינטרנט; השכרה של קלטות וידאו; שירותי צילום; 

מועדוני לילה

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

י"א ניסן תשע"ה - 6431/03/2015



BRIXTON

Trade Mark No. 253925 מספר סימן

Application Date 01/03/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Brixton, LLC

Address: 1340 Rocky Point Drive, Oceanside, CA 92056, 
U.S.A.

a California Limited Liability Company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

ביגוד, כיסויי ראש, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.                 

י"א ניסן תשע"ה - 6531/03/2015



Trade Mark No. 254216 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150786 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communications, photographic, measuring, 
signalling, checking, scientific, optical, nautical, life-
saving and surveying apparatus and instruments; 
computer software, hardware and firmware; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; all the 
aforesaid goods relating to transport freight and 
cargo services, and to holidays, holiday 
accommodation and holiday air travel.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and publications; books, manuals, 
pamphlets, newsletters, albums, newspapers, 
magazines and periodicals; tickets, vouchers, 
coupons and travel documents; identity cards, labels 
and tags; parts and fittings for the aforesaid goods; 
all the aforesaid goods relating to transport freight 
and cargo services, and to holidays, holiday 
accommodation and holiday air travel.

Class: 39 סוג: 39

Air line services; transportation of passengers and of 
goods by air; travel agents services, namely 
arranging of car hire services for others, arranging for 
airport parking for others; baggage handling services 
and cargo handling services; freight services; cargo 
services; freight and cargo services by aviation; 
freight warehousing; chartering of aircraft; rental and 
hire of aircraft; advisory and information services 
relating to airline services and transport services; 
providing information concerning airline services and 
transport services online from a computer database 
or the Internet; arranging of flights; transport of 
passengers and luggage to and from hotels; 
transport of goods, passengers and travellers by 
land, sea and air; arranging, operating and providing 
facilities for cruises, tours, excursions and holidays; 
organaising and arranging holidays on behalf of 
others, namely finding and booking flights, finding, 
organising and booking trips and excursions;  
consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid services; none of the aforesaid services 
including the storage and transportation of fuels and 
petroleum, or aircraft refuelling services .

י"א ניסן תשע"ה - 6631/03/2015



 Owners

Name: JET2.COM LIMITED

Address: Low Fare Finder House, Leeds Bradford 
International Airport, Leeds, LS19 7TU, United Kingdom

(England, United Kingdom Limited 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

Class: 43 סוג: 43

Accommodation services; catering services; 
arranging of holiday accommodation; booking 
services for holiday accommodation; providing 
facilities for holidays; rental of holiday 
accommodation; services for reserving holiday 
accommodation; services for the provision of 
information relating to holiday accommodation; 
providing hotel accommodation;  accommodation 
services and catering services provided online from 
computer databases or the Internet; organising and 
arranging holidays on behalf of others, namely 
finding and booking accommodation.

י"א ניסן תשע"ה - 6731/03/2015



Trade Mark No. 254217 מספר סימן

Application Date 23/07/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150787 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communications, photographic, measuring, 
signalling, checking, scientific, optical, nautical, life-
saving and surveying apparatus and instruments; 
computer software, hardware and firmware; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; all the 
aforesaid goods relating to transport freight and 
cargo services, and to holidays, holiday 
accommodation and holiday air travel.

Class: 16 סוג: 16

Printed matter and publications; books, manuals, 
pamphlets, newsletters, albums, newspapers, 
magazines and periodicals; tickets, vouchers, 
coupons and travel documents; identity cards, labels 
and tags; parts and fittings for the aforesaid goods; 
all the aforesaid goods relating to transport freight 
and cargo services, and to holidays, holiday 
accommodation and holiday air travel.

Class: 39 סוג: 39

Air line services; transportation of passengers and of 
goods by air; travel agents services, namely 
arranging of car hire services for others, arranging for 
airport parking for others; baggage handling services 
and cargo handling services; freight services; cargo 
services; freight and cargo services by aviation; 
freight warehousing; chartering of aircraft; rental and 
hire of aircraft; advisory and information services 
relating to airline services and transport services; 
providing information concerning airline services and 
transport services online from a computer database 
or the Internet; arranging of flights; transport of 
passengers and luggage to and from hotels; 
transport of goods, passengers and travellers by 
land, sea and air; arranging, operating and providing 
facilities for cruises, tours, excursions and holidays; 
organaising and arranging holidays on behalf of 
others, namely finding and booking flights, finding, 
organising and booking trips and excursions; 
consultancy and advisory services relating to the 
aforesaid services; none of the aforesaid services 
including the storage and transportation of fuels and 
petroleum, or aircraft refuelling services .

י"א ניסן תשע"ה - 6831/03/2015



 Owners

Name: JET2.COM LIMITED

Address: Low Fare Finder House, Leeds Bradford 
International Airport, Leeds, LS19 7TU, United Kingdom

(England, United Kingdom Limited 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

Class: 43 סוג: 43

Accommodation services; catering services; 
arranging of holiday accommodation; booking 
services for holiday accommodation; providing 
facilities for holidays; rental of holiday 
accommodation; services for reserving holiday 
accommodation; services for the provision of 
information relating to holiday accommodation; 
providing hotel accommodation; accommodation 
services and catering services provided online from 
computer databases or the Internet; organising and 
arranging holidays on behalf of others, namely 
finding and booking accommodation. 

י"א ניסן תשע"ה - 6931/03/2015



Trade Mark No. 254346 מספר סימן

Application Date 17/03/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Falafel Baribua Ltd. שם: פלאפל בריבוע בע"מ

Address: 5 Eliyahu Eitan St., Rishon Lezion, Israel כתובת : אליהו איתן 5, ראשון לציון, 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: 43 סוג: 43

Food and drinks provider, namely restaurant 
services, falafel stands and accompanying products; 
fast food chain, including humus and falafel; all 
included in class 43.

הספקת מזון ומשקה, דהיינו שרותי מסעדה, דוכנים להכנת 
פלאפל ומוצרים נלווים; רשת מסעדות לאוכל מהיר, לרבות 

חומוס ופלאפל; הנכללים כולם בסוג 43.                               
                                  

י"א ניסן תשע"ה - 7031/03/2015



OPTI-START

Trade Mark No. 254464 מספר סימן

Application Date 24/03/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Société des Produits Nestlé S.A.

Address: CH-1800 Vevey, Switzerland

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietetic drinks and foods for medical use, nutritional 
supplements; supplementary dietetic and nutritional 
preparations; vitamin preparations; mineral food 
supplements; concentrated food supplements made 
with carbohydrates.

משקאות ומזונות דיאטטיים לשימוש רפואי, תוספי תזונה; 
תכשירים דיאטטיים ותזונתיים משלימים; תכשירי ויטמינים; 

תוספי מזון מינרלי; תוספי מזון מרוכז העשויים עם פחמימות.   
                                                                                    

                                          

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, coffee-based preparations 
and beverages; iced coffee; coffee substitutes, 
extracts of coffee substitutes, preparations and 
beverages based on coffee substitutes; chicory 
(coffee substitute); 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-based preparations and beverages; 
breakfast cereals; cereal bars, ready-to-eat cereals; 
cereal preparations; confectionery, candy, sweets, 
biscuits, cakes, cookies, wafers; ice cream, water 
ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, 
frozen yoghurts, binding agents for making ice cream 
and/or water ices and/or sherbets and/or frozen 
confections and/or frozen cakes and/or frozen 
yoghurts.

קפה, תמציות קפה, חומרי הכנה ומשקאות על בסיס קפה; קפה 
קר; תחליפי קפה, תמציות של תחליפי קפה, חומרי הכנה 
ומשקאות על בסיס תחליפי קפה; עולש (תחליף קפה); תה, 
תמציות תה, חומרי הכנה ומשקאות על בסיס תה; תה קר; 

חומרי הכנה על בסיס לתת לצריכה של בני אדם; קקאו וחומרי 
הכנה ומשקאות על בסיס קקאו; שוקולד, חומרי הכנה ומשקאות 

על בסיס שוקולד; דגני ארוחת בוקר; חטיפי דגנים, דגנים 
מוכנים לאכילה; חומרי הכנה לדגנים; דברי מתיקה, סוכריות, 
ממתקים, ביסקוויטים, עוגות, עוגיות, וופלים; גלידה, קרחונים 
מים, שרבטים, דברי מתיקה קפואים, עוגות קפואות, יוגורטים 
קפואים, גורמים קושרים להכנת גלידה ו/או קרחוני מים ו/או 
שרבטים ו/או דברי מתיקה קפואים ו/או עוגות קפואות ו/או 

יוגורטים קפואים.                                                             
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FLEXBALL

Trade Mark No. 254487 מספר סימן

Application Date 02/04/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4637722 ארה"ב מספר: 4637722

Dated 11/11/2014 (Section 16) מיום 11/11/2014 (סעיף 16) 

 Owners

Name: The Gillette Company

Address: One Gillette Park, Boston, MA, 02127, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Parts and fittings for razors, namely, a mechanism 
which allows a razor head to pivot on two axes and 
its associated housing sold as an integrated 
component part of a razor. 

חלקים ואביזרים לסכיני גילוח, דהיינו, מנגנון המאפשר לראש 
סכין הגילוח להסתובב על שני צירים וכן ובית האחסון הקשור 
אליו הנמכר כחלק מרכיב משולב של סכין הגילוח.                  

                      

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 17/12/2012, No. 85804346 ארה"ב, 17/12/2012, מספר 85804346

Class: 8 סוג: 8
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Trade Mark No. 254587 מספר סימן

Application Date 02/04/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware and software platform for 
facilitating and administering payment, banking, 
credit card, debit card, payment card, automatic teller 
machine, stored value, electronic funds transfer, 
electronic payments, electronic processing and 
transmission of bill payment data, cash 
disbursement, transaction authentication, routing, 
authorization and settlement services, fraud detection 
and control, disaster recovery and encryption 
services; computer software and hardware that 
facilitates the identification and authentication of near 
field communication (NFC) devices and radio 
frequency identification (RFID) devices; computer 
hardware and software comprising a digital wallet 
that stores customer account information to access 
coupons, vouchers, voucher codes and rebates at 
retailers and to obtain loyalty or monetary rewards 
that can be credited to their accounts; scientific 
apparatus and instruments; magnetic data carriers, 
recording discs; mechanisms for coin operated 
apparatus; cash registers; data processing 
equipment; computers, computer hardware, 
computer software and computer programs; 
telecommunication and electrical apparatus and 
instruments, namely, apparatus for the registration, 
transmission and reproduction of data including 
sound and images; accounting machines; apparatus 
for registration, transmission, reproduction of data 
including sound and images; magnetic recording 
supports; apparatus for tracking, management and 
analysis of financial accounts via a global computer 
network; computer hardware and software, in 
particular for the development, maintenance and use 
of local and wide area computer networks; systems 
for reading memory cards and systems for reading 
data in memories including integrated circuit 
memories and banking card memories; 
downloadable electronic publications; printing 
apparatus including printing apparatus for data 
processing systems and financial transaction 
systems; automatic tellers and cash machines for 
banking establishments; encoders and decoders; 
modems; computer hardware and software for 
facilitating payment transactions by electronic means 
over wireless networks, global computer networks 

פלטפורמת חומרת ותוכנת מחשב להקלה ומתן שרותי תשלום, 
בנקאות, כרטיס אשראי, כרטיס חיוב, כרטיס תשלום, מכונות 
כספומט, ערך מצטבר, העברת קרנות אלקטרונית, תשלומים 
אלקטרוניים, עיבוד והעברת אלקטרוניים של נתוני תשלומי 
חשבונות, הוצאת מזומנים, שירותי אימות, ניתוב, הרשאה 

והסדר עסקאות, שרותי גילוי ובקרת הונאה, התאוששות מאסון 
והצפנה, תכנה וחומרת מחשב המקלה על הזיהוי והאימות של 
מתקני תקשורת קצרי טווח (אן.אף.סי) ומתקני זיהוי תדר רדיו 
(אר.אף.איי.די); חומרת ותוכנת מחשב המכילות ארנק דיגיטלי 
המאחסן מידע חשבון לקוח לגישה לקופונים, שוברים, קודי 

שובר והנחות אצל קמעונאים והשגת נאמנות או פרסים כספיים 
הניתנים לזקוף לזכות חשבונותיהם; מכשירים וכלים מדעיים; 
נשאי נתונים מגנטיים, דיסקים להקלטה; מנגנונים למכשירים 
המופעלים ע"י מטבעות; קופות רושמות; ציוד לעיבוד נתונים; 
מחשבים, חומרת מחשב, תכנת מחשב ותוכניות מחשב; 

מכשירים וכלים לתקשורת רחק וחשמליים, דהיינו, מכשירים 
לרישום, העברה ושחזור של נתונים כולל קול ודמויות; מכונות 
חישוב; מכשירים לרישום, העברה, שחזור של נתונים כולל קול 
ודמויות; תומכי הקלטה מגנטיים; מכשירים לאיתור, ניהול 
וניתוח של חשבונות פיננסיים באמצעות רשת מחשבים 

גלובלית; חומרת ותכנת מחשב, במיוחד לפיתוח, תחזוקה 
ושימוש של רשתות מחשב מקומיות ומרחביות; מערכות 

לקריאת כרטיסי זיכרון ומערכות לקריאת נתונים בזיכרונות כולל 
זיכרונות של מעגלים משולבים וזיכרונות של כרטיסי בנק; 

פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה; מכשירי הדפסה כולל 
מכשירי הדפסה למערכות עיבוד נתונים ולמערכות של עסקאות 
פיננסיות; מכונות כספומט ומכונות מזומנים למוסדות בנקאיים; 
מקודדים ומפענחים; מודמים; חומרת ותוכנת מחשב להקלה על 

עסקאות תשלום באמצעים אלקטרוניים על גבי רשתות 
אלחוטיות, רשתות מחשב גלובאליות ו/או התקני תקשורות רחק 
ניידים; חומרת מחשב ותכנת הצפנה, מפתחות הצפנה, תעודות 
דיגיטליות, חתימות דיגיטליות, תוכנה לאבטחת אחסון ושליפת 
נתונים והעברה של מידע לקוחות חסוי לשימוש על ידי אנשים 
פרטיים ומוסדות בנקאיים ופיננסיים; תוכניות מחשב ותוכנת 

יישום ניתנות להורדה עבור טלפונים ניידים והתקנים דיגיטליים 
אחרים המאפשרות למשתמשים לגשת לקופונים, שוברים, קודי 
שובר, הנחות, מידע להשוואת מחירים, סקירות מוצר, קישורים 
לאתרי רשת קמעונאים של אחרים, ומידע על הוזלות; תוכניות 
מחשב הניתנות להורדה ותוכנת יישום המאפשרות למשתמשים 
לגשת להצעות לקידום מכירות ולהשיג פרסים כספיים אותם 
ניתן לזקוף לזכות חשבונם; תוכנת יישום לשימוש בהקשר עם 

מסופי תשלום ללא מגע במטרה לאפשר לסוחרים לקבל 
עסקאות מסחר ניידות ללא מגע; הצגת אישורי נאמנות ללא 
מגע, ופדיון ללא מגע של קופונים, הנחות, הוזלות, שוברים 
והצעות מיוחדות; תוכנת יישום המאפשרת לסוחרים לשלוח 
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and/or mobile telecommunications devices; computer 
hardware and encryption software, encryption keys, 
digital certificates, digital signatures, software for 
secure data storage and retrieval and transmission of 
confidential customer information used by individuals, 
banking and financial institutions; downloadable 
computer programs and application software for 
mobile phones and other digital devices that allow 
users to access coupons, vouchers, voucher codes, 
rebates, price-comparison information, product 
reviews, links to the retail websites of others, and 
discount information; downloadable computer 
programs and application software that allows users 
to access sales promotion offers and obtain 
monetary rewards that can be credited to their 
accounts; software application for use in connection 
with contactless payment terminals for the purpose of 
allowing merchants to accept contactless mobile 
commerce transactions, contactless presentation of 
loyalty credentials, and contactless redemption of 
coupons, rebates, discounts, vouchers and special 
offers; software application that allows merchants to 
deliver coupons, rebates, discounts, vouchers and 
special offers directly to the mobile 
telecommunications devices of consumers delivered 
by contactless RFID or NFC communications; 
software application that allows merchants to deploy 
smart posters in retail and wholesale in-store 
locations that consumers can tap with their mobile 
telecommunications devices to access coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers 
delivered by contactless RFID or NFC 
communications; integrated circuit chips for use in 
mobile phones and NFC and RFID devices; magnetic 
encoded cards and cards containing an integrated 
circuit chip (''smart cards''); security encoded cards; 
cards encoded with security features for 
authentication purposes; cards encoded with security 
features for identification purposes; hologram 
impregnated cards; charge cards, bank cards, credit 
cards, debit cards, chip cards, stored value cards, 
electronic data carrier cards, payment cards and 
payment cards all encoded; banking cards including 
printed banking cards and banking cards using 
magnetic memories and integrated circuit memories; 
card readers; magnetic coded card readers, 
electronic data carrier cards, electronic data carrier 
card readers, electronic encryption units, computer 
hardware, computer terminals, computer software for 
use in the financial services, banking and 
telecommunications industries; computer software 
designed to enable smart cards to interact with 
terminals and readers; downloadable and pre-loaded 
software that allows users to access coupons, 
rebates, discounts, vouchers and special offers 
online via websites, by scanning coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers from printed 
materials and by tapping on mobile phones and other 
mobile devices for NFC- enabled print or posters and 
sending such coupons, discounts, rebates, vouchers 
and special offers to mobile phones and other mobile 
telecommunications devices for redemption at retail 
or wholesale locations or virtual points of sale; 
computer chips embedded in telephones and other 
communication devices; telecommunications 
equipment; point of sale transaction terminals and 
computer software for transmitting, displaying and 

קופונים, הנחות, הוזלות, שוברים והצעות מיוחדות ישירות 
להתקני תקשורת רחק ניידים של צרכנים שנשלחו על ידי 

תקשורות אר.אף.איי.די או אן.אף.סי ללא מגע; תוכנת יישום 
המאפשרת לסוחרים להציב כרזות חכמות במיקומים בתוך 

חנויות קמעונאיות וסיטונאיות אשר צרכנים יכולים להתחבר עם 
התקני תקשורות רחק הניידים שלהם ולגשת לקופונים, הנחות, 
הוזלות, שוברים והצעות מיוחדות שנשלחו על ידי תקשורות 
אר.אף.איי.די או אן.אף.סי  ללא מגע; שבבי מעגל משולב 

לשימוש בטלפונים ניידים והתקני  אר.אף.איי.די או אן.אף.סי 
כרטיסים מקודדים מגנטית וכרטיסים המכילים שבב של מעגל 
משולב ("כרטיסים חכמים"); כרטיסי בטחון מקודדים; כרטיסים 

המקודדים עם תכונות הבטחה למטרות אימות, כרטיסים 
מקודדים עם תכונות הבטחה למטרות זיהוי; כרטיסים מוטבעים 

עם הולוגרמה; כרטיסי חיוב, כרטיסי בנק, כרטיסי אשראי, 
כרטיסי חובה, כרטיסי שבב, כרטיסי ערך מצטבר, כרטיסים 
נשאי נתונים אלקטרוניים, כרטיסי תשלום וכרטיסי תשלום 

מקודדים כולם; כרטיסי בנק כולל כרטיסי בנק מודפסים וכרטיסי 
בנק העושים שימוש בזיכרונות מגנטיים ובזיכרונות של מעגל 
משולב; קוראי כרטיסים; קוראי כרטיסים מקודדים מגנטית, 
כרטיסים נשאי נתונים אלקטרוניים, קוראי כרטיסים נשאי 
נתונים אלקטרוניים, יחידות הצפנה אלקטרוניות, חומרת 
מחשב, מסופי מחשב, תוכנת מחשב לשימוש בשירותים 

פיננסיים, בתעשיות הבנקאות ותקשורות רחק; תכנת מחשב 
המתוכננת לאפשר לכרטיסים חכמים אינטראקציה עם מסופים 
וקוראים; תוכנה הניתנת להורדה ושהורדה-מראש המאפשרת 
למשתמשים לגשת לקופונים, הנחות, הוזלות, שוברים והצעות 
מיוחדות באופן מקוון באמצעות אתר רשת, על ידי סריקת 

קופונים, הנחות, הוזלות, הצעות מיוחדות מחומרים מודפסים 
ועל ידי התחברות לטלפונים ניידים והתקנים ניידים אחרים 
לצורך אפשרות הדפסה-מ-אן.אף.סי- או כרזות ושליחת 
קופונים, הנחות, הוזלות, שוברים והצעות מיוחדות כאלה 

לטלפונים ניידים והתקני תקשורות רחק ניידים אחרים לצורך 
פדיון במיקומים קמעונאיים או סיטונאיים או בנקודות מכירה 
וירטואליות; שבבי מחשב המשובצים בטלפונים והתקני 

תקשורת אחרים; ציוד תקשורות רחק; מסופים לנקודת מכירה 
של עסקאות ותוכנת מחשב להעברה, הצגה ואחסון עסקאות, 
זיהוי ומידע פיננסי לשימוש בשירותים פיננסיים, בתעשיות 

הבנקאות והתקשורות רחק; התקני זיהוי תדר רדיו 
(טרנספונדרים); התקני אימות אלקטרוניים לאישור אימות של 
כרטיסי חיוב, כרטיסי בנק, כרטיסי אשראי, כרטיסי חובה 

וכרטיסי תשלום; מכונות להנפקת מזומנים;  התקנים היקפיים 
למחשבים וסחורות אלקטרוניות, דהיינו מכונות חישוב, ארגוניות 
כיס, טלפונים ניידים, שפופרות טלפון נייד, מחשבי טאבלט, 

קוראים דיגיטליים ומסייעים דיגיטליים אישיים (פי.די.אייז).       
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storing transaction, identification and financial 
information for use in the financial services, banking 
and telecommunications industries; radio frequency 
identification devices (transponders); electronic 
verification apparatus for verifying authentication of 
charge cards, bank cards, credit cards, debit cards 
and payment cards; cash dispensing machines;  
computer peripheral devices and electronic goods, 
namely calculating machines, pocket planners, 
mobile telephones, mobile telephone handsets, tablet 
computers, digital readers and personal digital 
assistants (PDAs).

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                
Class: 16 סוג: 16

Paper and goods made from this materials, not 
included in other classes; printed matter;  printed 
publications, pamphlets, brochures, newspapers, 
journals and magazines, manuals, printed matter all 
relating to banking; credit cards, debit cards, on-line 
retailing, telecommunications, mobile phones and 
mobile digital electronic devices; magazines.

נייר,  וטובין העשויים מחומר זה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; 
דברי דפוס;  דברי דפוס הקשורים כולם לבנקאות; כרטיסי 
אשראי, כרטיסי חובה, קמעונאות מקוונת, תקשורת רחק, 

טלפונים ניידים והתקנים אלקטרוניים דיגיטליים ניידים; מגזינים. 
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Class: 35 סוג: 35

Business management and advisory services; 
marketing consulting services; market research 
services; tracking, analyzing, forecasting and 
reporting cardholder purchase behavior; promoting 
the sale of the goods and services of others by 
means of rewards and incentives generated in 
connection with the use of credit, debit and payment 
cards through means of wireless networks, mobile 
telecommunications devices or global computer 
network; administration of loyalty and rewards 
programs through means of wireless networks, 
mobile telecommunications devices or global 
computer network; advertising for others through 
means of wireless network, mobile 
telecommunications devices or a global computer 
network; business administration; office functions; 
commercial, industrial and business management 
assistance; business appraisals; advisory services for 
business management; marketing studies; statistical 
information (business); preparation of statements of 
accounts; book-keeping; business research; public 
relations; publication of publicity texts; issuing of 
publicity leaflets; retail services provided through 
mobile telecommunications means in connection with 
the provision of credit cards and debit cards; retail 
services provided on-line, through networks or other 
electronic means using electronically digitized 
information connected with the provision of credit 
cards and debit cards; computer database 
management; data processing and data verification 
services; data storage and retrieval services; 
promoting concerts and cultural events of others, 
organization of expositions having commercial or 
advertising purposes; advertising for transport, travel, 
hotels, lodging, food and meals, sports, 
entertainment and sightseeing, for tourist agencies 
services, and for information relating to tariffs, 
timetables and methods of transport and travel 
arrangement through means of wireless networks; 
mobile telecommunications devices or global 
computer network; providing information regarding 
purchase of goods and services on-line through 
means of the Internet and other computer networks; 
data repository and client profile information services; 
providing an on-line and mobile directory of 
information regarding merchants who accept 
contactless mobile payments and promote good and 
services through this channel; the provision of 
information and advisory services relation to all the 
aforesaid.

שירותי ניהול וייעוץ עסקי; שירותי יעץ שיווקי; שירותי מחקר 
שוק; מעקב, ניתוח, חיזוי ודיווח על התנהגות רכישה של 

מחזיקי הכרטיס; קידום מכירות של טובין ושירותים של אחרים 
על ידי אמצעים של פרסים ותמריצים הנוצרים בהקשר לשימוש 

בכרטיסי אשראי, חובה ותשלום דרך אמצעים של רשתות 
אלחוטיות; התקני תקשורות רחק ניידים או רשת מחשבים 
גלובאלית; אדמיניסטרציה של תכניות נאמנות ופרסים דרך 

אמצעים של רשתות אלחוטיות, התקני תקשורות רחק ניידים או 
רשת מחשבים גלובאלית; פרסום עבור אחרים דרך אמצעים של 
רשת אלחוטית, התקני תקשורות רחק ניידים או רשת מחשבים 
גלובאלית; אדמיניסטרציה עסקית; תפקודי משרד; סיוע בניהול 
מסחרי, תעשייתי ועסקי; הערכות עסקיות; שירותי ייעוץ לניהול 
עסקי; חקר שיווק; מידע סטטיסטי (עסקי); הכנת הצהרות של 
חשבונות; הנהלת-חשבונות; חקר עסקי; יחסי ציבור; הוצאה 
לאור של טקסטים פרסומיים; הנפקה של עלונים פרסומיים; 
שירותים קמעונאיים המסופקים דרך אמצעי תקשורות רחק 
ניידים בהקשר לאספקת כרטיסי אשראי וכרטיסי חובה; 

שירותים קמעונאיים המסופקים באופן מקוון, דרך רשתות או 
אמצעים אלקטרוניים אחרים המשתמשים במידע מסופרת 

אלקטרונית המקושר עם אספקת כרטיסי אשראי וכרטיסי חובה; 
ניהול מסד נתונים של מחשב; שירותי עיבוד ואימות נתונים; 
שירותי אחסון ואחזור נתונים; קידום קונצרטים ואירועי תרבות 

של אחרים; ארגון תצוגות בעלות מטרות מסחריות או 
פרסומיות; פרסום עבור הובלה, נסיעות, מלונות, אכסנה; מזון 
וארוחות, ספורט, בידור וביקור באתרים תיירותיים, עבור 
שירותי סוכנויות תיירות; ועבור מידע המתייחס לתעריפים, 
לוחות זמנים ושיטות סידורי הובלה ונסיעה דרך אמצעים של 
רשתות אלחוטיות; התקני תקשורות רחק ניידים או רשת 
מחשבים גלובאלית; אספקת מידע בנוגע לרכישת סחורות 
ושירותים באופן מקוון דרך אמצעים של האינטרנט ורשתות 
מחשב אחרות; שירותי מידע של מאגר נתונים ופרופיל לקוח; 
אספקת מדריך מקוון ונייד של מידע לגבי סוחרים אשר מקבלים 
תשלומים ניידים ללא מגע ומקדמים סחורות ושירותים דרך 

ערוץ זה; אספקת שירותים של מידע וייעוץ  בקשר לכל הנזכר 
לעיל.                                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

Class: 36 סוג: 36

Financial services, namely banking, credit card 
services, debit card services, charge card services, 
pre-paid card services offered through cards with 
stored value, electronic credit and debit transactions, 
bill payment and presentment services, cash 
disbursement, check verification, check cashing, 
deposit access and automated teller machine 
services, transaction authorization and settlement 
services, transaction reconciliation, cash 
management, consolidated funds settlement, 
consolidated dispute processing, data repository and 
client profile information services, and related 
switching, gateway, settlement/reconciliation, and 

שירותים פיננסיים, דהיינו בנקאות, שירותים לכרטיס אשראי, 
שירותים לכרטיס חובה, שירותים לכרטיס חיוב, שירותים 

לכרטיס משולם מראש המוצעים דרך כרטיס בעל ערך מצטבר, 
עסקאות אשראי וחובה אלקטרוניות, שירותי תשלום והצגת 
חשבונות, הוצאת מזומנים, אימות המחאות, פדיית המחאות, 
שירותי גישה להפקדה וכספומט, שירותי הרשאה והסדר 
עסקאות, התאמת עסקאות, ניהול מזומנים, הסדרת קרנות 
מאוחדות, עיבוד מחלוקות מאוחדות, שירותי מידע של מאגר 
נתונים ופרופיל לקוח, ושירותים קשורים של החלפה, מעבר, 
הסדר/התאמה, ותנועת קרנות בתחום של כרטיסי תשלום, 
שירותי עיבוד תשלום אלקטרוני, שירותי אישור ואימות של 

עסקאות תשלום, שירותי ערך חליפין, דהיינו, הבטחת עסקאות 
מזומן אלקטרוניות ומסירות מזומן אלקטרוניות, על גבי רשתות 
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funds movement services in the field of payment 
cards, electronic payment processing services, 
payment transaction authentication and verification 
services, value exchange services, namely, secure 
electronic cash transactions and electronic cash 
transmissions, over public computer networks to 
facilitate electronic commerce, electronic funds 
transfer, providing financial information, namely credit 
and debit card data and reports, financial records 
management, electronic funds transfer and currency 
exchange services, financial assessment and risk 
management services for others in the field of 
consumer credit; dissemination of financial 
information via a global computer network, financial 
information rendered by computer by means of a 
secure information computer network and advisory 
services regarding all of the foregoing services; the 
provision of financial services for the support of retail 
services provided through mobile 
telecommunications means, namely, payment 
services through wireless devices; the provision of 
financial services for the support of retail services 
provided on-line, through electronic networks; 
financial analysis and consultation; insurance 
services; financial affairs, monetary affairs; financial 
services; banking and credit services; providing credit 
card, debit card, charge card and stored value 
prepaid card services; banking, payment, credit, 
debit, charge, cash disbursement, stored valued 
deposit access services; bill payment services; credit 
card, debit card, charge card, pre-paid card and 
stored value card services; cheque verification and 
cheque cashing services; automated teller machine 
services; processing of financial transactions both on-
line via a computer database or via 
telecommunications and at point of sale; processing 
services for financial transactions by card holders via 
automatic teller machines; the provision of balance 
details, deposits and withdrawals of money to card 
holders via automatic teller machines; financial 
settlement and financial authorization services in 
connection with the processing of financial payment 
transactions; travel insurance services; issuing and 
redemption of travellers cheques and travel 
vouchers; payer authentication services; verification 
of financial information; maintenance of financial 
records; electronic funds transfer and currency 
exchange services; remote payment services; stored 
value electronic purse services, providing electronic 
funds and currency transfer services, electronic 
payments services, prepaid telephone calling card 
services, cash disbursement services, and 
transaction authorization and settlement services; 
provision of debit and credit services by means of 
radio frequency identification devices (transponders); 
provision of debit and credit services by means of 
communication and telecommunication devices; 
cheque verification services; issuing and redemption 
services all relating to travellers cheques and travel 
vouchers; the provision of financial services for the 
support of retail services provided through mobile 
telecommunications means, including payment 
services through wireless devices; processing of 
credit and debit transactions by telephone and 
telecommunication link; the provision of financial 
services for the support of retail services provided on-
line, through networks or other electronic means 

מחשבים ציבוריות על מנת להקל על מסחר אלקטרוני, העברת 
קרנות אלקטרונית, אספקת מידע פיננסי, דהיינו, נתונים 

ודו"חות של כרטיסי אשראי וחובה, ניהול רשומות פיננסיות, 
שירותי העברת קרנות אלקטרוניות והמרת מטבע, שירותי 

הערכה פיננסיים וניהול סיכון עבור אחרים בתחום של אשראי 
צרכנים; הפצת מידע פיננסי דרך רשת מחשב גלובלית, מידע 
פיננסי הניתן באמצעות מחשב על ידי אמצעים של רשת מחשב 
של מידע מאובטח ושירותי יעוץ בנוגע לכל השירותים הנ"ל; 
אספקת שירותים פיננסים לתמיכה בשירותי קמעונאות 

המסופקים דרך אמצעי תקשורות רחק ניידים, דהיינו, שירותי 
תשלום דרך התקנים אלחוטיים; אספקת שירותים פיננסים 
לתמיכה בשירותי קמעונאות המסופקים באופן מקוון, דרך 

רשתות אלקטרוניות; ניתוח והתייעצות פיננסיים; שירותי ביטוח; 
נושאים פיננסיים, נושאים כספיים; שירותים פיננסיים; שירותי 
בנקאות ואשראי; שירותי אספקת כרטיסי אשראי, כרטיסי 
חובה, כרטיסי חיוב וכרטיסי ערך מצטבר משולמים מראש; 

שירותי בנקאות, תשלום, אשראי, חובה, חיוב, הוצאת מזומנים, 
גישה להפקדת ערך צבור; שירותי תשלום חשבונות; שירותי 

כרטיסי אשראי, כרטיסי חובה, כרטיסי חיוב, כרטיסים משולמים 
מראש וכרטיסי ערך מצטבר; שירותי אישור המחאות ופדיית 
המחאות; שירותי כספומט; עיבוד של עסקאות פיננסיות הן 
באופן מקוון באמצעות מסד נתוני מחשב או באמצעות 

תקשורות רחק ובנקודת מכירה; שירותי עיבוד עבור עסקאות 
פיננסיות ע"י מחזיקי כרטיס באמצעות כספומט; אספקת פרטי 

יתרה, הפקדות ומשיכות כסף למחזיקי כרטיס באמצעות 
כספומט; שירותי הסדרה פיננסיים והרשאה פיננסית הקשורים 

לעיבוד עסקאות תשלום פיננסיות; שירותי ביטוח נסיעות; 
הנפקה ופדיון של המחאות נוסעים ושל שוברי נסיעה; שירותי 
וידוא משלם; אימות מידע פיננסי; אחזקת רשומות פיננסיות; 
שירותי העברת קרנות אלקטרונית והמרת מטבע; שירותי 
תשלום מרחוק; שירותי ארנק אלקטרוני בעל ערך מצטבר, 
אספקת שירותי העברת קרנות ומטבע אלקטרונית, שירותי 
תשלום אלקטרוני, שירותי כרטיסי חיוג טלפוניים משולמים 
מראש, שירותי הוצאת מזומנים, ושירותי הרשאה והסדר 

עסקאות; אספקת שירותי חובה ואשראי באמצעים של התקני 
זיהוי תדר רדיו (טרנספונדרים); אספקת שירותי חובה ואשראי 
באמצעים של התקני תקשורת ותקשורת רחק; שירותי אימות 
המחאות; שירותי הנפקה ופדיון הקשורים כולם להמחאות 
נוסעים ולשוברי נסיעה; אספקת שירותים פיננסיים לתמיכה 
בשירותי קמעונאות המסופקים דרך אמצעי תקשורות רחק 
ניידים, כולל שירותי תשלום דרך התקנים אלחוטיים; עיבוד 
עסקאות אשראי וחובה באמצעות הטלפון ובקישור תקשורת 
רחק; אספקת שירותים פיננסיים לתמיכה בשירותי קמעונאות 
המסופקים באופן מקוון, דרך רשתות או באמצעיים אלקטרוניים 
אחרים המשתמשים במידע שסופרת אלקטרונית; שירותי ערך 
חליפין, דהיינו, החלפת ערך בטוחה, כולל מזומן אלקטרוני, על 
גבי רשתות מחשבים הניתנות לגישה באמצעיים של כרטיסים 

חכמים; שירותי תשלום חשבונות המסופקים דרך אתר 
האינטרנט; בנקאות מקוונת; שירותים פיננסיים המסופקים 
בטלפון ובאמצעים של רשת מחשבים גלובלית או האינטרנט; 
אספקת שירותים פיננסיים באמצעיים של רשת מחשבים 
גלובלית או האינטרנט; שירותים פיננסיים, דהיינו אספקת 

תשלומים ניידים ללא מגע דרך סוחרים במיקומים קימעונאים, 
מקוונים וסיטונאים; שירותים פיננסיים, דהיינו, ארנק דיגיטלי 
מבוסס-ענן שמאחסן מידע על חשבון לקוח לגישה לקופונים, 
שוברים, קודי שובר והנחות אצל קימונאים ולהשגת נאמנות או 
פרסים כספיים שניתנים לזקוף לזכות חשבונותיהם באמצעות 
מערכת החזרת-מזומן; שירותי נדל"ן; שירותי רכוש נדל"ן; 

הערכות נדל"ן; ניהול השקעות נדל"ן; שרותי השקעות נדל"ן; 
שירותי ביטוח נדל"ן; ביטוח לבעלי רכוש; שירותי ביטוח 
הקשורים לרכוש; מימון נדל"ן; תיווך נדל"ן; אומדני נדל"ן; 
שירותי סוכנות נדל"ן; שמאות נדל"ן; אדמיניסטרציית נדל"ן; 

אדמיניסטרציה של נושאים פיננסיים הקשורים לנדל"ן; אספקת 
הלוואות נדל"ן; שירותי מימון הקשורים לפיתוח נדל"ן; שירותי 
תיווך פיננסיים לנדל"ן; שירותי תיווך פיננסיים הקשורים לרכוש 
ומבני נדל"ן; שירותים פיננסיים לרכישת נדל"ן; ארגון הסכמי 

הלוואות בטוחות לנדל"ן; ארגון בעלות משותפת על נדל"ן; ארגון 
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using electronically digitized information; value 
exchange services, namely, the secure exchange of 
value, including electronic cash, over computer 
networks accessible by means of smartcards; bill 
payment services provided through a website; on-line 
banking; financial services provided over the 
telephone and by means of a global computer 
network or the Internet; provision of financial services 
by means of a global computer network or the 
Internet; financial services, namely, the provision of 
contactless mobile payments through merchants at 
retail, online and whole locations; financial services, 
namely, providing a cloud-based digital wallet that 
stores customer account information to access 
coupons, vouchers, voucher codes and rebates at 
retailers and to obtain loyalty or monetary rewards 
that can be credited to their accounts via a cash-back 
system; real estate services; real estate property 
services; real estate valuations; real estate 
investment management; real estate investment 
services; real estate insurance services; insurance 
for property owners; insurance services relating to 
property; real estate financing; real estate brokerage; 
real estate appraisals; real estate agency services; 
evaluation of real estate; real estate administration; 
administration of financial affairs relating to real 
estate; provision of real estate loans; financing 
services relating to real estate development; financial 
brokerage services for real estate; financial services 
relating to real estate property and buildings; financial 
services for the purchase of real estate; arranging of 
loan agreements secured on real estate; arranging of 
shared ownership of real estate; arranging the 
provision of finance for real estate purchase; 
assisting in the acquisition of and interests in real 
estate; capital investment in real estate; commercial 
property investment services; financial services 
relating to the acquisition of property; financial 
services relating to the sale of property; financial 
valuation of freehold property; financial valuation of 
leasehold property; arranging letting of real estate; 
arranging of leases of real estate; leasing of property; 
leasing of real estate property; leasing of freehold 
property; estate management services relating to 
transactions in real property; valuation of property; 
property portfolio management; management of 
property; advisory services relating to real estate 
ownership; advisory services relating to real estate 
valuations; corporate real estate advisory services; 
computerized information services relating to real 
estate; consultation services relating to real estate; 
provision of information relating to real estate 
property; provision of information relating to the 
property market; research services relating to real 
estate acquisition; research services relating to real 
estate selection; mortgage financing and asset 
securitization; consulting services regarding payment 
solutions, banking, credit card, debit card, payment 
card and automatic teller machine services.

אספקת מימון לקניית נדל"ן; סיוע ברכישה ובשמירת זכויות 
נדל"ן; השקעות הון בנדל"ן; שירותי השקעה ברכוש מסחרי; 
שירותים פיננסיים הקשורים לקניית רכוש; שירותים פיננסיים 
הקשורים למכירת רכוש; הערכה פיננסית של רכוש בבעלות 
מוחלטת; הערכה פיננסית של רכוש מוחכר; ארגון השכרת 
נדל"ן; ארגון חוזי החכרת נדל"ן; החכרת רכוש; החכרת רכוש 
נדל"ן; החכרת רכוש בבעלות מוחלטת; שירותי ניהול קניין 
הקשורים לעסקאות ברכוש ממשי; הערכת רכוש; ניהול 
פורטפוליו של רכוש; ניהול רכוש; שירותי ייעוץ הקשורים 

לבעלות נדל"ן; שירותי ייעוץ הקשורים להערכת נדל"ן; שירותי 
ייעוץ לנדל"ן משותפים; שירותי מידע ממוחשבים הקשורים 
לנדל"ן; שירותי התייעצות הקשורים לנדל"ן; אספקת מידע 

הקשור לרכוש נדל"ן; אספקת מידע הקשור לשוק נדל"ן; שירותי 
מחקר הקשורים לרכישת נדל"ן; שירותי מחקר הקשורים 

לבחירת נדל"ן; מימון משכנתאות ואיגוח נכס; שירותי יעץ בנוגע 
לפתרונות תשלום, בנקאות, כרטיס אשראי, כרטיס חובה, 

כרטיס תשלום ושירותי כספומט.                                         
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Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; mobile 
telecommunication services; internet based 
telecommunication services; data communication 
services; electronic transmission of data in the nature 
of machine readable code that is displayed on a 
mobile device display screen and transmitted over a 
global remote data processing network, including the 
internet; services for the transmission, provision or 
display of information from a computer-stored data 
bank or via the internet in the field of financial 
services; transmission of data through the use of 
electronic image processing by mobile telephone link; 
electronic mail, message sending and receiving 
services; broadcasting services; providing multi-user 
access to a secure computerized information network 
for the transfer and dissemination of a range of 
information in the field of financial services; leasing 
access time to a computer database.

שירותי תקשורת רחק; שירותי תקשורת רחק ניידים; שירותי 
תקשורת רחק מבוססי אינטרנט; שירותי תקשורת נתונים, 
תשדורת אלקטרונית של נתונים מהסוג של קוד מכונה קריא 
שהינו מוצג על תצוגת מסך של מכשיר נייד ומשודר על פני 

רשת עיבוד נתונים גלובאלית רחוקה, כולל האינטרנט; שירותים 
להעברה, אספקה או תצוגה של מידע מבנק נתונים המאוחסן 
במחשב או דרך האינטרנט בתחום של שירותים הפיננסיים; 
תשדורת נתונים על ידי שימוש בעיבוד תמונות אלקטרוני ע"י 
קישור טלפוני; דואר אלקטרוני, שירותי משלוח וקבלת הודעות; 
שירותי שידור; אספקת גישה רבת משתמשים לרשת מידע 
ממוחשבת מוגנת להעברה והפצה של טווח מידע בתחום של 
שירותים פיננסיים; השכרת זמן גישה לבסיס נתוני מחשב.       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                  

Class: 39 סוג: 39

Travel arrangement; tourist information and travel 
services, organization and management of tours and 
provision of transportation information; booking 
agency services; ticket reservation services; agency 
services for arranging the rental of cars; provision of 
information relating to travel and transport; arranging 
and booking of holidays, excursions and visits; air 
transportation services and air transportation 
ticketing services; arranging airline tickets, cruise 
tickets and train tickets; escorting of travellers and 
their luggage; tourist offices; travel agency services; 
namely, making reservations and bookings for 
transportation; air transportation; tour guide services; 
car rental services; advisory and consultancy relating 
to all the aforesaid; arranging travel and information 
therefor, all provided on-line from a computer 
database or the Internet; computerized reservation 
services for travel; provision of travel information by 
computer; collation of data relating to travel.

סידורי נסיעות; שירותי מידע תיירותי ונסיעות, ארגון וניהול של 
טיולים ואספקת מידע על הובלה; שירותי סוכנות רישום 
הזמנות; שירותי הזמנת כרטיסים מראש; שירותי סוכנות 

להסדרת השכרה של מכוניות; אספקת מידע הקשור לנסיעות 
והובלה; הסדרה ורישום הזמנות של חופשות סיורים וביקורים; 
שירותי הובלה אווירית ושירותי כרטוס להובלה אווירית; הסדרת 

כרטיסי טיסה, כרטיסי שיט וכרטיסי רכבת; ליווי מטיילים 
והמטען שלהם; משרדי תיירות; שירותי סוכנות נסיעות; דהיינו, 
שריון מקומות ורישום הזמנות להובלה; הובלה אווירית; שירותי 
הדרכת תיירים; שירותי השכרת מכוניות; ייעוץ וייעץ הקשורים 
לכל המוזכר לעיל; הסדרת נסיעות ומידע על כך, הכל מסופק 
באופן מקוון מבסיס נתונים של מחשב או מהאינטרנט; שירותי 
שיריון מקומות ממוחשבים לנסיעות; אספקת מידע של נסיעות 
על ידי מחשב; איסוף נתונים הקשורים לנסיעות.                      
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Class: 42 סוג: 42

Design, development, of computer hardware and 
software; providing temporary use of non-
downloadable software and applications for 
managing, locating, activating and revoking 
authentication and digital credentials of near field 
communication (NFC) devices; design, development, 
maintenance and update of computer hardware and 
application software for mobile digital devices; 
design, development, maintenance and update of 
downloadable computer programs and application 
software for mobile phones and other digital devices 
that allows users to access coupons, vouchers, 
voucher codes, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; design, 
development, maintenance and update of 
downloadable computer programs and application 
software that allows users to access sales promotion 
offers and obtain monetary rewards that can be 
credited to their accounts via a cash-back system; 
computer hardware and software consulting services; 
computer programming; support and consultation 
services for managing computer systems, databases 
and applications; application service provider (ASP) 
services, application software provider (ASP) 
featuring software for receiving, transmitting and 
displaying vouchers, coupons, voucher codes, 
special offers, reviews, product information, price 
comparison information, links to websites, and 
receiving and transmitting data for the purchase of 
goods and services; application service provider 
featuring software for providing consumers with 
information regarding discounts, vouchers and 
special offers for the goods and services of others; 
application service provider services concerning 
social networking software;  graphic design for the 
compilation of web pages on the internet; information 
relating to computer hardware or software provided 
on-line from a global computer network or the 
internet; creating and maintaining web-sites; hosting 
the web-sites of others; creation of web pages; the 
design, creation and hosting of merchant websites; 
the designing, creation and hosting of bill payment 
websites; computer and Internet related services 
namely, providing on-line electronic databases via a 
global computer network in the field of identity 
authentication and verification; data storage retrieval 
services; data repository services; data encryption 
and decryption of financial information; digital 
signature authentication services for authentication of 
others, namely, data encryption and data integrity; 
providing for others encrypted and digitally signed 
and authenticated data for use in issuance, and 
validation of digital certificates in the field of 
document authentication; digital certificate 
verification, authentication, issuance, distribution and 
management  technical consultation services in the 
fields of computer programming, financial computer 
networks, data processing, secure communications, 
data encryption and decryption and local area 
network security; dissemination of information over a 
global computer network in the fields of computer 
software, computer hardware, financial computer 
networks and local area networks.

עיצוב, פיתוח של חומרת ותוכנת מחשב; אספקת שימוש זמני 
בתוכנות ויישומים שאינם ניתנים להורדה לניהול, איתור, 

הפעלה וביטול אימות ואישורים דיגיטליים של התקני תקשורת 
קצרי טווח (אן.אף.סי); עיצוב, פיתוח, תחזוקה ועדכון של 

חומרת מחשב ותוכנת יישום עבור התקנים דיגיטליים ניידים; 
עיצוב, פיתוח, תחזוקה ועדכון של תוכניות מחשב הניתנות 

להורדה ותוכנת יישום עבור טלפונים ניידים והתקנים דיגיטליים 
אחרים המאפשרת למשתמשים לגשת לקופונים, שוברים, קודי 
שובר, הוזלות, מידע על השוואת מחירים, סקירות מוצרים, 

קישורים לאתרי רשת קמעונאיים של אחרים, ומידע על הנחות; 
עיצוב, פיתוח, תחזוקה ועדכון של תוכניות מחשב הניתנות 

להורדה ותוכנת יישום המאפשרת למשתמשים לגשת להצעות 
קידום מכירות והשגת פרסים כספיים הניתנים לזקוף לזכות 

חשבונותיהם באמצעות מערכת החזרת-מזומן; שרותי יעץ לגבי 
חומרת ותוכנת מחשב; תכנות מחשב; שירותי תמיכה 

והתייעצות לניהול מערכות מחשב, בסיסי נתונים ויישומים; 
שירותי ספק שירות יישום (איי.אס.פי); ספק תוכנת יישום 

(איי.אס.פי) המציג תוכנה לקבלה, העברה והצגה של שוברים, 
קופונים, קודי שובר, הצעות מיוחדות, סקירות, מידע על מוצר, 

מידע על השוואת מחירים, קישורים לאתרי רשת, וקבלת 
והעברת נתונים לרכישה של סחורות ושירותים; ספק שירות 
יישום המציג תוכנה לאספקת מידע לצרכנים בנוגע להנחות, 
שוברים והצעות מיוחדות של הסחורות והשירותים של אחרים; 
שירותי ספק שירות יישום באשר לתוכנת רישות חברתי; עיצוב 
גרפי לההדרה של דפי רשת באינטרנט; מידע הקשור לחומרת 
או תוכנת מחשב המסופק באופן מקוון מרשת מחשבים גלובלית 
או מהאינטרנט; יצירת ותחזוקת אתרי רשת אינטרנט; אירוח 
אתרי רשת אינטרנט של אחרים; יצירת דפי רשת אינטרנט; 
עיצוב, יצירה ואירוח של אתרי רשת אינטרנט של סוחרים; 
העיצוב, יצירה ואירוח של אתרי רשת אינטרנט לתשלום 
חשבונות; שירותים הקשורים למחשב ולאינטרנט, דהיינו, 
אספקה מקוונת של מסד נתונים אלקטרוני באמצעות רשת 

מחשבים גלובלית בתחום אימות ואישור זהות; שירותי אחזור 
אחסון נתונים; שרותי מאגרי נתונים, הצפנה ופענוח של מידע 
פיננסי, שירותי אימות חתימה דיגיטלית לאימות של אחרים, 

דהיינו, הצפנת נתונים ושלמות נתונים; אספקה לאחרים נתונים 
מוצפנים וחתומים דיגיטלית ומאומתים לשימוש בהנפקה, ומתן 

תוקף של תעודות דיגיטליות בתחום של אימות מסמכים; 
שירותי התייעצות טכנית לאישור, אימות, הנפקה, הפצה וניהול 
תעודות דיגיטליות בתחומים של תכנות מחשב, רשתות מחשב 
פיננסיות, עיבוד נתונים, תקשורת מאובטחת, הצפנה ופענוח 
נתונים ואבטחת רשת מקומית; הפצת מידע על גבי רשת 
מחשבים גלובלית בתחומי תכנת מחשב, חומרת מחשב, 

רשתות מחשב פיננסיות ורשתות מקומיות.                           
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Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours red, yellow and 
orange as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים אדום, צהוב וכתום הנראים בסימן.

 Owners

Name: Mastercard International Incorporated

Address: 2000 Purchase Street, Purchase, New York, 
10577-2509, 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

י"א ניסן תשע"ה - 8131/03/2015



Solpreme

Trade Mark No. 254739 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 ווטרינרים נגד טפילים - לטיפול בחיות מחמד (חתולים 
וכלבים); הנכללים כולם בסוג 5.                  

י"א ניסן תשע"ה - 8231/03/2015



Trade Mark No. 254832 מספר סימן

Application Date 15/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154076 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations produced using 
biomaterials via biotechnological processes, namely, 
biopharmaceutical proteins, for the treatment of 
cancer, autoimmune diseases, cardiovascular 
disease, inflammatory diseases, macular 
degeneration, transplant rejection, multiple sclerosis, 
and viral infections; biotechnological preparations for 
medical use, namely, monoclonal antibodies for the 
treatment of cancer, autoimmune diseases, 
cardiovascular disease, inflammatory diseases, 
macular degeneration, transplant rejection, multiple 
sclerosis, and viral infections; biological and chemical 
products for medical use, namely, fully human 
monoclonal antibodies. 

Class: 40 סוג: 40

Manufacturing of pharmaceutical products, 
manufacturing of pharmaceuticals produced using 
biomaterials via biotechnological processes, 
manufacturing of biotechnological preparations for 
medical use and manufacturing of proteins, including 
biopharmaceutical proteins, for medical use.

Class: 42 סוג: 42

Pharmaceutical and biotechnology research and 
testing, including in the field of human cell-based 
genetic expression of proteins.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 20/08/2012, No. 1509268 אוסטרליה, 20/08/2012, מספר 1509268

Class: 5 סוג: 5

Class: 40 סוג: 40

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 8331/03/2015



 Owners

Name: Anthrocell Pty Ltd

Address: Suite G15, National Innovation Centre, 
Australian Technology Park, 4 Cornwallis Street, Eveleigh 
NSW 2015, Australia

(New South Wales, Australia Australian 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

י"א ניסן תשע"ה - 8431/03/2015



Trade Mark No. 254839 מספר סימן

Application Date 07/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154173 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business and management consultancy services; 
commercial management advisory services; 
marketing advisory services; personnel management 
consultancy; business organization consulting; 
advisory services for business management; 
organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; professional business 
consultancy; economic forecasting; business 
management assistance; publicity; business 
appraisals; arranging of presentations for business 
purposes; business acquisitions consultation; 
corporate management assistance; business 
investigations; business efficiency expertises; 
organisation of events for commercial and business 
purposes.

Class: 36 סוג: 36

Financial affairs; financial consultancy; fund 
investments; financial sponsorship; venture capital 
funding services to emerging and start-up 
companies; temporary real estate management; 
financial participation in companies; investment 
company services.

Class: 41 סוג: 41

Arranging and conducting of conferences; arranging 
and conducting of congresses; coaching [training]; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
arranging and conducting of seminars; conducting of 
courses relating to business management; publishing 
of educational matter; provision of electronic 
publications (not downloadable).

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; aforementioned 
services only relating to coaching, education and 
training, as well as to consultancy and assistance in 
the field of the growth and acceleration of emerging 
and start-up companies.

י"א ניסן תשע"ה - 8531/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green and 
various shades of blue. as shown in the  mark.

 Owners

Name: SBC G Limited

Address: 54 South Molton Street, London W1K 5SG, 
United Kingdom

(Limited)

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 for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/09/2012, No. 1255315 בנלוקס, 28/09/2012, מספר 1255315

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 8631/03/2015



Trade Mark No. 254899 מספר סימן

Application Date 08/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Egoiste Import LTD. שם: אגואיסט אימפורט בע"מ

Address: Hapalmch 44 St., Kiryat Bialik, 27231, Israel כתובת : הפלמ"ח 44, קרית ביאליק, 27231, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Lantziano, Boaz, Praiz &  Co. - LAW OFFICE

Address: Hamasbir 1 ST., Holon, Israel

שם: לנציאנו, בועז, פרייז ושות'-משרד עורכי דין

כתובת : המשביר 1, חולון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing. הלבשה.       
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CRANE

Trade Mark No. 254971 מספר סימן

Application Date 18/04/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Pneumatically driven air pumps to inflate inflatable 
boats; electrically driven air pumps to inflate inflatable 
boats.  

משאבות אוויר מונעות בצורה פניאומטית לניפוח סירות 
מתנפחות; משאבות אוויר מונעות בצורה חשמלית לניפוח 

סירות מתנפחות.             

Class: 9 סוג: 9

 Safety products, namely, reflective safety bands to 
be worn on the body; portable LED safety lighting 
devices for personal use for safety purposes, namely, 
headlights for joggers; snorkel masks, snorkels and 
scuba fins sold as a unit; ergometers not for medical 
purposes; monitors, testers and systems used for 
measuring and/or recording different physiological or 
other parameters, namely, time clocks, speed 
indicators, acceleration sensors, automatic altitude 
indicators, environmental temperature indicators, and 
humidity meters and sensors that measure humidity 
and includes alarm and reporting functions; computer 
interfaces for the aforementioned goods and software 
for accessing and controlling the aforementioned 
goods; protective helmets for sports; goggles for 
sports, namely, skiing, snowboarding, cycling and 
swimming; sunglasses.

מוצרי בטיחות, בפרט, רצועות ביטחון משקפות ללבישה על 
הגוף; מכשירי תאורת LED ניידים לשימוש אישי ולמטרות 

ביטחון בפרט, פנסי ראש לאצנים; מסכות צלילה, מכשיר נשימה 
לצוללים וסנפירי צלילה הנמכרים כיחידה אחת; ארגומטרים 

שאינם למטרות רפואיות; מוניטורים, בוחנים ומערכות המשמות 
למדידה ו/או לתיעוד של מדדים פיסיולוגיים או אחרים, בפרט, 
שעוני עצר, מדי מהירות, חיישני האצה, מדי גובה אוטומטים, 
מדי טמפרטורה סביבתית, מדי לחות וחיישנים המודדים לחות 
וכוללים אזעקה ואמצעי דיווח; ממשקי מחשב לסחורות שלעיל 
ותוכנות לגישה ולשליטה בסחורות שלעיל; קסדות מגן לספורט; 

משקפיים לספורט, בפרט עבור סקי, גלישת שלג, רכיבת 
אופניים ושחייה; משקפי שמש.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

Class: 10 סוג: 10

Monitors, testers and systems used for measuring 
and/or recording different physiological or other 
parameters, namely, heart rate monitors, heart rate 
variability monitors, blood pressure monitors, skin 
ventilation monitors, body temperature monitors, skin 
conductivity monitors, blood glucose level monitors, 
lactic acid level monitors, and blood purity level 
monitors; neoprene orthopedic supports.

מוניטורים, בוחנים ומערכות המשמות למדידה ו/או לתיעוד של 
מדדים פיסיולוגיים או אחרים, בפרט, מוניטורים למדידת קצב 
לב, מוניטורים למדידת שינויים בקצב לב, מוניטורים למדידת 
לחץ דם, מוניטורים למדידת אוורור עור, מוניטורים למדידת 
טמפרטורת גוף, מוניטורים למדידת מוליכות עור, מוניטורים 
למדידת רמת גלוקוז בדם, מוניטורים למדידת חומצת חלב, 
מוניטורים למדידת טוהר דם; תומכים אורטופדיים מגומי 

סינטטי.                                       

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting; Light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus. 

מתקני תאורה; מנגנוני תאורה של דיודות פולטות אור [לד].       
                              

Class: 12 סוג: 12

Inflatable boats; bags for bicycles; luggage carriers 
for bicycles. 

סירות מתנפחות; תיקים לאופניים; נשאי מטען לאופניים.         
                          

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horological 
and chronometric instruments. 

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

אבנים יקרות; שעונים ומכשירים כרונומטרים.                         
                                                

י"א ניסן תשע"ה - 8831/03/2015



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. 

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים 
בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיקי נסיעות; 
מטריות ושמשיות; מקלות הליכה; שוטים, רתמות¸ ואוכפים.     
                                                                                    

                    

Class: 20 סוג: 20

shelves for storage; filing cabinets; ambroid plates; 
ambroid bars; mooring buoys, not of metal; tea carts; 
display boards; medicine cabinets; trestles [furniture]; 
stuffed animals; stuffed birds; oyster shells; bamboo; 
bamboo curtains; benches [furniture]; cable or pipe 
clips of plastics; tanks, not of metal nor of masonry; 
closures, not of metal, for containers; yellow amber; 
broom handles, not of metal; funerary urns; bed 
fittings, not of metal; beds; bedsteads of wood; bed 
casters, not of metal; bedding, except linen; 
beehives; picture frames; flower-stands [furniture]; 
bolts, not of metal; vats, not of metal; letter boxes, 
not of metal or masonry; book rests [furniture]; library 
shelves; sideboards; dinner wagons [furniture]; office 
furniture; brush mountings; busts of wood, wax, 
plaster or plastic; containers, not of metal [storage, 
transport]; decorations of plastic for foodstuffs; bins 
of wood or plastic; dowels, not of metal; wall plugs, 
not of metal; ivory, unworked or semi-worked; 
furniture shelves; fans for personal use, non-electric; 
flagpoles; locks, not of metal, for vehicles; staves of 
wood; barrels, not of metal; casks, not of metal; taps 
for casks, not of metal; window fittings, not of metal; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; 
whalebone, unworked or semi-worked; fishing 
baskets; bottle caps, not of metal; bottle racks; corks 
for bottles; bottle casings of wood; bottle closures, 
not of metal; chopping blocks [tables]; handling 
pallets, not of metal; hairdressers' chairs; fodder 
racks; coathooks, not of metal; curtain hooks; curtain 
holders, not of textile material; curtain rollers; plaited 
straw, except matting; woven timber blinds [furniture]; 
plate racks; gun racks; hand-held mirrors [toilet 
mirrors]; towel closets [furniture]; towel dispensers, 
fixed, not of metal; crates; house numbers, not of 
metal, non-luminous; stag antlers; work benches; 
wood ribbon; reels of wood for yarn, silk, cord; 
honeycombs; horn, unworked or semi-worked; 
garment covers [storage]; dog kennels; hat stands; 
kennels for household pets; nameplates, not of 
metal; interior textile window blinds; indoor window 
blinds [shades] furniture; slatted indoor blinds; cable 
clips, not of metal; fireguards; settees; edgings of 
plastic for furniture; carts for computers [furniture]; 
index cabinets [furniture]; bins, not of metal; 
numberplates, not of metal; high chairs for babies; 
infant walkers; cushions; pet cushions; drain traps 
[valves] of plastic; water-pipe valves of plastic; coat 
hangers; clothes hooks, not of metal; mannequins; 
coatstands; knobs, not of metal; chests of drawers; 
pillows; bolsters; head-rests [furniture]; coral; 
hampers [baskets]; baskets, not of metal; trays, not 
of metal; wickerwork; corks; cork bands; hospital 
beds; scratching posts for cats; works of art, of wood, 
wax, plaster or plastic; plastic key cards, not 
encoded; cabinet work; counters [tables]; loading 
pallets, not of metal; loading gauge rods, not of 
metal, for railway waggons [wagons]; cask stands, 

מדפים לאחסון; ארונות תיוק; צלחות אמברויד; ברים 
מאמברויד; מצופי עגינה, לא ממתכת; עגלות תה; לוחות 
תצוגה; ארונות תרופות; מתמכים [רהיטים]; חיות פרווה; 

ציפורים מפוחלצות; צדפות; במבוק; וילונות במבוק; ספסלים 
[רהיטים]; תופסני כבל או צינור מפלסטיק; טנקים, לא ממתכת 
ולא של בנייה; סגרים, לא ממתכת, עבור מכולות; ענבר צהוב; 
מקלות מטאטא, לא ממתכת; כדים קבורה; אבזרי מיטה, לא 
ממתכת; מיטות; בסיסי מיטות מעץ; גלגלי מיטה, לא ממתכת; 
מצעים, למעט פשתן; כוורות; מסגרות לתמונות; דוכני פרחים 
[רהיטים]; ברגים, לא ממתכת; מכלים, לא ממתכת; תיבות 
מכתב, לא ממתכת או אבן; משעני ספרים [רהיטים]; מדפי 

ספרייה; מזנונים; עגלות ארוחת ערב [רהיטים]; ריהוט משרדי; 
מברשות נצמדות; פסלי ראש של עץ, שעווה, טיח או פלסטיק; 
מכולות, לא ממתכת [אחסון, הובלה]; קישוטי פלסטיק למוצרי 
מזון; פחים מעץ או מפלסטיק; פינים, לא ממתכת; מחברים 

לקירות, לא ממתכת; שנהב, בלתי מעובד או חצי מעובד; מדפי 
רהיטים; מאווררים לשימוש אישי, לא חשמלי; תרנים; מנעולים, 

לא ממתכת, עבור כלי רכב; מקלות מעץ; מיכל גלילי, לא 
ממתכת; חביות, לא ממתכת; ברזים לחביות, לא ממתכת; 
אבזרי חלון, לא ממתכת; פסלונים מעץ, שעווה, טיח או 

פלסטיק; עצם לווייתן, בלתי מעובד או חצי מעובד; סלי דיג; 
פקקי בקבוקים, לא ממתכת; מדפי בקבוקים; פקקי שעם 

לבקבוקים; כיסויי בקבוק מעץ; סגרים לבקבוק, לא ממתכת; 
בלוקים לחיתוך [שולחנות]; משטחים לתפעול, לא ממתכת; 
כסאות למעצבי שיער; מדפי חציר; ווי מעיל, לא ממתכת; ווי 
וילון; מחזיקי וילון, לא מחומר טקסטיל; גלגלת לוילון; קש 
לציפוי, למעט שטיחים; תריסי עץ ארוגים [רהיטים]; מדפי 

צלחות; מדפי אקדחים; מראות להחזקה ביד [מראות שירותים]; 
ארונות למגבות [רהיטים]; מנפק מגבות, קבוע, לא ממתכת; 
ארגזים; מספרי בתים, לא ממתכת, שאינם מאירים; קרני צבי; 
ספסלי עבודה; סרט עץ; סלילים מעץ לחוט, משי, חוט; חלות 
דבש; קרן, לא מעובדת או חצי מעובדת; כיסויי בגד [אחסון]; 
מלונות כלבים; מעמד כובעים; מכלאות לחיות מחמד; לוחיות, 
לא ממתכת; תריסי פנים מטקסטיל לחלונות; תריסי פנים 
לחלונות [צלונים]; תריסי רעפים פנימיים; תופסני כבל, לא 

ממתכת; שבכת אש; ספות; שוליים מפלסטיק לרהיטים; עגלות 
למחשבים [רהיטים]; ארונות לאינדקס [רהיטים]; פחים, לא 
ממתכת; לוחות מספרים, לא ממתכת; כיסאות גבוהים 

לתינוקות; הליכונים תינוק; כריות; כריות לחיות מחמד; מלכודות 
ניקוז [שסתומים] מפלסטיק; שסתומי צינורות מים מפלסטיק; 
קולבים; ווי בגדים, לא ממתכת; בובות; מעמד למעילים; ידיות, 
לא ממתכת; שידות מגירות; כריות; מחזקים; משעני ראש 
[רהיטים]; אלמוגים; סלי כביסה [סלים]; סלים, לא ממתכת; 

מגשים, לא ממתכת; נצרים; פקקים; סוגרים משעם; מיטות בית 
חולים; עמודי גירוד לחתולים; יצירות אמנות, מעץ, שעווה, טיח 
או פלסטיק; כרטיסי מפתח פלסטיק, שאינם מקודדים; ארונות 
נגרות; דלפקים [שולחנות]; משטחי העמסה, לא ממתכת; 
מוטות מדידה, לא ממתכת, למכולות רכבת [עגלות]; מעמד 
לחביות, לא ממתכת; לולים לתינוקות; דוכני קריאה; מיטות 
לחיות מחמד; כיסאות נוח; כריות אוויר, לא למטרות רפואיות; 
כריות אוויר, לא למטרות רפואיות; מזרני אוויר, לא למטרות 

רפואיות; שולחנות עיסוי; מזרנים; תחתיות ללולי תינוק; מקטרת 
ממרשאום; ידיות סכין, לא ממתכת; רהיטים; ריהוט מתכת; 

אבזרי ריהוט, לא ממתכת; מחיצות ריהוט מעץ; גלגלי רהיטים, 
לא ממתכת; דלתות לרהיטים; מוביילים [קישוט]; שקתות, לא 
ממתכת, לערבוב מלט; קונכיות; צמידי זיהוי, לא ממתכת, לבתי 
חולים; תיבות קינון לחיות מחמד; מסמרות, לא ממתכת; תיבות 
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not of metal; playpens for babies; lecterns; beds for 
household pets; easy chairs; air pillows, not for 
medical purposes; air cushions, not for medical 
purposes; air mattresses, not for medical purposes; 
massage tables; mattresses; mats for infant 
playpens; meerschaum; knife handles, not of metal; 
furniture; furniture of metal; furniture fittings, not of 
metal; furniture partitions of wood; furniture casters, 
not of metal; doors for furniture; mobiles [decoration]; 
troughs, not of metal, for mixing mortar; shells; 
identification bracelets, not of metal, for hospitals; 
nesting boxes for household pets; rivets, not of metal; 
nesting boxes; paper blinds; screens [furniture]; 
boarding stairs, not of metal, mobile, for passengers; 
bead curtains for decoration; mother-of-pearl, 
unworked or semi-worked; placards of wood or 
plastics; armchairs; moldings for picture frames; 
curtain tie-backs; sections of wood for beehives; 
picture frame brackets; rattan; stands for calculating 
machines; racks [furniture]; shelves for filing-cabinets 
[furniture]; saw horses; coffin fittings, not of metal; 
coffins; hinges, not of metal; display stands; stools; 
deck chairs; signboards of wood or plastics; 
tortoiseshell; tortoiseshell imitation; reeds [plaiting 
materials]; umbrella stands; sleeping bags for 
camping; reels, not of metal, non-mechanical, for 
flexible hoses; winding spools, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; locks, other than 
electric, not of metal; keyboards for hanging keys; 
costume stands; cupboards; screws, not of metal; 
nuts, not of metal; vice benches, not of metal; typing 
desks; writing desks; desks; lockers; school furniture; 
covers for clothing [wardrobe]; floating containers, 
not of metal; scythe handles, not of metal; trolleys 
[furniture]; seats of metal; sofas; divans; stakes for 
plants or trees; meat chests, not of metal; mirrors 
[looking glasses]; mirror tiles; chests for toys; ladders 
of wood or plastics; spring mattresses; mats, 
removable, for sinks; bungs, not of metal; flower-pot 
pedestals; poles, not of metal; statues of wood, wax, 
plaster or plastic; steps [ladders], not of metal; 
standing desks; corozo; embroidery frames; straw 
edgings; straw plaits; straw mattresses; seats; 
containers, not of metal, for liquid fuel; bakers' bread 
baskets; stair rods; animal horns; animal hooves; 
animal claws; tables; tables of metal; table tops; 
dressing tables; cask hoops, not of metal; shoulder 
poles [yokes]; transport pallets, not of metal; door 
fittings, not of metal; door bolts, not of metal; door 
handles, not of metal; latches, not of metal; valves, 
not of metal, other than parts of machines; packaging 
containers of plastic; stoppers, not of metal; silvered 
glass [mirrors]; showcases [furniture]; curtain rings; 
pulleys of plastics for blinds; curtain rails; curtain 
rods; foundations for beehives; waxcomb for 
beehives; wax figures; baby changing platforms; 
washstands [furniture]; water beds, not for medical 
purposes; casks of wood for decanting wine; 
inflatable publicity objects; tool handles, not of metal; 
baby changing mats; cots; wind chimes [decoration]; 
draughtman's tables; magazine racks; newspaper 
display stands; tent pegs, not of metal

קינון; תריסי נייר; מסכים [רהיטים]; מדרגות ניידות, לא 
ממתכת, לנוסעים; וילונות חרוזים לקישוט; פנינה, בלתי 
מעובדת או מעובדת בחלקה; שלטים מעץ או פלסטיק; 
כורסאות; תבניות עבור מסגרות לתמונות; סרטי קשירה 

לוילונות; חלקים מעץ לכוורות; סוגרים למסגרת תמונה; ראטן; 
מעמד למכונות חישוב; מדפים [רהיטים]; מדפים לארונות תיוק 
[רהיטים]; מעמד לניסור; אבזרים לארונות קבורה, לא ממתכת; 

ארונות קבורה; צירים, לא ממתכת; מעמדים לתצוגה; 
שרפרפים; כיסאות נוח; שלטים מעץ או פלסטיק; שריון צב; 

חיקוי שריון צב; קנים [חומרי קליעה]; דוכני מטרייה; שקי שינה 
לקמפינג; סלילים, לא ממתכת, שאינם מכאניים, לצינורות 
גמישים; מתקנים לסלילים, לא ממתכת, שאינם מכאניים, 
לצינורות גמישים; מנעולים, מלבד חשמליים, לא ממתכת; 
לוחות לתליית מפתחות; דוכני תחפושת; ארונות; ברגים, לא 
ממתכת; ברגים, לא ממתכת; מתקן לקיבוע, לא ממתכת; 

שולחנות הקלדה; שולחנות כתיבה; שולחנות; ארוניות; ריהוט 
בתי ספר; מכסה לבגדים [מלתחה]; מכולות צפות, לא ממתכת; 
ידיות חרמש, לא ממתכת; עגלות ניידות [רהיטים]; מושבים 

ממתכת; ספות; דיוואן; מוטות לצמחים או עצים; תיבות לבשר, 
לא ממתכת; מראות [משקפיים]; אריחי מראה; שידות 

לצעצועים; סולמות מעץ או פלסטיק; מזרני קפיצים; משטחים, 
ניתנים להסרה, לכיורים; פקקים, לא ממתכת; כני עציץ; 

עמודים, לא ממתכת; פסלים מעץ, שעווה, טיח או פלסטיק; 
שלבים [סולמות], לא ממתכת; שולחנות עמידה; קורוזו; 

מסגרות רקמה; שוליים מקש; קש קלוע; מזרני קש; מושבים; 
מכולות, לא ממתכת, לדלק נוזלי; סלי לחם לאופים; מוטות 

למדרגות; קרנות של בעלי חיים; פרסות בעלי חיים; טפרים של 
בעלי חיים; שולחנות; שולחנות מתכת; משטחי שולחנות; שידות 
הלבשה; חישוקי חבית, לא ממתכת; עמודי נשיאה לכתף [עול]; 
משטחי תחבורה, לא ממתכת; אביזרי דלת, לא ממתכת; ברגי 
דלת, לא ממתכת; ידיות דלתות, לא ממתכת; בריחים, לא 
ממתכת; שסתומים, לא ממתכת, למעט חלקים של מכונות; 
אריזות מיכלי פלסטיק; פקקים, לא ממתכת; זכוכית מוכספת 

[מראות]; חלונות ראווה [רהיטים]; טבעות וילון; גלגלות פלסטיק 
לתריסים; מסילות וילון; מוטות וילון; יסודות לכוורות; מסרק 
שעווה לכוורות; דמויות שעווה; פלטפורמות להחתלת תינוק; 
מעמדי כיורים [רהיטים]; מיטות מים, לא למטרות רפואיות; 

חביות מעץ למזיגת יין; חפצים מתנפחים לפרסום; ידיות לכלים, 
לא ממתכת; משטחי החתלה לתינוק; עריסות לתינוק; פעמוני 
רוח [קישוט]; שולחנות שרטוט; מדפים למגזינים; מעמד תצוגה 
לעיתונים; יתדות אוהל, לא ממתכת.                                     
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Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials; car towing 
ropes; cords for hanging pictures, etc.; strips for 
tying-up vines; wrapping or binding bands, not of 
metal; bands, not of metal, for wrapping or binding; 
liber; cotton waste [flock] for padding and stuffing; 
raw cotton; cotton tow; fibrous gaskets for ships; 
thread, not of metal, for wrapping or binding; binding 
thread, not of metal, for agricultural purposes; string; 
packing string; down [feathers]; eiderdown; vehicle 
covers, not fitted; feathers for stuffing upholstery; 
feathers for bedding; wadding for filtering; fishing 
nets; bottle envelopes of straw; silk flock; sheaf-
binding yarns; raw fibrous textile; glass fibers; fibres] 
for textile use; grasses for upholstering; hemp; hemp 
bands; hammocks; slings, not of metal, for handling 
loads; wood shavings; wood wool; ladder tapes for 
venetian blinds; jute; cables, not of metal; camel hair; 
combed wool; kapok; carbon fibers [fibres] for textile 
use; cocoons; coconut fiber; plastic fibers [fibres] for 
textile use; belts, not of metal, for handling loads; 
body bags; linters; awnings of synthetic materials; 
awnings of textile; nets; twine for nets; network; twine 
made of paper; wax ends; whipcord; tarpaulins; flock 
[stuffing]; stuffing, not of rubber or plastic; packing 
[cushioning, stuffing] materials, not of rubber or 
plastics; mail bags; vitreous silica fibers [fibres] for 
textile use; ramie fibre; raffia; raw linen [flax]; raw silk; 
horsehair; bags [sacks] for the transport and storage 
of materials in bulk; sawdust; fleece wool; silk waste; 
sails; snares [nets]; sash cords; braces, not of metal, 
for handling loads; shorn wool; sea wrack; sails for 
ski sailing; ropes; sisal; esparto grass; carded wool; 
rope ladders; straw for stuffing upholstery; nets for 
camouflage; covers for camouflage; ropes, not of 
metal; textile fibers; animal hair; sacks [bags] of 
textile, for packaging; packing rope; bags for washing 
hosiery; wadding for padding and stuffing upholstery; 
tow; tarred brattice cloth; upholstery wool [stuffing]; 
raw or treated wool; wool flock; tents. 

חבלים, מיתרים, רשתות, אוהלים, סוככים, יריעות ברזנט, 
מפרשים, שקים ושקיות (שאינם כלולים בסוגים אחרים); חומרי 
ריפוד ומילוי (למעט גומי או פלסטיק); חומרי טקסטיל סיביים 
גלם; חבלי גרירת רכב; מיתרים לתליית תמונות, וכו'.; רצועות 
לקשירת גפנים; רצועות קשירה או עיטוף, לא ממתכת; רצועות, 
לא ממתכת, עבור קשירה או עיטוף; סיבים מעץ; פסולת כותנה 
[צאן] לריפוד ומילוי; כותנה גולמית; כותנה ארוגה; מפרשים 

סיביים לספינות; חוט, לא ממתכת, עבור עיטוף או קשירה; חוט 
לכריכה, לא ממתכת, למטרות חקלאיות; חוטים; חוטים 

לאריזה; מוך [נוצות]; שמיכת פוך; כיסויי רכב, לא מותאמים; 
נוצות למלית ריפוד; נוצות למצעים; מוך לסינון; רשתות דיג; 

מעטפות לבקבוקים מקש; צמר משי; צרור לקשירת חוטים; סיבי 
גלם של טקסטיל; סיבי זכוכית [סיבים] לשימוש בטקסטיל; 
עשבי ריפוד; קנבוס; רצועות קנבוס; ערסלים; מתלים, לא 
ממתכת, להעמסת מטענים; שבבי עץ; צמר עץ; סרטי סולם 
לתריסים ונציאנים; יוטה; כבלים, לא ממתכת; שיער גמל; צמר 

מסורק; צמר-גפן; סיבי פחמן [סיבים] לשימוש בטקסטיל; 
פקעות; סיבי קוקוס; סיבי פלסטיק [סיבים] לשימוש בטקסטיל; 
חגורות, לא ממתכת, להעמסת מטענים; שקי גוף; חבילות מוך 
דחוס; סוככים של חומרים סינטטיים; סוככים של טקסטיל; 

רשתות; חוט שזור לרשתות; רשת; חוט שזור עשוי מנייר; קצות 
שעווה; מיתרי פלדה; יריעות ברזנט; נוהרים [מלית]; מלית, לא 
מגומי או מפלסטיק; אריזה [ריפוד, מלית] חומרים, לא מגומי או 
מפלסטיק; תיקי דואר; סיבי זגוגית סיליקה [סיבים] לשימוש 
בטקסטיל; סיבי רמי; רפיה; פשתן גולמי [פשתן]; משי גולמי; 
שיער סוס; שקיות [שקים] להובלה והאחסון של חומרים 
בסיטונאות; נסורת; גיזת הצמר; פסולת משי; מפרשים; 

מלכודות [רשתות]; מיתרי אבנט; רשת, לא ממתכת, להעמסת 
מטענים; צמר גזוז; אצות ים; מפרש להפלגת סקי; חבלים; 

סיסל; דשא אספרטו; צמר מסורק; סולמות חבלים; קש למלית 
ריפוד; רשתות להסוואה; מכסים להסוואה; חבלים, לא ממתכת; 
סיבי טקסטיל; שיער בעלי חיים; שקים [שקיות] של טקסטיל, 
לאריזה; חבל לאריזה; שקיות לכביסת הלבשה תחתונה; מוך 
לריפוד ומלית ריפוד; בד ארוג; בד חזק מצופה זפת; צמר ריפוד 
[מלית]; צמר גולמי או מעובד; עדר צמר; אוהלים.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 

טקסטיל ומוצרי טקסטיל, שאינו נכלל בסוגים אחרים; כיסויי 
מיטה ושולחן.                              
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; heels; heelpieces for 
footwear; suits; babies' pants [clothing]; layettes 
[clothing]; swimsuits; bathing trunks; bath robes; 
bathing caps; bath sandals; bath slippers; bandanas 
[neckerchiefs]; berets; leg warmers; clothing of 
imitations of leather; motorists' clothing; clothing; 
paper clothing; boas [necklets]; teddies 
[undergarments]; brassieres; chasubles; dresses; 
shower caps; inner soles; pocket squares; 
masquerade costumes; mittens; fishing vests; 
football boots; footmuffs, not electrically heated; 
gabardines [clothing]; galoshes; spats; money belts 
[clothing]; non-slipping devices for footwear; belts 
[clothing]; clothing for gymnastics; gymnastic shoes; 
half-boots; scarfs; gloves [clothing]; slips 
[undergarments]; shirt yokes; shirts; shirt fronts; 
wooden shoes; trousers; gaiter straps; suspenders; 
girdles; hats; hat frames [skeletons]; jackets 
[clothing]; jerseys [clothing]; stuff jackets [clothing]; 
bodices [lingerie]; skull caps; hoods [clothing]; ready-
made linings [parts of clothing]; pockets for clothing; 
ready-made clothing; headgear for wear; camisoles; 
corsets [underclothing]; shoulder wraps; detachable 
collars; neckties; ascots; short-sleeve shirts; bibs, not 
of paper; clothing of leather; leggings [trousers]; 
underwear; liveries; maniples; cuffs; coats; pelisses; 
mantillas; corselets; miters [hats]; dressing gowns; 
muffs [clothing]; caps [headwear]; cap peaks; 
outerclothing; ear muffs [clothing]; combinations 
[clothing]; slippers; paper hats [clothing]; parkas; 
pelerines; furs [clothing]; petticoats; ponchos; 
pullovers; pyjamas; cyclists' clothing; welts for 
footwear; waterproof clothing; skirts; sandals; saris; 
sarongs; collar protectors; sashes for wear; sleep 
masks; veils [clothing]; wimples; breeches for wear; 
lace boots; fittings of metal for footwear; shoes; soles 
for footwear; footwear uppers; tips for footwear; 
footwear; smocks; aprons [clothing]; dress shields; 
ski gloves; ski boots; skorts; underpants; socks; sock 
suspenders; boots for sports; sports shoes; boots; 
boot uppers; headbands [clothing]; esparto shoes or 
sandals; shawls; fur stoles; studs for football boots; 
beach clothes; beach shoes; garters; stockings; 
sweat-absorbent stockings; heelpieces for stockings; 
stocking suspenders; tights; sweaters; tee-shirts; 
togas; jumper dresses; knitwear [clothing]; singlets; 
turbans; topcoats; uniforms; anti-sweat underwear; 
pants; wet suits for water-skiing; vests; hosiery; top 
hats.

ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; עקבים; חלקי עקב לנעליים; 
חליפות; מכנסיים של תינוקות [בגדים]; צורכי תינוקות [בגדים]; 
בגדי ים; מכנסי בגד ים; חלוקי רחצה; כובעי רחצה; סנדלי 

אמבטיה; נעלי בית מרחץ; בנדנות [מטפחות]; כומתות; מחממי 
רגליים; בגדים מחיקויי עור; בגדים לנהגים; בגדים; בגדים 

מנייר; בואה [מחרוזות בד]; נמנמות [הלבשה תחתונה]; חזיות; 
גלימות כומר; שמלות; כובעים מקלחת; סוליות פנימיות; ריבועי 
כיס; תלבושות לנשף מסכות; כפפות; וסטים לדיג; נעלי כדורגל; 
שקי שינה לתינוקות, שאינם מחוממים בחשמל; גברדין [בגדים]; 
ערדליים; חותלות; חגורות כסף [בגדים]; מכשירים למניעת 
החלקה לנעליים; חגורות [בגדים]; בגדים להתעמלות; נעלי 

התעמלות; מגפיים חצאיות; צעיפים; כפפות [בגדים]; תחתוניות 
[הלבשה תחתונה]; מלחציים לחולצה; חולצות; חזיתות לחולצה; 

נעלי עץ; מכנסיים; רצועות כיסוי לנעליים; כתפיות; ביריות; 
מחוכים; כובעים; מסגרות לכובע [שלדים]; מעילים [בגדים]; 
גופיות [בגדים]; מעילים דחוסים [בגדים]; מחוכים [הלבשה 
תחתונה]; כובעי קרקפת; ברדסים [בגדים]; רפידות מוכנות 
[חלקים של בגדים]; כיסים לבגדים; בגדים מן המוכן; כיסויי 

ראש ללבוש; גופיות; מחוכים [תחתונים]; מעטפת כתף; קולרים 
ניתנים להסרה; עניבות; עניבות; חולצות קצרות שרוול; סינרים, 
שאינם מנייר; בגדים מעור; חותלות [מכנסיים]; תחתונים; מדים; 
מטפחת כמרים; שריון קל; כיסוי ראש לכמרים; גלימות לבוש; 
כסות פרווה לידיים [בגדים]; מצנפת [כובעים]; כובעי מצחיה; 

ביגוד חיצוני; כיסויי אוזניים [בגדים]; צירופים [בגדים]; נעלי בית; 
כובעים מנייר [בגדים]; מעילי דובון; שכמיות; פרוות [בגדים]; 
תחתוניות; שכמיות; סוודרים; פיג'מה; בגדי רוכבי אופניים; פסי 
חיזוק לנעליים; בגדים עמידים למים; חצאיות; סנדלים; סארי; 
פריאו; מגיני צווארון; אבנטים ללבוש; מסכות שינה; צעיפים 
[בגדים]; שביס; מכנסים ללבוש; מגפי שרוכים; אבזרי מתכת 
לנעליים; נעליים; סוליות לנעליים; עליונות לנעליים; קצוות 

לנעליים; נעליים; סרבלים; סינרים [בגדים]; מגיני שמלה; כפפות 
סקי; מגפי סקי; מכנסי חצאית; תחתונים; גרביים; ביריות 

גרביים; מגפיים לספורט; נעלי ספורט; מגפיים; עליונות מגפיים; 
סרטי ראש [בגדים]; נעליים או סנדלים מאספרטו; צעיפים; 
גלימות פרווה; יתדות לנעלי כדורגל; בגדי חוף; נעלי חוף; 
ביריות; גרבונים; גרביים סופגי זיעה; חלקי עקב לגרביונים; 

ביריות גרב; גרביונים; סוודרים; חולצות טריקו; טוגות; שמלות 
סוודר; סריגים [בגדים]; גופיות; טורבנים; מעילים; מדים; 
תחתונים נוגדי זיעה; מכנסיים; חליפות רטובות לסקי מים; 

אפודות; גרביים; מגבעות.                                                   
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Class: 26 סוג: 26

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; 
badges for wear, not of precious metal; ornamental 
novelty badges [buttons]; brassards; expanding 
bands for holding sleeves; elastic ribbons; ribbons 
[haberdashery]; cords for clothing; lace for edgings; 
trimmings for clothing; brooches [clothing 
accessories]; chenille [passementerie]; heat adhesive 
patches for decoration of textile articles 
[haberdashery]; snap fasteners; false beards; false 
moustaches; tapes for curtain headings; feathers 
[clothing accessories]; festoons [embroidery]; sewing 
thimbles; corset busks; heat adhesive patches for 
repairing textile articles; orsedew [trimmings for 
clothing]; fringes; artificial garlands; mica spangles; 
gold embroidery; belt clasps; hair bands; hair coloring 
caps; hair grips [slides]; hair pins; hair nets; bows for 
the hair; hair ornaments; barrettes [hair-slides]; hair 
extensions; plaited hair; hooks [haberdashery]; 
binding needles; trouser clips for cyclists; fastenings 
for suspenders; hat ornaments, not of precious metal; 
frills [lacework]; edgings for clothing; eyelets for 
clothing; frills for clothing; dress fastenings; skirt 
flounces; hook and pile fastening tapes; buttons; rug 
hooks; collar supports; wreaths of artificial flowers; 
artificial flowers; artificial fruit; haberdashery, except 
thread; reins for guiding children; hair curlers, other 
than hand implements; hair curling papers; human 
hair; needle cases; boxes for needles; needle 
cushions; needles; needles for wool combing 
machines; sewing boxes; sewing needles; false 
hems; hair curling pins; spangles for clothing; beads 
other than for making jewelry; wigs; false hair; picot 
[lace]; passementerie; prize ribbons; top-knots 
[pompoms]; zippers; slide locks for bags; rosettes 
[haberdashery]; saddlers' needles; cords for rimming, 
for clothing; shuttles for making fishing nets; hooks 
for corsets; blouse fasteners; buckles [clothing 
accessories]; bodkins; shoe laces; shoe hooks; 
shoemakers' needles; shoe eyelets; shoe buckles; 
shoe fasteners; shoe ornaments, not of precious 
metal; shoulder pads for clothing; silver embroidery; 
bobbins for retaining embroidery floss or wool [not 
parts of machines]; competitors' numbers; pin 
cushions; pins, other than jewellery [jewelry (am.)]; 
embroidery; embroidering crochet hooks; darning 
lasts; darning needles; ostrich feathers [clothing 
accessories]; knitting needles; toupees; braids; 
tassels [haberdashery]; birds' feathers [clothing 
accessories]; letters for marking linen; monogram 
tabs for marking linen; numerals for marking linen; 
woollen laces. 

תחרה ורקמה, סרטים ומקלעות; כפתורים, קרסים ולולאות, 
סיכות ומחטים; פרחים מלאכותיים; תגים ללבוש, שאינם 
ממתכת יקרה; תגי חידוש לנוי [כפתורים]; מצופים; רצועות 
מתרחבות להחזקת שרוולים; סרטים אלסטיים; סרטים 

[סדקית]; מיתרים לבגדים; שולי תחרה ; קישוטים לבגדים; 
סיכות [אביזרי בגדים]; גדילים [גדילים]; תיקוני דבק חם לקישוט 
של מוצרי טקסטיל [סדקית]; מצמד רוכסנים; זקנים מלאכותיים; 

שפמים מלאכותיים; סרטים רצועות לכותרות וילון; נוצות 
[אביזרי בגדים]; זרים קלועים [רקמה]; אצבעוני תפירה; סוגרים 
למחוך; תיקוני דבק חם לתיקון מוצרי טקסטיל; עלה ברונזה 
[קישוטים לבגדים]; גדילים; זרי פרחים מלאכותיים; נציץ 
דסקית; רקמת זהב; אבזמי חגורה; גומיות לשיער; כובעים 

לצביעת שיער; תופסני שיער [מחליקים]; סיכות שיער; רשתות 
שיער; קשתות לשיער; קישוטי שיער; סיכות [מחליקות שיער]; 
תוספות שיער; שיער קלוע; ווים [סדקית]; מחטים לקשירה; 

קליפים למכנסיים לרוכבי אופניים; קרסי ביריות; קישוטי כובע, 
שאינם ממתכת יקרה; סלסולים [תחרה]; שוליים לבגדים; 
לולאות לבגדים; סלסולים לבגדים; מהדקים לשמלה; קפלי 
חצאית; סרטי סקוטש; כפתורים; ווי שטיח; תומך צווארון; זרי 
פרחים מלאכותיים; פרחים מלאכותיים; פירות מלאכותיים; 
סדקית, למעט חוט; מושכות להדרכת ילדים; מסלסלי שיער, 
למעט מכשירי יד; ניירות סלסול שיער; שיער אדם; תיקים 
למחטים; תיבות למחטים; כריות מחט; מחטים; מחטים 

למכונות סירוק צמר; קופסות תפירה; מחטי תפירה; מכפלות 
מלאכותיות; סיכות לסילסול שיער; נצנצים לבגדים; חרוזים לא 
להכנת תכשיטים; פאות; שיער מלאכותי; פיקו [תחרה]; גדילים; 
סרטי פרס [פומפונים]; רוכסנים; מנעולים להחלקה בתיקים; 
רוזטות [סדקית]; מחטים לאוכפים; מיתרים לשוליי, לבגדים; 
מתקנים להכנת רשתות דיג; ווים למחוכים; סוגרים לחולצה; 

אבזמים [אביזרי בגדים]; מחטים; שרוכי נעליים; ווי נעל; מחטים 
של סנדלרים; לולאות נעל; אבזמי נעליים; סוגרי נעל; קישוטי 
נעל, לא ממתכת יקרה; כריות כתפיים לבגדים; רקמת כסף; 
סלילים לשמירת חוט רקמה או צמר [לא חלקים של מכונות]; 
מספרים של מתחרים; כריות סיכה; סיכות, למעט תכשיטים; 
רקמה; ווים סרוגים של רקמה ; מתקן לשימור צורה של גרב 
למשל בתפירה; מחטי תפירה; נוצות יען [אביזרי בגדים]; 
מסרגות; פאות; צמות; ציציות [סדקית]; נוצות של ציפורים 
[אביזרי בגדים]; אותיות לסימון פשתן; כרטיסיות מונוגרמה 

לסימון פשתן; ספרות לסימון פשתן; שרוכי צמר.                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

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; vinyl 
floor coverings; floor coverings; door mats; non-slip 
mats; artificial turf; linoleum; mats; mats of woven 
rope for ski slopes; wallpaper; reed mats; carpet 
underlay; textile wallpaper; gymnasium mats; rugs; 
wall hangings, not of textile. 

שטיחים, מרבדים, מחצלות ושטיחים , לינולאום וחומרים 
אחרים לכיסוי רצפות קיימות; שטיחי קיר (שאינם מאריג); 
שטיחי רכב; מחצלות אמבטיה; כיסויי רצפה מויניל; כיסויי 
רצפה; מחצלת לדלת ; מחצלות למניעת החלקה; דשא 

מלאכותי; לינוליאום; מחצלות; מחצלות מחבל ארוג למדרונות 
סקי; טפט; מחצלות קנים; משטח לשטיח; טפט טקסטיל; מזרוני 

התעמלות; שטיחים; טובין הנתלים על קירות, שאינם 
מטקסטיל.                                                                       
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Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
christmas trees; fishing tackle; fish hooks; lines for 
fishing; reels for fishing; rods for fishing; gut for 
fishing; rattles [playthings]; baseball gloves; building 
games; building blocks [toys]; billiard table cushions; 
skittles; chalk for billiard cues; billiard balls; billiard 
cues; billiard tables; coin-operated billiard tables; 
bingo cards; bite sensors [fishing tackle]; bob-sleighs; 
body boards; body-building apparatus; bows for 
archery; archery implements; boxing gloves; board 
games; ornaments for christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; christmas tree 
stands; checkers [games]; checkerboards; gut for 
rackets; divot repair tools [golf accessories]; 
dominoes; kites; scent lures for hunting or fishing; 
skating boots with skates attached; electronic targets; 
elbow guards [sports articles]; exercisers 
[expanders]; stationary exercise bicycles; scale 
model vehicles; paintball guns [sports apparatus]; toy 
masks; fencing gauntlets; fencing masks; fencing 
weapons; shuttlecocks; radio-controlled toy vehicles; 
amusement machines, automatic and coin-operated; 
gaming machines for gambling; machines for 
physical exercises; apparatus for games; conjuring 
apparatus; parlor games; weight lifting belts [sports 
articles]; paragliders; bells for christmas trees; golf 
gloves; golf clubs; golf bags, with or without wheels; 
appliances for gymnastics; gloves for games; hang 
gliders; bar-bells; harpoon guns [sports articles]; 
rosin used by athletes; kite reels; hockey sticks; 
horseshoe games; chips for gambling; counters 
[discs] for games; kaleidoscopes; playing cards; 
fairground ride apparatus; ninepins; candle holders 
for christmas trees; landing nets for anglers; climbers' 
harness; cosaques [toy fireworks]; knee guards 
[sports articles]; lures for hunting or fishing; confetti; 
spinning tops [toys]; cricket bags; artificial fishing 
bait; billiard cue tips; hunting game calls; play 
balloons; bladders of balls for games; air pistols 
[toys]; mah-jong; puppets; bowling apparatus and 
machinery; masts for sailboards; mobiles [toys]; scale 
model kits [toys]; paintballs [ammunition for paintball 
guns] sports apparatus; nets for sports; pachinkos; 
paper party hats; piñatas; toy pistols; stuffed toys; 
plush toys; quoits; punching bags; billiard markers; 
dolls; dolls' beds; dolls' feeding bottles; dolls' houses; 
dolls' clothes; dolls' rooms; jigsaw puzzles; creels 
[fishing traps]; surfboard leashes; ring games; slides 
[playthings]; rollers for stationary exercise bicycles; 
scooters [toys]; roller skates; in-line roller skates; 
roulette wheels; scratch cards for playing lottery 
games; strings for rackets; chessboards; chess 
games; rocking horses; novelties for parties, dances 
[party favors, favours]; practical jokes [novelties]; shin 
guards [sports articles]; targets; batting gloves 
[accessories for games]; sleighs [sports articles]; ice 
skates; butterfly nets; artificial snow for christmas 
trees; snow globes; snowshoes; protective paddings 
[parts of sports suits]; swimming pools [play articles]; 
swimming kick boards; floats for fishing; bite 
indicators [fishing tackle]; flippers for swimming; 
water wings; swimming belts; swimming jackets; seal 
skins [coverings for skis]; soap bubbles [toys]; 
skateboards; sole coverings for skis; ski bindings; 
skis; edges of skis; scrapers for skis; wax for skis; 

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינו נכללים 
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; ציוד דיג; קרסי דגים; 
קווים לדיג; סלילים לדיג; מוטות לדיג; מיתרים לדיג; רעשנים 
[צעצועים]; כפפות בייסבול; משחקי בנייה; קוביות [צעצועים]; 
כריות שולחן ביליארד; כדורת; גיר למקלות ביליארד; כדורי 
ביליארד; מקלות ביליארד; שולחנות ביליארד; שולחנות 

ביליארד המופעלים באמצעות מטבעות; כרטיסי בינגו; חיישני 
נשיכה [דיג]; מזחלות שלג; מכשירים לבניית גוף; קשתות לחץ 
וקשת; מכשירי חץ וקשת; כפפות אגרוף; משחקי לוח; קישוטים 
לעצי חג המולד, למעט אביזרי תאורה וממתקים; עץ חג המולד 
עומד; דמקה [משחקים]; לוחות דמקה; מיתרים למחבטים; 
כלים לתיקון קרעי דשא [אביזרי גולף]; דומינו; עפיפונים; 
פתיונות ריח לציד או דיג; מחלקיים עם גלגיליות מחוברות; 
מטרות אלקטרוניות; מגני מרפק [אביזרי ספורט]; מאמנים 
[מרחיבים]; אופני כושר נייחים; כלי רכב בדגם מוקטן; רובי 

פיינטבול [מכשירי ספורט]; מסכות צעצוע; כפפות גידור; מסכות 
גידור; נשק גידור; נוצה; כלי רכב צעצוע עם שליטת רדיו; 

מכונות שעשועים, אוטומטיות המופעלות באמצעות מטבעות; 
מכונות משחק להימורים; מכונות להתעמלות פיזית; מתקן 
למשחקים; מכשיר מחולל; משחקי חברה; חגורות הרמת 
משקולות [אביזרי ספורט]; מצנחי רחיפה; פעמונים לעצי חג 
המולד; כפפות גולף; מועדוני גולף; תיקי גולף, עם או בלי 
גלגלים; מכשירים להתעמלות; כפפות למשחקים; דאונים 
לתלייה; סרגל פעמונים; רובי צלצל [אביזרי ספורט]; שרף 

לשימוש על ידי ספורטאים; סלילי עפיפון; מקלות הוקי; משחקי 
פרסה; שבבים עבור הימורים; מונים [דיסקים] למשחקים; 

קליידוסקופים; משחק קלפים; מכשירים למתקנים בלונה פרק; 
חיילי באולינג; פמוטים לעצי חג המולד; רשתות לדייגים; רתמה 

למטפסים; זיקוקי נייר [זיקוקי צעצוע]; מגני ברך [אביזרי 
ספורט]; פתיונות לציד או דיג; קונפטי; סביבונים [צעצועים]; 
תיקי קריקט; פיתיון דיג מלאכותי; קצוות מקלות ביליארד; 
קריאות משחק ציד; בלוני משחק; שלפוחיות של כדורים 

למשחקים; אקדחי אוויר [צעצועים]; מה-ג'ונג; בובות; מתקני 
ומכשירי באולינג; תרנים עבור ללוחות מפרש; מוביילים 
[צעצועים]; ערכות בדגם מוקטן [צעצועים]; כדורי צבע 

[תחמושת לרובי פיינטבול] התקני ספורט; רשתות לספורט; 
פצ'ינקו; כובעי מסיבה מנייר; פיניאטות; אקדחי צעצוע; צעצועים 
ממולאים; צעצועי קטיפה; מִׂשְחָק הַטַּבָעֹות; שקי חבטות; סמני 
ביליארד; בובות; מיטות בובות; בקבוקי האכלת בובות; בתי 

בובות; בגדי בובות; חדרי בובות; פאזלים; סלי נצרים [מלכודות 
דיג]; רצועות גלשן; משחקי טבעת; מחליקים [צעצועים]; רולים 

לתרגילי אופניים נייחים; קטנועים [צעצועים]; גלגיליות; 
גלגיליות; גלגלי רולטה; כרטיסי גירוד למשחקי לוטו; מיתרים 
למחבטים; לוחות שח; משחקי שחמט; סוסי נדנדה; רעשנים 

למסיבות, ריקודים [מתנות למסיבה]; בדיחות מעשיות 
[רעשנים]; מגני שוקיים [אביזרי ספורט]; מטרות; כפפות חבטה 
[אבזרים למשחקים]; מזחלות [אביזרי ספורט]; גלגיליות קרח; 
רשתות פרפרים; שלג מלאכותי לעצי חג המולד; גלובוסים 

מושלגים; נעלי שלג; תחבושות מגן [כחלק מחליפות ספורט]; 
בריכות שחייה [אביזרי משחק]; לוחות בעיטה לשחייה; מצופים 
לדיג; מדדי נשיכה [דיג]; סנפירים לשחייה; מצופים לשחייה ; 
חגורות שחייה; אפודי שחייה; איטום עורות [כיסויים לגלשני 
סקי]; בועות סבון [צעצועים]; סקייטבורד; כיסויי תחתית של 
גלשני סקי; מחברי סקי; גלשני סקי; קצוות גלשני סקי; 

מקרצפים עבור גלשני סקי; שעווה גלשני סקי; גלשני סנובורד; 
תיקים אשר תוכננו במיוחד עבור גלשני סקי וגלשנים סנובורד; 
מכונות מזל [מכונות הימורים]; כדורים למשחקים; משחקים; 
כדורי משחק; גולות למשחקים; שולחנות לכדורגל מקורה; 
קוביות; צעצועים; צעצועים לחיות מחמד מקומיים; כלי רכב 
צעצוע; מחבטים; מוט קפיצה לגובה ; אדן הזינוק; טבעות 
למשיכת חבלים [ציוד טיפוס הרים] ווים לטיפוס; רוגטקות 
[אביזרי ספורט]; לוחות מפרש; גלשנים; גלשני סקי; מקל 
להתעמלות אמנותית ; רשתות הסוואה [אביזרי ספורט]; 

דובונים; מכשיר לזריקת כדורי טניס ; רשתות טניס; מסכות 
תיאטרליות; תומכים אתלטיים גברים [אביזרי ספורט]; שולחנות 

טניס שולחן; יונים מחימר [מטרות]; מלכודות יונים חימר; 
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 Owners

Name: Aldi GmbH & Co. KG

Address: Burgstrasse 37, Mulheim an der Ruhr, Germany

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

Games and playthings; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations for 
christmas trees; fishing tackle; fish hooks; lines for 
fishing; reels for fishing; rods for fishing; gut for 
fishing; rattles [playthings]; baseball gloves; building 
games; building blocks [toys]; billiard table cushions; 
skittles; chalk for billiard cues; billiard balls; billiard 
cues; billiard tables; coin-operated billiard tables; 
bingo cards; bite sensors [fishing tackle]; bob-sleighs; 
body boards; body-building apparatus; bows for 
archery; archery implements; boxing gloves; board 
games; ornaments for christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; christmas tree 
stands; checkers [games]; checkerboards; gut for 
rackets; divot repair tools [golf accessories]; 
dominoes; kites; scent lures for hunting or fishing; 
skating boots with skates attached; electronic targets; 
elbow guards [sports articles]; exercisers 
[expanders]; stationary exercise bicycles; scale 
model vehicles; paintball guns [sports apparatus]; toy 
masks; fencing gauntlets; fencing masks; fencing 
weapons; shuttlecocks; radio-controlled toy vehicles; 
amusement machines, automatic and coin-operated; 
gaming machines for gambling; machines for 
physical exercises; apparatus for games; conjuring 
apparatus; parlor games; weight lifting belts [sports 
articles]; paragliders; bells for christmas trees; golf 
gloves; golf clubs; golf bags, with or without wheels; 
appliances for gymnastics; gloves for games; hang 
gliders; bar-bells; harpoon guns [sports articles]; 
rosin used by athletes; kite reels; hockey sticks; 
horseshoe games; chips for gambling; counters 
[discs] for games; kaleidoscopes; playing cards; 
fairground ride apparatus; ninepins; candle holders 
for christmas trees; landing nets for anglers; climbers' 
harness; cosaques [toy fireworks]; knee guards 
[sports articles]; lures for hunting or fishing; confetti; 
spinning tops [toys]; cricket bags; artificial fishing 
bait; billiard cue tips; hunting game calls; play 
balloons; bladders of balls for games; air pistols 
[toys]; mah-jong; puppets; bowling apparatus and 
machinery; masts for sailboards; mobiles [toys]; scale 
model kits [toys]; paintballs [ammunition for paintball 
guns] sports apparatus; nets for sports; pachinkos; 
paper party hats; piñatas; toy pistols; stuffed toys; 
plush toys; quoits; punching bags; billiard markers; 
dolls; dolls' beds; dolls' feeding bottles; dolls' houses; 
dolls' clothes; dolls' rooms; jigsaw puzzles; creels 
[fishing traps]; surfboard leashes; ring games; slides 
[playthings]; rollers for stationary exercise bicycles; 
scooters [toys]; roller skates; in-line roller skates; 
roulette wheels; scratch cards for playing lottery 
games; strings for rackets; chessboards; chess 
games; rocking horses; novelties for parties, dances 
[party favors, favours]; practical jokes [novelties]; shin 
guards [sports articles]; targets; batting gloves 
[accessories for games]; sleighs [sports articles]; ice 
skates; butterfly nets; artificial snow for christmas 
trees; snow globes; snowshoes; protective paddings 
[parts of sports suits]; swimming pools [play articles]; 
swimming kick boards; floats for fishing; bite 
indicators [fishing tackle]; flippers for swimming; 
water wings; swimming belts; swimming jackets; seal 
skins [coverings for skis]; soap bubbles [toys]; 
skateboards; sole coverings for skis; ski bindings; 
skis; edges of skis; scrapers for skis; wax for skis; 
snowboards; bags especially designed for skis and 
surfboards; slot machines [gaming machines]; balls 
for games; games; playing balls; marbles for games; 
tables for indoor football; dice; toys; toys for domestic 
pets; toy vehicles; rackets; poles for pole vaulting; 
starting blocks for sports; ascenders [mountaineering 
equipment]; sling shots [sports articles]; sailboards; 
surf boards; surf skis; twirling batons; camouflage 
screens [sports articles]; teddy bears; tennis ball 
throwing apparatus; tennis nets; theatrical masks; 
men's athletic supporters [sports articles]; tables for 
table tennis; clay pigeons [targets]; clay pigeon traps; 
portable games with liquid crystal displays; 
trampolines; spring boards [sports articles]; harness 
for sailboards; backgammon games; video game 
machines; arcade video game machines; waterskis; 
christmas trees of synthetic material; swings; cups for 
dice; darts; discuses for sports; flying discs [toys]; 
caps for pistols [toys]; detonating caps [toys]. 

משחקים וצעצועים; צרכי התעמלות וספורט שאינו נכללים 
בסוגים אחרים; קישוטים לעצי חג המולד; ציוד דיג; קרסי דגים; 
קווים לדיג; סלילים לדיג; מוטות לדיג; מיתרים לדיג; רעשנים 
[צעצועים]; כפפות בייסבול; משחקי בנייה; קוביות [צעצועים]; 
כריות שולחן ביליארד; כדורת; גיר למקלות ביליארד; כדורי 
ביליארד; מקלות ביליארד; שולחנות ביליארד; שולחנות 

ביליארד המופעלים באמצעות מטבעות; כרטיסי בינגו; חיישני 
נשיכה [דיג]; מזחלות שלג; מכשירים לבניית גוף; קשתות לחץ 
וקשת; מכשירי חץ וקשת; כפפות אגרוף; משחקי לוח; קישוטים 
לעצי חג המולד, למעט אביזרי תאורה וממתקים; עץ חג המולד 
עומד; דמקה [משחקים]; לוחות דמקה; מיתרים למחבטים; 
כלים לתיקון קרעי דשא [אביזרי גולף]; דומינו; עפיפונים; 
פתיונות ריח לציד או דיג; מחלקיים עם גלגיליות מחוברות; 
מטרות אלקטרוניות; מגני מרפק [אביזרי ספורט]; מאמנים 
[מרחיבים]; אופני כושר נייחים; כלי רכב בדגם מוקטן; רובי 

פיינטבול [מכשירי ספורט]; מסכות צעצוע; כפפות גידור; מסכות 
גידור; נשק גידור; נוצה; כלי רכב צעצוע עם שליטת רדיו; 

מכונות שעשועים, אוטומטיות המופעלות באמצעות מטבעות; 
מכונות משחק להימורים; מכונות להתעמלות פיזית; מתקן 
למשחקים; מכשיר מחולל; משחקי חברה; חגורות הרמת 
משקולות [אביזרי ספורט]; מצנחי רחיפה; פעמונים לעצי חג 
המולד; כפפות גולף; מועדוני גולף; תיקי גולף, עם או בלי 
גלגלים; מכשירים להתעמלות; כפפות למשחקים; דאונים 
לתלייה; סרגל פעמונים; רובי צלצל [אביזרי ספורט]; שרף 

לשימוש על ידי ספורטאים; סלילי עפיפון; מקלות הוקי; משחקי 
פרסה; שבבים עבור הימורים; מונים [דיסקים] למשחקים; 

קליידוסקופים; משחק קלפים; מכשירים למתקנים בלונה פרק; 
חיילי באולינג; פמוטים לעצי חג המולד; רשתות לדייגים; רתמה 

למטפסים; זיקוקי נייר [זיקוקי צעצוע]; מגני ברך [אביזרי 
ספורט]; פתיונות לציד או דיג; קונפטי; סביבונים [צעצועים]; 
תיקי קריקט; פיתיון דיג מלאכותי; קצוות מקלות ביליארד; 
קריאות משחק ציד; בלוני משחק; שלפוחיות של כדורים 

למשחקים; אקדחי אוויר [צעצועים]; מה-ג'ונג; בובות; מתקני 
ומכשירי באולינג; תרנים עבור ללוחות מפרש; מוביילים 
[צעצועים]; ערכות בדגם מוקטן [צעצועים]; כדורי צבע 

[תחמושת לרובי פיינטבול] התקני ספורט; רשתות לספורט; 
פצ'ינקו; כובעי מסיבה מנייר; פיניאטות; אקדחי צעצוע; צעצועים 
ממולאים; צעצועי קטיפה; מִׂשְחָק הַטַּבָעֹות; שקי חבטות; סמני 
ביליארד; בובות; מיטות בובות; בקבוקי האכלת בובות; בתי 

בובות; בגדי בובות; חדרי בובות; פאזלים; סלי נצרים [מלכודות 
דיג]; רצועות גלשן; משחקי טבעת; מחליקים [צעצועים]; רולים 

לתרגילי אופניים נייחים; קטנועים [צעצועים]; גלגיליות; 
גלגיליות; גלגלי רולטה; כרטיסי גירוד למשחקי לוטו; מיתרים 
למחבטים; לוחות שח; משחקי שחמט; סוסי נדנדה; רעשנים 

למסיבות, ריקודים [מתנות למסיבה]; בדיחות מעשיות 
[רעשנים]; מגני שוקיים [אביזרי ספורט]; מטרות; כפפות חבטה 
[אבזרים למשחקים]; מזחלות [אביזרי ספורט]; גלגיליות קרח; 
רשתות פרפרים; שלג מלאכותי לעצי חג המולד; גלובוסים 

מושלגים; נעלי שלג; תחבושות מגן [כחלק מחליפות ספורט]; 
בריכות שחייה [אביזרי משחק]; לוחות בעיטה לשחייה; מצופים 
לדיג; מדדי נשיכה [דיג]; סנפירים לשחייה; מצופים לשחייה ; 
חגורות שחייה; אפודי שחייה; איטום עורות [כיסויים לגלשני 
סקי]; בועות סבון [צעצועים]; סקייטבורד; כיסויי תחתית של 
גלשני סקי; מחברי סקי; גלשני סקי; קצוות גלשני סקי; 

מקרצפים עבור גלשני סקי; שעווה גלשני סקי; גלשני סנובורד; 
תיקים אשר תוכננו במיוחד עבור גלשני סקי וגלשנים סנובורד; 
מכונות מזל [מכונות הימורים]; כדורים למשחקים; משחקים; 
כדורי משחק; גולות למשחקים; שולחנות לכדורגל מקורה; 
קוביות; צעצועים; צעצועים לחיות מחמד מקומיים; כלי רכב 
צעצוע; מחבטים; מוט קפיצה לגובה ; אדן הזינוק; טבעות 
למשיכת חבלים [ציוד טיפוס הרים] ווים לטיפוס; רוגטקות 
[אביזרי ספורט]; לוחות מפרש; גלשנים; גלשני סקי; מקל 
להתעמלות אמנותית ; רשתות הסוואה [אביזרי ספורט]; 

דובונים; מכשיר לזריקת כדורי טניס ; רשתות טניס; מסכות 
תיאטרליות; תומכים אתלטיים גברים [אביזרי ספורט]; שולחנות 

טניס שולחן; יונים מחימר [מטרות]; מלכודות יונים חימר; 
משחקים ניידים עם תצוגת גביש נוזלי; טרמפולינות; לוחות 
קפיצים [אביזרי ספורט]; רתמה ללוחות מפרש; משחקי 

שש-בש; מכונות משחקי וידאו; מכונות משחקי וידאו ארקייד; 
גלשני מים; עצי חג המולד מחומר סינטטי; נדנדות; כוסות 

לקוביות; חיצים; דיסקוס לספורט; דיסקים מעופפים [צעצועים]; 
מכסים לאקדחים [צעצועים]; מכסים מתפוצצים [צעצועים].
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Trade Mark No. 255100 מספר סימן

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Burling Limited

Address: Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing; belts (clothing); footwear; headgear; all 
included in class 25

הלבשה; חגורות (ביגוד); הנעלה; כסויי ראש; הנכללים כולם 
בסוג 25                       
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SOLICO

Trade Mark No. 255153 מספר סימן

Application Date 22/04/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: OGI Systems Ltd. שם: אוגי מערכות בע"מ

Address: 34 Tuval Street, Ramat Gan, 52522, Israel כתובת : רחוב תובל 34, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Laser apparatus  and laser devices for use in the 
diamond industry that combine software to perform 
three-dimensional scans of diamonds and diamond 
cutting laser

התקני לייזר ומכשירי לייזר לשימוש בתעשיית היהלומים 
המשלבים תוכנה לבצע סריקות תלת ממדיות של יהלומים 

וניסור היהלומים בלייזר.                                                     
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Trade Mark No. 255178 מספר סימן

Application Date 13/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155506 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Basilea Pharmaceutica AG

Address: Grenzacherstrasse 487, CH-4005 Basel, 
Switzerland

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of infectious diseases, dermatological 
disorders, oncological diseses , gastrointestinal 
diseases, neurological diseases, cardiovascular 
diseases, and gynecological diseases; included in 
class 5.
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Trade Mark No. 255181 מספר סימן

Application Date 13/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155536 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Basilea Pharmaceutica AG

Address: Grenzacherstrasse 487, CH-4005 Basel, 
Switzerland

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of infectious diseases, dermatological 
disorders, oncological diseses , gastrointestinal 
diseases, neurological diseases, cardiovascular 
diseases, and gynecological diseases; included in 
class 5.
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Trade Mark No. 255199 מספר סימן

Application Date 13/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155659 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Basilea Pharmaceutica AG

Address: Grenzacherstrasse 487, CH-4005 Basel, 
Switzerland

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of infectious diseases, dermatological 
disorders, oncological diseses , gastrointestinal 
diseases, neurological diseases, cardiovascular 
diseases, and gynecological diseases; included in 
class 5.
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Trade Mark No. 255254 מספר סימן

Application Date 08/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156160 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Budějovický Budvar, národní podnik, 
Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser 
Budvar, Entreprise Nationale  

Address: K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, CZ-370 
04 České Budějovice, Czech Republic

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: 16 סוג: 16

Printed products, especially publications, pamphlets, 
periodicals; paper products and plastic products for 
promotional purposes included in this class.

Class: 32 סוג: 32

Beer of all kinds.

Class: 35 סוג: 35

Promotional activities and advertising, namely 
publishing and distributing advertising materials and 
texts on all available media, particularly publication of 
advertising brochures and catalogues, outdoor 
advertising on billboards, advertising in newspapers, 
on radio and television spots and on 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)

Czech Republic, 21/12/2012, No. 500729 הרפובליקה הצ'כית, 21/12/2012, מספר 500729

Class: 16 סוג: 16

Class: 32 סוג: 32

Class: 35 סוג: 35
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Trade Mark No. 255396 מספר סימן

Application Date 18/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156470 מספר סימן בינלאומי

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

Electrical ducting and cabling; fiber-optic cables; 
cables and conduits for the data transmission; 
network cables and lines; ducts and cables for 
electrical and optical transmission, including other 
media; finished or semi-finished cables and ducts 
(included in this class); connector elements 
(electricity) for cables and ducts and parts thereof, 
particularly plugs and plug connectors and parts 
thereof; accessories for connector elements for 
cables and ducts (included in this class); apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, connectors for electric and optical lines; 
bus bars (electric); cable sheaths for electric and 
optical ducts; screw threads for cables and ducts 
(included in this class); accessories for screw threads 
for cables and ducts (included in this class); 
recording apparatus for optical signals; optoelectronic 
apparatus; measuring apparatus; data processing 
apparatus; data transmission apparatus ; data 
storage devices; computer printers, computer 
peripherals for the production of labels; apparatus for 
using communication networks, particularly 
measures, analyzers, terminals for networks, network 
counters, terminal servers, computers for network 
management, distributors, y-branches, multiplexers, 
modems, transceivers, repeaters, gateways; routers 
(for computer networks); switches (for computer 
networks); platforms (for computer networks), 
computer software for firewalls; computer cabinets, 
computer racks (with the exception of computer 
furniture) for the installation of computer hardware, 
including assembly frames, assembly racks for 
network elements; accessories for the aforesaid 
items and network elements, included in this class; 
computer programs; management software for 
industrial networks (OPC); personalized package 
software; software for marking labels; data media 
with programs; drive chains and power chains of 
plastic.

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

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

Switzerland, 19/06/2012, No. 638059 שוויץ, 19/06/2012, מספר 638059

Class: 9 סוג: 9
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Black, white and 
orange. as shown in the mark.

 Owners

Name: Lapp Engineering & Co.

Address: Hinterbergstrasse 15, CH-6330 Cham, 
Switzerland

(Suisse / Switzerland Kommanditgesellschaft / registered 
general partnerschip)

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
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Trade Mark No. 255407 מספר סימן

Application Date 21/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156571 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery; perfumes; eau 'de perfum; toilet water; 
eau-de-cologne; beauty products, namely mascara, 
blusher, make-up powder, cosmetic pencils, eye 
shadow, make-up bases, foundation, face and 
beauty masks, lipsticks, nail varnish and nail varnish 
removers, lotions, creams and other preparations for 
removing make-up ;toiletries namely shampoos, bath 
salts, bath and shower gels, foam baths, toilet soaps 
and cakes of soap, essential oils for personal use; 
hair lotions; creams and mousses for shaving, after-
shave lotions and balms; sun care preparations 
(excluding anti-sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes) namely oils, milks, lotions 
and creams, self-tanning creams, products for 
tanning the skin; cosmetics; non-medical 
preparations for skin, face, body, eye, lip, neck, leg 
and foot care; anti-wrinkle creams; body and face 
creams, milks, lotions, gels and powder; cleansing 
creams; deodorants for body care.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys; jewelry, precious 
stones; timepieces and chronometric instruments; 
works of art of precious metal.

Class: 18 סוג: 18

Handbags, shoulder bags, carrier bags, baggage and 
luggage, pocket wallets, purses, purses, card holders 
(wallets), briefcases, attache cases, attache cases, 
school bags, school bags, beach bags, bags for 
sports, beltbags, sling bags and traveling sets, 
valises, trunks [luggage], travelling bags, backpacks, 
shopping bags, clutch purses, vanity cases (not 
fitted), toiletry pouches (empty), garment bags for 
travel, travel sets, namely sets of coordinated 
luggage for travel, key cases (leatherware); 
umbrellas, parasols and walking sticks; harness for 
animals, whips, saddlery .

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.
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Class: 28 סוג: 28

Playthings; gymnastic and sporting articles except for 
clothing, footwear and mats; skiing equipment, 
namely skis, surfboards, ski sticks, ski bags; all kinds 
of balls for games and sports; tennis rackets, table 
tennis rackets, badminton rackets and squash 
rackets; cricket bats, golf clubs, hockey sticks; tennis 
balls and shuttlecocks; tables for table tennis; roller 
skates; nets for sports; sports gloves; knee guards, 
elbow guards, ankle pads and shine guards for 
sports; golf bags, bags and covers for tennis rackets, 
table tennis rackets, badminton rackets, squash 
rackets, cricket bats and hockey sticks.  

Class: 35 סוג: 35

Commercial administration; business information; 
industrial or commercial business management 
assistance; business management and organization 
consultancy; advertising; tax preparation; market 
research; efficiency experts; economic forecasting;  
marketing researches; marketing studies; marketing 
services; auctioneering services; computerized file 
management; compiling and providing statistical 
data; public relations services; opinion polling; retail 
services and online retail services of cosmetic goods, 
jewelry goods, clocks and watches, leather goods, 
articles of clothing, footwear goods and sport and 
gymnastic goods; business management assistance 
and business management and organization 
consultancy in the socio-educational, cultural, 
environmental protection, renewable energies and 
sustainability fields.

Class: 36 סוג: 36

Insurance underwriting; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; financial operations; 
monetary operations; real-estate operations; real 
estate management; real estate appraisal; banking; 
financial analysis; insurance information; capital 
investments; credit card services; exchanging money; 
financial consultancy; brokerage, securities 
brokerage, credit; hire-purchase financing, savings; 
financial evaluation (insurance, banking, real estate); 
fiscal assessments; trusteeship; financing services; 
financial information; mutual funds; capital 
investments, capital investments for helping to 
establish new companies; financial services over the 
Internet; financial sponsorship services; financial 
sponsorship (sponsoring); secure payment services 
in the field of telecommunications and computer 
networks; issuing of vouchers, traveler's checks, 
checks and letters of credit.; financial sponsorship of 
cultural activities; financial sponsoring and 
sponsorship of education nature in the fields of 
ecology, environmental preservation and 
sustainability.
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Class: 38 סוג: 38

Services for providing access to business 
transactions by means of electronic communication 
networks; television programmes; cable television 
programmes cellular phone services; services of 
communication by radio; services of communication 
by telephone; electronic transmission of data and 
documents by means of computer terminals; delivery 
of messages  through electronic transmission; 
electronic mail services; services for storing and 
sending electronic messages; fax transmission 
services,  pay per view broadcasting television 
services; videoconferencing; telegraph services;  
teletext services; providing access to online portals; 
electronic voice messaging; communications through 
the Internet; satellite transmission.

Class: 41 סוג: 41

Organizing and producing sporting events; physical 
education; running of fitness and physical training 
centers, namely arranging and  conducting of 
physical exercises ans training classes; running of 
indoors stadiums, of gymnasiums and sports halls 
using gymnastic and sporting apparatus.

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

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

France, 28/09/2012, No. 12/3.949.660 צרפת, 28/09/2012, מספר 12/3.949.660

Class: 3 סוג: 3

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41
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 Owners

Name: KERING

Address: 10, avenue Hoche, F-75008 PARIS, France

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

כתובת : רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל 
אביב, 61131, ישראל
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Trade Mark No. 255420 מספר סימן

Application Date 07/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156745 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Compilation and systemization of data into computer 
and Internet databases, updating and maintenance of 
data in computer and Internet databases; commercial 
information agencies, business investigations and 
research, business organization consultancy; 
arranging and concluding commercial transactions for 
others; arranging contracts for the buying and selling 
of goods; wholesale and retail, including via the 
Internet, in the field of parts and fittings for motor 
vehicles; advertising agency services; billing, 
business efficiency expert services and economic 
forecasting; publication of publicity texts; searches in 
computer data files (for others); online or catalogue 
mail order of parts and fittings for motor vehicles; 
price comparison services; publication of printed 
matter and mail order catalogues (including in 
electronic format), for advertising purposes; rental of 
advertising tools and online advertising space; 
document reproduction services; advertising on the 
Internet for others.

Class: 37 סוג: 37

Repair and servicing of motor cars and parts and 
fittings for motor vehicles; information relating to the 
repair of motor vehicles and the selection of parts 
and fittings for motor vehicles except car breakdown 
services.

Class: 38 סוג: 38

Leasing access time to databases; providing access 
to computer programs on data networks; providing 
access to information on the Internet; arranging 
access to computer databases.

Class: 39 סוג: 39

Delivery of parts and fittings for motor vehicles; 
freight forwarding; physical storage of electronically 
stored data and documents; motor vehicle rental.

י"א ניסן תשע"ה - 10931/03/2015



 Owners

Name: TecAlliance  GmbH

Address: Steinheilstrasse 10, 85737 Ismaning, Germany

(Germany limited liability company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Class: 42 סוג: 42

Computer programming, computer software design, 
updating of computer software, consultancy in the 
field of computer hardware, rental of computer 
software, recovery of computer data, maintenance of 
computer software, computer systems analysis; 
provision of search engines for the Internet; testing 
services for the certification of quality or standards; 
technical consultancy in the field of computer 
hardware, software and data bases; testing, analysis 
and evaluation of goods and services of others for 
the purpose of certification; providing or rental of 
electronic memory space on the Internet (webspace); 
installing webpages on the Internet, for others.

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

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

Germany, 09/08/2012, No. 30 2012 043 747.8/35 גרמניה, 09/08/2012, מספר 747.8/35 043 2012 30

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 38 סוג: 38

Class: 39 סוג: 39

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 11031/03/2015



Trade Mark No. 255424 מספר סימן

Application Date 14/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156778 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Siemens Medical Instruments Pte. Ltd.

Address: BLK 28 AYER RAJAH CRESCENT,#06-08, 
SINGAPORE 139959, Singapore

(Singapore Private 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: 10 סוג: 10

Medical instruments for use as aids to hearing.
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Trade Mark No. 255440 מספר סימן

Application Date 31/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156922 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Yellow, grey and 
white. as shown in the mark.

 Owners

Name: VROMAN

Address: Oudenaardestraat 49, B-5870 Vichte, Belgium

(Belgium Naamloze Vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Industrial oils and greases, including lubricating oils 
and greases, motor oils, dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels (including motor fuels); 
non-chemical additives for motor fuels.

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

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

Benelux, 02/10/2012, No. 1255498 בנלוקס, 02/10/2012, מספר 1255498

Class: 4 סוג: 4
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KASEYA

Trade Mark No. 255527 מספר סימן

Application Date 06/05/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable computer software for management of 
entire computer infrastructure, namely software used 
to manage, configure, and protect servers, desktop 
computers, workstations and PDAs and other 
network infrastructure SNMP and WMI capable 
devices connected to computer and communications 
networks; all included in class 9

תוכנת מחשב הניתנת להורדה לניהול תשתית מחשוב מלא, 
דהיינו תוכנה המשמשת לניהול, להגדיר, ולהגן על שרתים, 
מחשבים שולחניים, תחנות עבודה ומחשבי כף יד והתקני 
תשתית רשת אחרים עם יכולת פרוטוקול ניהול רשת פשוט 
ומכשור ניהול חלונות מחוברים לרשתות מחשבים ותקשורת; 
הנכללים כולם בסוג 09.                                                     

                                                  

Class: 42 סוג: 42

Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in the 
management, monitoring, configuration, and 
administration of computer networks, servers, 
computers, and other networked items and end 
points, namely, operating system programs, network 
management programs, utility programs, and 
personal productivity programs for information 
management, word processing, creating 
spreadsheets, tables, graphs and charts, creation 
and display of presentations including text and 
graphics, electronic mail and instant messaging 
services, calendar and meeting scheduling, desktop 
publishing, project management, customer 
management, business planning, direct mail and 
business financial management and billing, online 
document collaboration, storage and editing, and for 
organizing and analyzing data; application service 
provider, namely, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, 
web sites, and databases in the fields of the 
management, monitoring, configuration and 
administration of computer networks, servers, 
computers, and other networked items and end 
points, personal productivity, wireless 
communication, mobile information access, and 
remote data management for others for wireless 
delivery of content to handheld computers, laptops 
and mobile electronic devices; network, server, 
computer and other networked items and endpoint 
related services, namely, remote management for 
others of computer networks, servers, computers and 
other networked items and endpoints and 
applications for others, and providing a web-based 
system and online portal for customers to remotely 
manage, administer, modify and control computer 
networks, servers, computers and other networked 
items and endpoint devices, data and software 
applications; web site hosting services; all included in 
class 42

שירותי תוכנה כשירות, דהיינו, אירוח תוכנה לשימוש על ידי 
אחרים לשימוש בניהול, בניטור, בקביעת תצורה, 

ובאדמיניסטרציה של רשתות מחשב, שרתים, מחשבים, 
ופריטים אחרים ברשת ונקודות קצה, דהיינו, תכניות מערכת 

ההפעלה, תכניות ניהול רשת, תכניות שירות, ותכניות 
פרודוקטיביות אישית לניהול מידע, עיבוד תמלילים, יצירת 

גיליונות אלקטרוניים, טבלאות, גרפים ותרשימים, יצירה ותצוגה 
של מצגות הכוללות טקסט וגרפיקה, דואר אלקטרוני ושירותי 

הודעות מיידיים, לוח שנה ותזמון פגישות, הוצאה לאור 
שולחנית, ניהול פרויקטים, ניהול לקוחות, תכנון עסקי, דיוור 
ישיר וניהול פיננסי עסקי וחיוב, שיתוף מסמכים באינטרנט, 
אחסון ועריכה, ולארגון וניתוח נתונים; ספק שירות יישום, 
דהיינו, מתן, אירוח, ניהול, פיתוח, ותחזוקה של יישומים, 

תוכנה, אתרי אינטרנט, ומסדי נתונים בתחומי הניהול, הניטור, 
קביעת התצורה והאדמיניסטרציה של רשתות מחשב, שרתים, 
מחשבים, ופריטים אחרים ברשת ונקודות קצה, פרודוקטיביות 
אישית, תקשורת אלחוטית, גישה למידע נייד, וניהול נתונים 

מרחוק עבור אחרים למסירה אלחוטית של תוכן למחשבי כף יד, 
מחשבים ניידים ומכשירים אלקטרוניים ניידים; שירותי רשת, 
שרת, מחשב ופריטים אחרים ברשת ושירותים הקשורים 

לנקודות קצה, דהיינו, ניהול מרחוק עבור אחרים של רשתות 
מחשבים, שרתים, מחשבים ופריטים אחרים ברשת ונקודתי 
קצה ויישומים עבור אחרים, ומתן מערכת מבוסס-אינטרנט 
ופורטל מקוון עבור לקוחות לנהל מרחוק, לפקח על, לשנות 

ולשלוט ברשתות מחשבים, שרתים, מחשבים ופריטים אחרים 
ברשת והתקני נקודות קצה, נתונים ויישומי תוכנה; שירותי 

אירוח של אתרי אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.                 
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 Owners

Name: KASEYA INTERNATIONAL LIMITED

Address: Channel House, 4th Floor, Green Street, St. 
Helier, JE2 4UH, Jersey Islands

JERSEY LIMITED LIABILITY COMPANY

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Moshe Ben Porat, Adv. & Patent Attorney, c/o 
Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Ramat Hachayal, Tel Aviv, 
6971048, Israel

שם: משה בן-פורת' עו"ד ועו"פ, אצל פרש איי.פי

כתובת : רחוב הברזל 32, רמת החייל, תל אביב, 6971048, 
ישראל
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PANORAMA

Trade Mark No. 255562 מספר סימן

Application Date 08/05/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Natera, Inc.

Address: 201 Industrial Road, Suite 410, San Carlos, CA 
94070, U.S.A.

(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: 1 סוג: 1

Kits and reagents for genetic testing for medical and 
scientific research purposes; kits and reagents for 
genetic testing for medical and scientific research 
purposes in the field of human reproduction; kits and 
reagents for prenatal testing for medical and scientific 
research purposes; nucleic acid based kits and 
reagents for testing for fetal chromosomal 
abnormalities for medical and scientific research 
purposes; all included in class 1.

ערכות וריאגנטים לבדיקות גנטיות למטרות מחקר רפואיות 
ומדעיות; ערכות וריאגנטים לבדיקות גנטיות למטרות מחקר 
רפואיות ומדעיות בתחום הרבייה האנושית; ערכות וריאגנטים 
לבדיקות טרום-לידה למטרות מחקר רפואיות ומדעיות; ערכות 

המבוססות על חומצות גרעין וריאגנטים לבדיקות פגמים 
בכרומוזומים של העובר למטרות מחקר רפואיות ומדעיות; 

הנכללים כולם בסוג 1.                                                       
                                                                                    
                                                                                    

      

Class: 44 סוג: 44

Genetic testing for medical purposes; genetic testing 
for medical purposes in the field of human 
reproduction; prenatal testing for medical purposes; 
testing for fetal chromosomal abnormalities for 
medical purposes; genetic counseling; providing 
information about genetic testing and genetic 
counseling for medical purposes via a website; 
providing information about genetic testing and 
genetic counseling for medical purposes via a 
website being; all included in class 44.

בדיקות גנטיות למטרות רפואיות; בדיקות גנטיות למטרות 
רפואיות בתחום הרבייה האנושית; בדיקות טרום-לידה למטרות 

רפואיות; בדיקות פגמים בכרומוזומים של העובר למטרות 
רפואיות; ייעוץ גנטי; אספקת מידע על בדיקות גנטיות וייעוץ 
גנטי למטרות רפואיות דרך אתר אינטרנט; אספקת מידע על 
בדיקות טרום-לידה וייעוץ גנטי למטרות רפואיות דרך אתר 

אינטרנט; 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., 09/11/2012, No. 85/776044 ארה"ב, 09/11/2012, מספר 85/776044

Class: 1 סוג: 1
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SINATRA

Trade Mark No. 255583 מספר סימן

Application Date 12/05/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4383616 ארה"ב מספר: 4383616

Dated 13/08/2013 (Section 16) מיום 13/08/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Frank Sinatra Enterprises, LLC 

Address: 3400 West Olive Avenue, Burbank, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

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

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות; הנכללים כולם בסוג 33     
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Trade Mark No. 255623 מספר סימן

Application Date 10/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1157876 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PRO TACKLES S.R.L.

Address: Via Guiccioli, 24, I-40062 Molinella (BO), Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Sporting articles for use in fishing; equipment and 
tackle for philippines fishing; fishing bags, rods for 
fishing, rod holders for fishing, fishing reels, fishing 
hooks; fishing bait not live; bags, cases, boxes and 
wallets, all adapted to hold fishing equipment; fishing 
lines.
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Trade Mark No. 255630 מספר סימן

Application Date 19/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1157975 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Potato chips; processed nuts; fruits chips; milk 
caramel ; processed peanuts; milk based beverages; 
fruit based snack food, candied nuts; roasted nuts; 
jellies for food; gelatin; yoghurt; flavored milk.   

Class: 30 סוג: 30

Bakery products; bread; sandwiches; buns; rolls; 
muffins; bagels; processed grain; starches and goods 
made thereof; baking preparations and yeast; flour 
and preparations made from cereals; baking powder; 
wheat flour; unleavened bread; crackers; cookies; 
cereal bars' corn milled; flour milling products; 
breadcrumbs; rusks; pastry; cakes; snack cakes; 
sweet goods; sweet coatings and fillings; cake paste; 
cake powder; tortillas; tortilla chip; confectionery; 
corn chips; extruded corn snacks; popcorns; 
farinaceous foods; high-protein cereal bars;  
chocolate based confectionery; chocolate nut butter; 
cocoa butter; royal jelly; cereal based snack food; 
chewing gum; almond confectionery; peanut 
confectionery; pizzas; spaghetti; waffles; syrups; ice 
cream.

י"א ניסן תשע"ה - 11831/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Red PMS 185, blue 
PMS 286 and white. as shown in the mark.

Red PMS 185, blue PMS 286 and white. Characters 
"B Bimbo" in red PMS 185; wavy lines and 
background behind the bear in blue PMS 286; color 
of bear, its outfit and background behind the word 
"Bimbo" in white.

 Owners

Name: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.

Address: Prol. Paseo de la Reforma #1000, 01210 Col. 
Peña Blanca Santa Fe, Mexico

(MEXICO, DISTRITO FEDERAL S.A.B. DE C.V.)

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

י"א ניסן תשע"ה - 11931/03/2015



Trade Mark No. 255631 מספר סימן

Application Date 19/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1157976 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.

Address: Prol. Paseo de la Reforma #1000, 01210 Col. 
Peña Blanca Santa Fe, Mexico

(MEXICO, DISTRITO FEDERAL S.A.B. DE C.V.)

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: 29 סוג: 29

Potato chips; processed nuts; fruits chips; milk 
caramel ; processed peanuts; milk based beverages; 
fruit based snack food, candied nuts; roasted nuts

י"א ניסן תשע"ה - 12031/03/2015



Trade Mark No. 255633 מספר סימן

Application Date 18/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1157988 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

White, yellow and black.

 Owners

Name: pgb-Europe, naamloze vennootschap

Address: Gontrode Heirweg 170, B-9090 Melle, Belgium

(Belgium A joint stock company duly organized and 
existing under the laws of Belgium)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Wall plugs of metal.

Class: 20 סוג: 20

Plugs not of metal.

י"א ניסן תשע"ה - 12131/03/2015



Trade Mark No. 255642 מספר סימן

Application Date 22/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0598278 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FERRERO S.P.A.

Address: Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA, 
CUNEO, Italy

(Italy Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Slice of Genoa bread filled with milk and cocoa, 
covered with chocolate.

י"א ניסן תשע"ה - 12231/03/2015



Trade Mark No. 255693 מספר סימן

Application Date 30/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1158114 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

.Vending machines, namely, coin-operated coffee 
machines. 

Class: 11 סוג: 11

Electric beverage heaters; electric automatic coffee 
makers; electric coffee machines; electric coffee 
roasters; coffee bean roasting machines; fully 
automatic coffee machines; coffee filtering machines. 
 

Class: 35 סוג: 35

Advertising; advice, consultancy and management in 
relation to franchises: professional business 
assistance with regard to the operation of franchising 
companies; franchising, namely support in the 
management or administration of franchise 
companies; assistance in management of industrial 
franchise companies; advisory business services 
relating to the operation of franchises; administration 
of the business affairs of franchises; wholesale and 
retail stores, also provided via Internet, of automatic 
installations for making coffee, electric coffee 
machines, electric coffee roasters, coffee bean 
roasting machines, fully automatic coffee machines, 
clothing, footwear, headgear, coffee, tea, cocoa, 
artificial coffee, rice, tapioca, sago, flour, cereal 
preparations, bread, pastry, confectionery, ices, 
sugar, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, 
mustard, vinegar, sauces, spice, ice, fruits and 
vegetables, alcoholic and non-alcoholic drinks and 
prepared meals; wholesale and retail stores, 
including via Internet, featuring coffee filtering 
machines, coin-operated coffee machines and coffee 
capsules containing coffee for brewing.  

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink and temporary 
accommodation.

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

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

European Community Trade Mark, 31/07/2012, No. 
011085487

איחוד האירופי לסימני מסחר, 31/07/2012, מספר 
011085487

Class: 7 סוג: 7

י"א ניסן תשע"ה - 12331/03/2015



 Owners

Name: Albin Schreier

Address: Sankt-Georg-Str. 1b, 85354 Freising, Germany

Class: 11 סוג: 11

Class: 35 סוג: 35

Class: 43 סוג: 43

י"א ניסן תשע"ה - 12431/03/2015



Trade Mark No. 255721 מספר סימן

Application Date 14/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1158492 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 2KIDS SATIŞ PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Büyükdere Caddesi Cem Plaza No:23 Kat:2 
Şişli, İstanbul, Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Retail store services for clothing, footwear, headgear; 
on-line retail store services for clothing, footwear, 
headgear.

י"א ניסן תשע"ה - 12531/03/2015



Trade Mark No. 255729 מספר סימן

Application Date 21/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1158551 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Fabrics of chemically produced fibres not for use as 
insulation, namely round woven hoses made of 
polymeric fibers to be filled with curing material; 
flexible hoses of silicone rubber reinforced with 
fabric; non-woven polymeric material in fabric form, 
namely for polymeric material in fabric for usage in 
construction engineering and mining.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic stabilisation fabrics for use in civil 
engineering and mining; non-metallic woven 
materials for use in buildings, namely round woven 
hoses to build columns or pillows; non-metallic 
woven fabrics for concrete, namely round woven 
hoses to build columns or pillows; erosion control 
sheeting or fabric for construction use; reinforcement 
for construction purposes, namely coated or 
uncoated fabrics, mesh fabrics, fiber composite 
fabric, in form of fillable hoses with circular or angular 
cross section or tailored hose sections in circular or 
angular form or form of pillows in civil enginnering 
and mining; flexible building and civil engineering 
construction elements being wholly or principally non-
metallic and for reinforcing purposes, namely plastic 
webbing material or geotextile fabrics for use in civil 
engineering and mining.

Class: 24 סוג: 24

Fabrics woven from fibres, other than for insulation; 
fabrics for textile purposes; industrial fabrics; coated 
fabrics; chemical fiber fabrics; wall fabrics; 
horticultural fabrics; fabric coated with rubber or 
plastics; fabrics made from nylon, other than for 
insulation.

י"א ניסן תשע"ה - 12631/03/2015



Class: 37 סוג: 37

Coating of concrete; concrete renovation; concrete 
repairs; concrete sealing; construction of civil 
engineering structures by forming concrete; grout 
reinforcement for bridges; grout reinforcement for 
dams; grout reinforcement for foundations; grout 
reinforcement for mines; grout reinforcement for 
tunnels; building consultancy services; construction 
services; underwater construction services; building 
sealing; irrigation devices installation and repair; 
building insulating; pier breakwater building; 
construction of ports; construction information; mining 
extraction services; boring of wells; maintenance and 
repair of buildings; restoration of architectural works; 
provision of construction advice; basement 
waterproofing; insulation services; excavation 
services; maintenance services; building and 
construction services; well sinking; underwater 
construction, installation and repair; soil erosion 
control services; consultancy services relating to 
construction; advisory services relating to the repair 
of civil engineering structures; application of 
waterproof linings; application of rendering to tunnels; 
anti-corrosion treatment; preservation of buildings; 
building of foundations; construction of buildings; 
building of underground structures; civil engineering 
[construction] consultancy; civil engineering 
demolition; civil engineering underwater construction 
services; construction of foundations for civil 
engineering structures; construction of diaphragm 
walls; construction of civil engineering structures by 
pouring concrete; concreting; construction of piles; 
construction of underground shafts; construction 
supervision of civil engineering projects; drilling; 
driving of piles; construction work in the field of 
earthmoving and ground stabilization; rock 
anchoring; supervision of underwater construction; 
tunnelling; underground civil engineering services; 
construction management [supervision]; construction 
services for building reinforcing; mining 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)

Germany, 08/12/2012, No. 30 2012 063 042.1/37 גרמניה, 08/12/2012, מספר 042.1/37 063 2012 30

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

Class: 24 סוג: 24

Class: 37 סוג: 37

י"א ניסן תשע"ה - 12731/03/2015



 Owners

Name: BuM Beton- und Monierbau GmbH

Address: An der Vestischen 2, 45701 Herten, Germany

(Federal Republic of Germany Private limited company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: 6 Kaufman St., Gaon House, Tel Aviv, 68012, 
Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : רח' קויפמן 6, בית גאון, תל אביב, 68012, ישראל

י"א ניסן תשע"ה - 12831/03/2015



Trade Mark No. 255764 מספר סימן

Application Date 01/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1083473 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4196369 ארה"ב מספר: 4196369

Dated 28/08/2012 (Section 16) מיום 28/08/2012 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Echo Barrier Limited

Address: DLC House 64 Upper Mulgrave Road, Cheam, 
Surrey SM2 7AJ, United Kingdom

(UNITED KINGDOM 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: 6 סוג: 6

Sound insulating structures of metal, namely, metal 
fencing, and metal fencing panels; and parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

Class: 17 סוג: 17

Insulating materials, namely, acoustic insulating 
materials of plastic; acoustic insulating panels; 
acoustic insulating panels made from non-metallic 
materials; acoustic screens for insulation; acoustic 
sheets, namely, insulating materials in the form of 
acoustic sheets; acoustic sheets for insulation; 
acoustic noise reduction barriers; and parts and 
fittings for all the aforesaid goods.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic sound insulating structures, namely, 
non-metal fence panels, wall panels not of metal, and 
plastic reinforced wall panels used to absorb noise; 
and parts and fittings for all the aforesaid goods.

י"א ניסן תשע"ה - 12931/03/2015



Trade Mark No. 255857 מספר סימן

Application Date 19/05/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the logo: "לבריאות שלך יש גב ", but in 
the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי בסיסמא "לבריאות 
שלך יש גב", אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: T.B. Dsl Marketing Ltd. שם: ט.ב. דסל שיווק בע"מ

Address: 103 Jabotinsky, Ramat Gan, 52553, Israel כתובת : ז'בוטינסקי 103, רמת גן, 52553, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Grisariu & Masuri, Adv.

Address: Neve Carmit Bld., 2nd Floor 65 Jabotinsky 
Street, Rishon Le Zion, 75218, Israel

שם: גריסרו את מסורי, עו"ד

כתובת : בניין נווה כרמית, קומה 1 רחוב ז'בוטינסקי 65, ראשון 
לציון, 75218, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture. ריהוט.         

י"א ניסן תשע"ה - 13031/03/2015



Trade Mark No. 255930 מספר סימן

Application Date 18/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159239 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements.

Class: 10 סוג: 10

Physical exercise apparatus, for medical purposes; 
body rehabilitation apparatus for medical purposes; 
physiotherapy apparatus; vibromassage apparatus; 
lasers for medical purposes; esthetic massage 
apparatus; pulse meters; massage apparatus.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including disposable clothing for fitness 
training.

Class: 28 סוג: 28

Body-training apparatus; body-building apparatus.

Class: 41 סוג: 41

Physical education; health club services [health and 
fitness training]; organization of sports competitions; 
providing sports facilities; conducting fitness classes; 
personal trainer services [fitness trainer].

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

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

Russian Federation, 18/05/2012, No. 2012717261 רוסיה, 18/05/2012, מספר 2012717261

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

Class: 25 סוג: 25

Class: 28 סוג: 28

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 13131/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, white, 
light - green, dark - green, yellow. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Tonus-club"

Address: ul. Cherniakhovskogo 33, litera A, pomeshenie 
2-H, RU-191119 gorod Saint-Petersburg, Russian 
Federation

(RU Limited Company)

י"א ניסן תשע"ה - 13231/03/2015



Trade Mark No. 255934 מספר סימן

Application Date 12/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159291 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Italy No. 0001563456 איטליה מספר: 0001563456

Dated 14/02/2013 (Section 16) מיום 14/02/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: VENCHI S.P.A.

Address: Via Venchi, 1, I-12040 Castelletto Stura (CN), 
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: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink, coffee, 
cafeterias, ice cream parlors.

י"א ניסן תשע"ה - 13331/03/2015



Trade Mark No. 255951 מספר סימן

Application Date 14/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159454 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PROVEL TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Dereboyu Cad No:11 K.2 Halkali, 
Küçükçekmece, İSTANBUL, Turkey

(Turkey Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Sanitary preparations for medical purposes; materials 
for dressings; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides.

Class: 11 סוג: 11

Heat accumulators.

י"א ניסן תשע"ה - 13431/03/2015



Trade Mark No. 255954 מספר סימן

Application Date 10/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159486 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TAMINCO, besloten vennootschap met 
beperkte aansprakeliijkheid 

Address: Pantserschipstraat 207, B-9000 GENT, Belgium

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Fertilisers; plant growth regulators

י"א ניסן תשע"ה - 13531/03/2015



Trade Mark No. 255959 מספר סימן

Application Date 21/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159512 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Consultancy in the field of business administration 
and organisation; professional business consultancy 
and business management of other companies and 
partnerships, conducting of economic feasibility 
studies in the field of the environment; economic 
consulting and business organisation consultancy in 
the field of environmental issues and solutions; 
reception desk services (secretarial services).

Class: 37 סוג: 37

Building construction supervision services for building 
projects provided by building contractors and 
subcontractors, including cleaning of building sites 
(excluding treatment of land), construction of 
drainage and sewerage systems, construction of 
roads and parking facilities; the installation and 
maintenance of waste water purification installations 
and water treatment installations; building 
construction and installation services in special 
spaces, supervision (management) of the execution 
of water management projects; consultancy relating 
to the construction and maintenance of water 
management installations.

Class: 42 סוג: 42

Providing services of architects and engineers, also 
in the field of town planning, industrial construction, 
environmental questions and the solutions of it, soil 
research, soil sanitation, transport, infrastructure and 
traffic problematics; consultancy services relating to 
research in the field of environmental planning for 
inside spaces as well as outside spaces; design of 
water supply and water outlet systems; design of 
water purification installations; geotechnical 
investigations; environmental monitoring services 
and preparing environmental compliance reports, 
land surveying; technical consultancy in the field of 
automation.

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

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

Benelux, 02/07/2012, No. 1250516 בנלוקס, 02/07/2012, מספר 1250516

Class: 35 סוג: 35

Class: 37 סוג: 37

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 13631/03/2015



 Owners

Name: Koninklijke Haskoning DHV Groep B.V.

Address: Laan 1914 35, NL-3818 EX Amersfoort, 
Netherlands

(The Netherlands Besloten Vennootschap)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"א ניסן תשע"ה - 13731/03/2015



Trade Mark No. 255963 מספר סימן

Application Date 13/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0171766 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nuplex Resins B.V.

Address: Synthesebaan 1, NL-4612 RB Bergen op Zoom, 
Netherlands

(The Netherlands Besloten Vennootschap (Registered 
Limited Liability Company))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

tempering substances, soldering preparations, resins, 
glues (included in class 1),  tanning materials.

Class: 2 סוג: 2

Varnishes, lacquers, mordants, resins.

י"א ניסן תשע"ה - 13831/03/2015



Trade Mark No. 256000 מספר סימן

Application Date 23/05/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avi Shmoul שם: אבי שמול

Address: Maklef 7 St., Haifa, Israel כתובת : מקלף 7, חיפה, ישראל

Name: Michel Dor שם: מישל דור

Address: Hashoftim 38 St., Ramat Hashron, 47210, Israel כתובת : השופטים 38, רמת השרון, 47210, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Solomonov & Co., Advs.

Address: 24 Hasan Shukri Street, haifa, 33105, Israel

שם: סולומונוב ושות', עו"ד

כתובת : רחוב חסן שוקרי 24, חיפה, 33105, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and business Management; all included 
in class 35.

פרסומות ו- ניהול עסקים; הנכללים כולם בסוג 35.                 
                  

י"א ניסן תשע"ה - 13931/03/2015



Trade Mark No. 256079 מספר סימן

Application Date 05/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159719 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Elevators; escalators; dumbwaiter elevators; moving 
walks; conveyer belts; elevator landing doors; 
elevator landing doors with smoke-tight function; 
drive systems for elevators, escalators, dumbwaiter 
elevators, moving walkways, and conveyer belts; 
control systems for elevators, escalators, dumbwaiter 
elevators, moving walkways, and conveyer belts; 
starters for motors and engines; AC motors and DC 
motors [not including those for land vehicles but 
including "parts" for any AC motors and DC motors].

Class: 9 סוג: 9

Measuring or testing machines and instruments; 
power distribution or control machines and 
apparatus; diagnostic apparatus, not for medical 
purposes; telecommunication machines and 
apparatus; electronic controller to manage power, 
movement, and functions of a group of elevators; 
electronic controller to manage the power, movement 
and functions of an elevator; emergency 
communication device for elevators; remote 
monitoring system for elevators; remote control 
apparatus for elevators; electrical remote control 
apparatus for elevators; computer programs for 
elevator security device; computer network hubs; 
security video recording apparatus for elevator cars; 
sound system for elevator cars; security camera for 
elevator cars; video cameras (camcorders); sound 
recording apparatus; remote control devices for air 
conditioning apparatus for elevators.

Class: 37 סוג: 37

Installation of elevators, escalators, dumbwaiter 
elevators, moving walkways, and conveyer belts; 
maintenance and repair of elevators, escalators, 
dumbwaiter elevators, moving walkways, and 
conveyer belts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/02/2013, No. 2013-010711 יפן, 18/02/2013, מספר 2013-010711

Class: 7 סוג: 7

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 14031/03/2015



 Owners

Name: FUJITEC KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
FUJITEC CO., LTD.)

Address: 591-1, Miyata-cho, Hikone-shi, Shiga 522-8588, 
Japan

(Japan Corporation)

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

Class: 37 סוג: 37

י"א ניסן תשע"ה - 14131/03/2015



Trade Mark No. 256134 מספר סימן

Application Date 31/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0613853 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: GRUPO ULMA, S. COOP

Address: Garagaltza Auzoa, 51, E-20560 Onati 
(Guipuzcoa)), Spain

(Espana Sociedad Cooperative)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines for packing and packaging; motors and 
engines except for land vehicles; machines couplings 
and transmission components except for land 
vehicles; machines for palletization and 
depalletization; agricultural implements other than 
hand-perated, namely, lifting work platforms; Tractor-
towed pallet fork lifter, sand manual and electric 
strakes.

Class: 37 סוג: 37

Construction and repair services of packaging and 
wrapping machines; construction and repair of 
automated goods storage and warehousing systems 
and equipment; construction and repair of industrial 
robots and robotic components used in 
manufacturing, packaging and automated goods 
storage systems; construction of building scaffolding.

י"א ניסן תשע"ה - 14231/03/2015



GOLANBOX

Trade Mark No. 256174 מספר סימן

Application Date 02/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
instruments and equipment; telephones; mobile 
telephones; radio-telephones; fittings for mobile 
telephones; SIM cards; GPS devices; devices 
enabling mobile communications via laptop and 
table; accompanying accessories for telephones and 
mobile telephones, including pouches, headsets, 
hand free speaking devices, chargers, batteries, 
attached panels and laces; smart cards, dial cards, 
magnetic cards; apparatus and instruments for 
recording, transmitting or reproduction of voice, data, 
images, short films and animation; computer software 
and programs; modems; cellular modems; computer 
games; image, animation and music files; optical 
apparatus; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 09.

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים; 
טלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 
ניידים; כרטיסי SIM; מכשירי GPS; מכשירים המאפשרים 
תקשורת ניידת באמצעות מחשב נייד וטבלט; אביזרים נלווים 
לטלפונים וטלפונים ניידים, כולל נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, 
מטענים, סוללות, פנלים נצמדים ושרוכים; כרטיסים חכמים, 
כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים; התקנים ומכשירים להקלטה, 
שידור, או שחזור של קול, נתונים, תמונות, סרטונים ואנימציה; 
תוכנות ותוכניות מחשב; מודמים; מודמים סלולאריים; משחקי 
מחשב; קבצי תמונה, אנימציה ומוזיקה; התקנים אופטיים; 

חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 09.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 38 סוג: 38

Internet Service Provider (ISP); electronic mail 
services and services of electronic mail boxes, 
including management and allocation of electronic 
mail boxes and provision of access to electronic mail 
boxes, all the above also via cellular telephones; 
services for the reception and transmission of files, 
software, information and contents of different kinds 
via cellular networks and global computer networks; 
services for the reception, transmission and storage 
of voice messages, text messages and multimedia 
messages for users of cellular networks; 
telecommunication and broadcasting services via 
cables, satellite, electronic means, television, 
computers and the internet; broadcasting and 
interactive services on the cable network; on-demand 
provision of television content; services for the 
broadcast or transmission of radio and television 
programs, television channels and broadcast 
packages; information and consultation services in 
connection with remote communications and 
transmission; pay-per-view and pay television 
subscription broadcasting services; renting, hiring 
and leasing of communications devices; all included 
in class 38.

ספק שירותי אינטרנט; שירותי דואר אלקטרוני ושירותים של 
תיבות דואר אלקטרוני, כולל ניהול והקצאת תיבות דואר 

אלקטרוני ואספקת גישה לתיבות דואר אלקטרוני, כל הנ"ל גם 
באמצעות טלפונים סלולאריים; שירותי קבלה והעברה של 

קבצים, תוכנות, מידע ותכנים מסוגים שונים באמצעות רשתות 
סלולאריות ורשתות מחשבים גלובליות; שירותי קבלה, העברה 
ואחסון של הודעות קוליות, הודעות טקסט והודעות מולטימדיה 
עבור משתמשים ברשתות סלולאריות; שירותי טלקומוניקציה 
ושידור דרך כבלים, לוויין, אמצעים אלקטרוניים, טלוויזיה, 

מחשבים ואינטרנט; שירותי שידור ושירותים אינטראקטיביים 
ברשת הכבלים; אספקה על-פי דרישה של תוכן טלוויזיוני; 
שירותים עבור שידור או העברה של תוכניות רדיו וטלוויזיה, 
ערוצי טלוויזיה וחבילות שידור; שירותי מידע וייעוץ בהקשר 

לתקשורת ותמסורת מרחוק; שירותי צפייה-על-פי-דרישה ומנוי 
שידור טלוויזיה; השכרה, שכירות וחכירה של מכשירי תקשורת; 
הנכללים כולם בסוג 38.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 41 סוג: 41

Production of radio and television programs; 
interactive entertainment services; entertainment 
services through multimedia applications via 
communications network; all included in class 41.

הפקת תוכניות רדיו וטלוויזיה; שירותי בידור אינטראקטיביים; 
שירותי בידור דרך יישומי מולטימדיה באמצעות רשת תקשורת; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

                                                              

י"א ניסן תשע"ה - 14331/03/2015



Ownersבעלים

Name: GOLAN TELECOM LTD שם: גולן טלקום בע"מ

Address: Electra Bldg., 11th Floor, 98 Yigal Alon St., Tel 
Aviv, 6789141, Israel

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 11, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, 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

י"א ניסן תשע"ה - 14431/03/2015



GOLANTV

Trade Mark No. 256175 מספר סימן

Application Date 02/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Communication and telecommunication apparatus, 
instruments and equipment; telephones; mobile 
telephones; radio-telephones; fittings for mobile 
telephones; SIM cards; GPS devices; devices 
enabling mobile communications via laptop and 
table; accompanying accessories for telephones and 
mobile telephones, including pouches, headsets, 
hand free speaking devices, chargers, batteries, 
attached panels and laces; smart cards, dial cards, 
magnetic cards; apparatus and instruments for 
recording, transmitting or reproduction of voice, data, 
images, short films and animation; computer software 
and programs; modems; cellular modems; computer 
games; image, animation and music files; optical 
apparatus; parts and components for all the 
aforementioned goods; all included in class 09.

התקנים, מכשירים וציוד לתקשורת וטלקומוניקציה; טלפונים; 
טלפונים ניידים; מכשירי רדיו-טלפון; מתאמים למכשירי טלפון 
ניידים; כרטיסי SIM; מכשירי GPS; מכשירים המאפשרים 
תקשורת ניידת באמצעות מחשב נייד וטבלט; אביזרים נלווים 
לטלפונים וטלפונים ניידים, כולל נרתיקים, אוזניות, דיבוריות, 
מטענים, סוללות, פנלים נצמדים ושרוכים; כרטיסים חכמים, 
כרטיסי חיוג, כרטיסים מגנטיים; התקנים ומכשירים להקלטה, 
שידור, או שחזור של קול, נתונים, תמונות, סרטונים ואנימציה; 
תוכנות ותוכניות מחשב; מודמים; מודמים סלולאריים; משחקי 
מחשב; קבצי תמונה, אנימציה ומוזיקה; התקנים אופטיים; 

חלקים ורכיבים עבור כל הסחורות המנויות לעיל; הנכללים כולם 
בסוג 09.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                

Class: 38 סוג: 38

Internet Service Provider (ISP); electronic mail 
services and services of electronic mail boxes, 
including management and allocation of electronic 
mail boxes and provision of access to electronic mail 
boxes, all the above also via cellular telephones; 
services for the reception and transmission of files, 
software, information and contents of different kinds 
via cellular networks and global computer networks; 
services for the reception, transmission and storage 
of voice messages, text messages and multimedia 
messages for users of cellular networks; 
telecommunication and broadcasting services via 
cables, satellite, electronic means, television, 
computers and the internet; broadcasting and 
interactive services on the cable network; on-demand 
provision of television content; services for the 
broadcast or transmission of radio and television 
programs, television channels and broadcast 
packages; information and consultation services in 
connection with remote communications and 
transmission; pay-per-view and pay television 
subscription broadcasting services; renting, hiring 
and leasing of communications devices; all included 
in class 38.

ספק שירותי אינטרנט; שירותי דואר אלקטרוני ושירותים של 
תיבות דואר אלקטרוני, כולל ניהול והקצאת תיבות דואר 

אלקטרוני ואספקת גישה לתיבות דואר אלקטרוני, כל הנ"ל גם 
באמצעות טלפונים סלולאריים; שירותי קבלה והעברה של 

קבצים, תוכנות, מידע ותכנים מסוגים שונים באמצעות רשתות 
סלולאריות ורשתות מחשבים גלובליות; שירותי קבלה, העברה 
ואחסון של הודעות קוליות, הודעות טקסט והודעות מולטימדיה 
עבור משתמשים ברשתות סלולאריות; שירותי טלקומוניקציה 
ושידור דרך כבלים, לוויין, אמצעים אלקטרוניים, טלוויזיה, 

מחשבים ואינטרנט; שירותי שידור ושירותים אינטראקטיביים 
ברשת הכבלים; אספקה על-פי דרישה של תוכן טלוויזיוני; 
שירותים עבור שידור או העברה של תוכניות רדיו וטלוויזיה, 
ערוצי טלוויזיה וחבילות שידור; שירותי מידע וייעוץ בהקשר 

לתקשורת ותמסורת מרחוק; שירותי צפייה-על-פי-דרישה ומנוי 
שידור טלוויזיה; השכרה, שכירות וחכירה של מכשירי תקשורת; 

הנכללים כולם בסוג 38.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 41 סוג: 41

Production of radio and television programs; 
interactive entertainment services; entertainment 
services through multimedia applications via 
communications network; all included in class 41.

הפקת תוכניות רדיו וטלוויזיה; שירותי בידור אינטראקטיביים; 
שירותי בידור דרך יישומי מולטימדיה באמצעות רשת תקשורת; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

                                                              

י"א ניסן תשע"ה - 14531/03/2015



Ownersבעלים

Name: GOLAN TELECOM LTD שם: גולן טלקום בע"מ

Address: Electra Bldg., 11th Floor, 98 Yigal Alon St., Tel 
Aviv, 6789141, Israel

כתובת : מגדל אלקטרה, קומה 11, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 
6789141, 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

י"א ניסן תשע"ה - 14631/03/2015



TWENTY-FIRST CENTURY FOX

Trade Mark No. 256200 מספר סימן

Application Date 04/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Series of motion picture films, pre-recorded DVDs, 
and pre-recorded CDs; downloadable audio and 
video recordings; downloadable motion pictures and 
television shows; downloadable mobile software 
applications for mobile communication devices for 
use in distribution of digital video, video files, video 
games, and multimedia content; downloadable 
television shows and audio and video recordings 
featuring entertainment, news, music, technology, 
weather, sports and the arts; downloadable ring 
tones, ring backs, graphics, wallpaper, games and 
music via a global computer network and wireless 
devices; downloadable electronic publications, 
namely, books, magazines, manuals and pamphlets 
featuring entertainment, news, music, technology, 
weather, sports and the arts recorded on computer 
media; mouse pads; keyboards; spectacles, namely, 
reading glasses and eyeglass frames; downloadable 
musical sound recordings; decorative magnets; all 
included in Class 9

סדרות של סרטים, תקליטורי DVD  המוקלטים מראש, 
ותקליטורי CD  המוקלטים מראש; הקלטות וידאו ואודיו 

הניתנות להורדה; תכניות טלוויזיה וסרטים הניתנים להורדה; 
תוכנות מחשב מובייל הניתנות להורדה להתקני תקשורת ניידים 
לשימוש בהפצה של וידאו דיגיטלי, קבצי וידאו, משחקי וידאו 
ותוכן מולטימדיה; תוכניות טלוויזיה הניתנות להורדה והקלטות 
וידאו ואודיו הכוללים בידור, חדשות, מוסיקה, טכנולוגיה, מזג 
אוויר, ספורט ואומנות; רינגטונים הניתנים להורדה, צלצולים 
בחזרה (רינגבאקס), גרפיקות, טפטים, משחקים ומוסיקה 
באמצעות רשת מחשבים גלובאלית והתקנים אלחוטיים; 
פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה, דהיינו, ספרים, 

מגזינים, ספרי הדרכה ועלוני מידע הכוללים בידור, חדשות, 
מוסיקה, טכנולוגיה, מזג אוויר, ספורט ואומנות המוקלטים על 
מדיית מחשב; משטחים לעכברים; מקלדות; משקפיים, דהיינו, 

משקפי קריאה ומסגרות למשקפי ראייה; הקלטות קול 
מוסיקליות הניתנות להורדה; מגנטים דקורטיביים; הנכללים 

כולם בסיווג 9                                                                   
                                                                                    

                                                                    

Class: 16 סוג: 16

Stationery and publications; paper goods; printed 
matter; calendars; stickers; bookmarks; greeting 
cards; posters; postcards; pens and pencils; 
temporary tattoo transfers; blank journals; notebooks; 
address books; date books; photographs; photo 
albums; paper folders; paper doorknob hangers; 
table cloths made of paper and paper napkins; lunch 
bags made of paper; wrapping paper; paper gift 
bags; comic books; trading cards; game books, 
namely, party game books, game books featuring 
paper games, activity game books; series of fiction 
books; cardboard stand-up cutouts featuring 
photographs or artwork; art prints; all included in 
class 16

מכשירי כתיבה ופרסומים; טובין מנייר; טובין מודפסים; לוחות 
שנה; מדבקות; סימניות; כרטיסי ברכה; פוסטרים; גלויות; עטים 
ועפרונות; מדבקות טאטו זמניות; יומנים ריקים; מחברות; ספרי 
כתובות; יומני פגישות; תמונות; אלבומי תמונות; תיקיות מנייר; 
מתלים על ידית הדלת מנייר; מפות לשולחן העשויות מנייר 

ומפיות נייר; תיקי אוכל העשויים מנייר; נייר עטיפה;
שקיות נייר למתנות; חוברות קומיקס; קלפי החלפה; ספרי 

משחקים, דהיינו, ספרי משחק במסיבות, ספרי משחק הכוללים 
משחקי נייר, ספרי משחק והפעלה ; סדרות של ספרים 
בדיוניים; מעמדי נגזרות (קאט אאוטס) העשויים מקרטון 

הכוללים תמונות ויצירות אומנות; הדפסי אומנות; הנכללים כולם 
בסיווג 16 

                                                                           

Class: 35 סוג: 35

Telephone directory information; data processing for 
third parties; on-line retail store services featuring 
computer software; on-line retail store services 
featuring downloadable musical sound recordings, 
downloadable ring tones, graphics, music, and 
downloadable video recordings featuring 
entertainment, news, music, technology, weather, 
sports and the arts; dissemination of advertising for 
others via the Internet; providing and rental of 
advertising space on the Internet; on-line advertising 
and marketing services

מידע בתחום ספרי טלפונים; עיבוד מידע עבור צדדים שלישיים; 
שירותי חנויות קמעונאיות מקוונות הכוללות משחקי מחשב; 
שירותי חנויות קמעונאיות מקוונות  הכוללות הקלטות קול 
מוסיקליות הניתנות להורדה, רינגטונים הניתנים להורדה, 

גרפיקות, מוסיקה, והקלטות וידאו הניתנות להורדה הכוללות 
בידור, חדשות, מוסיקה, טכנולוגיה, מזג אוויר, ספורט ואומנות; 
הפצה של פרסום עבור אחרים באמצעות האינטרנט; אספקת 
ושכירות של מקום אחסון באינטרנט; שירותי פרסום ושיווק 

מקוונים; הנכללים כולם בסיווג 35                                       
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Class: 36 סוג: 36

Financial and financing services; fundraising 
services; providing financial information; credit union 
services; shareholder and investor relations, 
shareholder services and corporate analyses; all 
included in Class 36

כספים ושירותי כספים; שירותי גיוס תרומות; אספקת מידע 
פיננסי; שירותי קרדיט יוניון; שירותי קשרי בעלי מניות 

ומשקיעים, שירותי בעלי מניות וניתוחי חברות; הנכללים כולם 
בסיווג 36                                                                       

                          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services,  transmission of voice, 
audio, visual images and data by telecommunications 
networks, wireless communication networks, the 
Internet, information services networks and data 
networks; electronic transmission of voice, text, 
images, data and information by means of mobile 
radios, two-way radios, cellular telephones, digital 
cellular telephones, mobile telephones, dispatch 
radios, pagers,  mobile dispatch radios, mobile data 
receivers and transmitters; television transmission 
and broadcasting services; communication of data by 
means of radio, telecommunication and satellite; 
email services; telecommunication access service for 
mobile devices via a wireless network for the purpose 
of sending and receiving electronic mail, facsimiles, 
data, images, information, text, numeric message 
and text messaging and for accessing a global 
communications network; transmission of news over 
the Internet; worldwide switched text and message 
transmission services; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of various subject 
matter, including entertainment, news, music, 
technology, weather, sports and the arts; all included 
in class 38

שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה), העברה של קול, אודיו, 
תמונות ויזואליות ונתונים על ידי רשתות תקשורת, רשתות 
תקשורת אלחוטיות, רשת האינטרנט, שירותי רשתות מידע 
ונתונים; העברה אלקטרונית של קול, טקסט, תמונות, נתונים 
ומידע באמצעות יכולות של רדיואים סלולאריים, רדיואים 

דו-כיווניים, טלפונים סלולאריים, טלפונים סלולאריים דיגיטליים, 
טלפונים ניידים, מכשירי רדיו נישאים, זימוניות, מכשירי רדיו 
נישאים ניידים, משדרי וקולטי מידע ניידים; שירותי העברה 

ושידור בטלוויזיה; תקשורת של נתונים על ידי רדיו, 
טלקומוניקציה ולוויין; שירותי דואר אלקטרוני (אימייל); שירותי 
גישה לתקשורת  להתקנים ניידים באמצעות רשות אלחוטית 
בכדי לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, פקסימיליה, נתונים, 
תמונות, מידע, טקסט, הודעה נומרית והודעות טקסט 

ולאספקת גישה לרשתות תקשורת גלובליות; העברה של 
חדשות על גבי האינטרנט; שירותי העברת טקסט והודעות 
מתחלפות כלל עולמיים; אספקת חדרי צ'אט מקוונים ולוחות 

בילבורד אלקטרוניים להעברה של הודעות באמצעות 
משתמשים בתחום המגוון המדובר, הכולל בידור, חדשות, 

מוסיקה, טכנולוגיה, מזג אוויר, ספורט ואומנות; הנכללים כולם 
בסיווג 38                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                              

Class: 41 סוג: 41

Production and distribution of motion picture films 
and audio visual entertainment; entertainment 
services in the nature of audio visual entertainment; 
providing on-line information in the field of motion 
picture films and video entertainment via the Internet; 
providing motion picture film and audio visual 
entertainment via wireless communication devices; 
entertainment services in the nature of non-
downloadable videos and images featuring motion 
pictures and audio visual content transmitted via the 
Internet and wireless communication networks; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; on-line journals, namely, blogs 
featuring personal information and opinions; 
entertainment amusement park and theme park 
services; entertainment services in the nature of live 
musical, comedy and dramatic performances; 
organizing entertainment and cultural events; 
entertainment in the nature of contests, competitions 
and games; all included in class 41

הפקה והפצה של סרטים ובידור אודיו ויזואלי; שירותי בידור 
בדמות בידור אודיו ויזואלי; אספקת מידע מקוון בתחום הסרטים 
ובידור הווידאו באמצעות האינטרנט; אספקת סרטים ובידור 

אודיו ויזואלי באמצעות התקני תקשורת אלחוטית; שירותי בידור 
בדמות וידאו, תמונות שאינם-ניתנים להורדה שהם סרטים 
ותוכן אודיו ויזאולי המועברים באמצעות האינטרנט ורשתות 
תקשורת אלחוטיות; שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי 

מחשב מקוונים; יומנים מקוונים, דהיינו, בלוגים הכוללים מידע 
אישי ודעות; שירותי פארקי שעשועים ופארקים על פי נושא 

בתחום הבידור; שירותי בידור בדמות הופעות חיות מוסיקליות, 
הופעות קומיות ודרמטיות; ארגון אירועי בידור ותרבות; שירותי 
בידור בדמות תחרויות, התחרויות ומשחקים; הנכללים כולם 
בסיווג 41                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

י"א ניסן תשע"ה - 14831/03/2015



 Owners

Name: Twentieth Century Fox Film Corporation

Address: 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 
90035, California, U.S.A.

a corporation existing 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

Consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer software 
systems and data processing systems for others; 
computer services, namely, designing, implementing, 
creating and maintaining web sites for others; 
consultancy in the field of computer website designs; 
computer services, namely, providing search engines 
for the internet that are used for locating information, 
resources, and the websites of others on a global 
computer network; planning, development and 
technical support of electronic communications 
networks; computer services, namely, application 
service provider to host computer application 
software designed for the handling and processing of 
information and data; design and development of on-
line computer software systems; hosting of digital 
content on the Internet, namely, on-line journals and 
blogs; providing temporary use of non-downloadable 
computer software used for the creation of on-line 
journals and blogs; all included in class 42

שירותי ייעוץ בתחום עיצוב, בחירה, יישום ושימוש במערכות של 
תוכנות מחשב ומערכות לעיבוד נתונים עבור אחרים; שירותי 
מחשוב, דהיינו, עיצוב, יישום, יצירה ותחזוקה של אתרי 
אינטרנט עבור אחרים; ייעוץ בתחום עיצוב אתרי אינטרנט 
ומחשבים; שירותי מחשוב, דהיינו, אספקת מנועי חיפוש 

לאינטרנט שעושים בהם שימוש לאתר מידע, משאבים,  ואתרי 
אינטרנט של אחרים על רשת גלובאלית ממוחשבת; שירותי 

תכנון, פיתוח ותמיכה טכנית של רשתות תקשורת אלקטרוניות; 
שירותי מחשוב, דהיינו, אספקת שירותי תוכנה לאירוח תוכנות 

מחשב המיועדות לטיפול ועיבוד של מידע ונתונים; עיצוב 
ופיתוח של מערכות תוכנה ממוחשבות מקוונות; אירוח של תוכן 
דיגיטלי על גבי האינטרנט, דהיינו, יומנים ובלוגים מקוונים; 

אספקת שימוש זמני של תוכנת מחשב שאינה-ניתנת להורדה 
שעושים בה שימוש ליצירה של יומנים ובלוגים מקוונים; 

הנכללים כולם בסיווג 42

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 45 סוג: 45

Social networking services; consultancy services in 
the field of online social networking; all included in 
class 45

שירותי רישות חברתי; שירותי ייעוץ בתחום של רישות חברתי 
מקוון; הנכללים כולם בסיווג 45.                                          
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Trade Mark No. 256219 מספר סימן

Application Date 02/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Moshe Sides & Son Ltd. שם: משה סידס ובנו בע"מ

Address: 3Hayotzer Street, P.O.B. 246, Beer Yaakov, 
70350, Israel

כתובת : רחוב היוצר 3, ת.ד. 246, באר יעקב, 70350, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zellermayer, Pelossof and Co., Adv.

Address: 12 Lincolen St., P.O.B. 14041, Tel Aviv, 67134, 
Rubinstein House, Israel

שם: צלרמאיר, פילוסוף ושות', עו"ד

כתובת : בית רובינשטיין, רחוב לינקולן 20, ת.ד. 14041, תל 
אביב, 67134, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery, candy; all included in class 
30.

דברי מאפה וממתקים, סוכריות; כולם הנכללים בסוג 30.         
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Trade Mark No. 256278 מספר סימן

Application Date 05/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1161100 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Mario Cloutier, 
Cambridge MA 02139, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals for the prevention and treatment of 
cancer and of auto-immune and inflammation 
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)

U.S.A., 27/11/2012, No. 85788142 ארה"ב, 27/11/2012, מספר 85788142

Class: 5 סוג: 5
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21ST CENTURY FOX

Trade Mark No. 256397 מספר סימן

Application Date 11/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Series of motion picture films, pre-recorded DVDs, 
and pre-recorded CDs; downloadable audio and 
video recordings; downloadable motion pictures and 
television shows; downloadable mobile software 
applications for mobile communication devices for 
use in distribution of digital video, video files, video 
games, and multimedia content; downloadable 
television shows and audio and video recordings 
featuring entertainment, news, music, technology, 
weather, sports and the arts; downloadable ring 
tones, ring backs, graphics, wallpaper, games and 
music via a global computer network and wireless 
devices; downloadable electronic publications, 
namely, books, magazines, manuals and pamphlets 
featuring entertainment, news, music, technology, 
weather, sports and the arts recorded on computer 
media; mouse pads; keyboards; spectacles, namely, 
reading glasses and eyeglass frames; downloadable 
musical sound recordings; decorative magnets; all 
included in Class 9

סדרות של סרטים, תקליטורי DVD המוקלטים מראש, 
ותקליטורי CD המוקלטים מראש; הקלטות וידאו ואודיו 

הניתנות להורדה; תכניות טלוויזיה וסרטים הניתנים להורדה; 
תוכנות מחשב מובייל הניתנות להורדה להתקני תקשורת ניידים 
לשימוש בהפצה של וידאו דיגיטלי, קבצי וידאו, משחקי וידאו 
ותוכן מולטימדיה; תוכניות טלוויזיה הניתנות להורדה והקלטות 
וידאו ואודיו הכוללים בידור, חדשות, מוסיקה, טכנולוגיה, מזג 
אוויר, ספורט ואומנות; רינגטונים הניתנים להורדה, צלצולים 
בחזרה (רינגבאקס), גרפיקות, טפטים, משחקים ומוסיקה 
באמצעות רשת מחשבים גלובאלית והתקנים אלחוטיים; 
פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה, דהיינו, ספרים, 

מגזינים, ספרי הדרכה ועלוני מידע הכוללים בידור, חדשות, 
מוסיקה, טכנולוגיה, מזג אוויר, ספורט ואומנות המוקלטים על 
מדיית מחשב; משטחים לעכברים; מקלדות; משקפיים, דהיינו, 

משקפי קריאה ומסגרות למשקפי ראייה; הקלטות קול 
מוסיקליות הניתנות להורדה; מגנטים דקורטיביים; הנכללים 

כולם בסיווג 9                                                                   
                                                                                    

                                                                        

Class: 16 סוג: 16

Stationery and publications; paper goods; printed 
matter; calendars; stickers; bookmarks; greeting 
cards; posters; postcards; pens and pencils; 
temporary tattoo transfers; blank journals; notebooks; 
address books; date books; photographs; photo 
albums; paper folders; paper doorknob hangers; 
table cloths made of paper and paper napkins; lunch 
bags made of paper; wrapping paper; paper gift 
bags; comic books; trading cards; game books, 
namely, party game books, game books featuring 
paper games, activity game books; series of fiction 
books; cardboard stand-up cutouts featuring 
photographs or artwork; art prints; all included in 
class 16

מכשירי כתיבה ופרסומים; טובין מנייר; טובין מודפסים; לוחות 
שנה; מדבקות; סימניות; כרטיסי ברכה; פוסטרים; גלויות; עטים 
ועפרונות; מדבקות טאטו זמניות; יומנים ריקים; מחברות; ספרי 
כתובות; יומני פגישות; תמונות; אלבומי תמונות; תיקיות מנייר; 
מתלים על ידית הדלת מנייר; מפות לשולחן העשויות מנייר 

ומפיות נייר; תיקי אוכל העשויים מנייר; נייר עטיפה;
שקיות נייר למתנות; חוברות קומיקס; קלפי החלפה; ספרי 

משחקים, דהיינו, ספרי משחק במסיבות, ספרי משחק הכוללים 
משחקי נייר, ספרי משחק והפעלה ; סדרות של ספרי בדיוניים; 
מעמדי נגזרות (קאט אאוטס) העשויים מקרטון הכוללים תמונות 

ויצירות אומנות; הדפסי אומנות; הנכללים כולם בסיווג 16
                                                                               

Class: 35 סוג: 35

Telephone directory information; data processing for 
third parties; on-line retail store services featuring 
computer software; on-line retail store services 
featuring downloadable musical sound recordings, 
downloadable ring tones, graphics, music, and 
downloadable video recordings featuring 
entertainment, news, music, technology, weather, 
sports and the arts; dissemination of advertising for 
others via the Internet; providing and rental of 
advertising space on the Internet; on-line advertising 
and marketing services

מידע בתחום ספרי טלפונים; עיבוד מידע עבור צדדים שלישיים; 
שירותי חנויות קמעונאיות מקוונות הכוללות משחקי מחשב; 
שירותי חנויות קמעונאיות מקוונות  הכוללות הקלטות קול 
מוסיקליות הניתנות להורדה, רינגטונים הניתנים להורדה, 

גרפיקות, מוסיקה, והקלטות וידאו הניתנות להורדה הכוללות 
בידור, חדשות, מוסיקה, טכנולוגיה, מזג אוויר, ספורט ואומנות; 
הפצה של פרסום עבור אחרים באמצעות האינטרנט; אספקת 
ושכירות של מקום אחסון באינטרנט; שירותי פרסום ושיווק 

מקוונים; הנכללים כולם בסיווג 35                                       
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Class: 36 סוג: 36

Financial and financing services; fundraising 
services; providing financial information; credit union 
services; shareholder and investor relations, 
shareholder services and corporate analyses; all 
included in Class 36

כספים ושירותי כספים; שירותי גיוס תרומות; אספקת מידע 
פיננסי; שירותי קרדיט יוניון; שירותי קשרי בעלי מניות 

ומשקיעים, שירותי בעלי מניות וניתוחי חברות; הנכללים כולם 
בסיווג 36

                                                                                     
        

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services,  transmission of voice, 
audio, visual images and data by telecommunications 
networks, wireless communication networks, the 
Internet, information services networks and data 
networks; electronic transmission of voice, text, 
images, data and information by means of mobile 
radios, two-way radios, cellular telephones, digital 
cellular telephones, mobile telephones, dispatch 
radios, pagers, mobile dispatch radios, mobile data 
receivers and transmitters; television transmission 
and broadcasting services; communication of data by 
means of radio, telecommunication and satellite; 
email services; telecommunication access service for 
mobile devices via a wireless network for the purpose 
of sending and receiving electronic mail, facsimiles, 
data, images, information, text, numeric message 
and text messaging and for accessing a global 
communications network; transmission of news over 
the Internet; worldwide switched text and message 
transmission services; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of various subject 
matter, including entertainment, news, music, 
technology, weather, sports and the arts; all included 
in class 38

שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה), העברה של קול, אודיו, 
תמונות ויזואליות ונתונים על ידי רשתות תקשורת, רשתות 
תקשורת אלחוטיות, רשת האינטרנט, שירותי רשתות מידע 
ונתונים; העברה אלקטרונית של קול, טקסט, תמונות, נתונים 
ומידע באמצעות יכולות של רדיואים סלולאריים, רדיואים 

דו-כיווניים, טלפונים סלולאריים, טלפונים סלולאריים דיגיטליים, 
טלפונים ניידים, מכשירי רדיו נישאים, זימוניות, מכשירי רדיו 
נישאים ניידים, משדרי וקולטי מידע ניידים; שירותי העברה 

ושידור בטלוויזיה; תקשורת של נתונים על ידי רדיו, 
טלקומוניקציה ולוויין; שירותי דואר אלקטרוני (אימייל); שירותי 
גישה לתקשורת  להתקנים ניידים באמצעות רשות אלחוטית 
בכדי לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, פקסימיליה, נתונים, 
תמונות, מידע, טקסט, הודעה נומרית והודעות טקסט 

ולאספקת גישה לרשתות תקשורת גלובליות; העברה של 
חדשות על גבי האינטרנט; שירותי העברת טקסט והודעות 
מתחלפות כלל עולמיים; אספקת חדרי צ'אט מקוונים ולוחות 

בילבורד אלקטרוניים להעברה של הודעות באמצעות 
משתמשים בתחום המגוון המדובר, הכולל בידור, חדשות, 

מוסיקה, טכנולוגיה, מזג אוויר, ספורט ואומנות; הנכללים כולם 
בסיווג 38                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 41 סוג: 41

Production and distribution of motion picture films 
and audio visual entertainment; entertainment 
services in the nature of audio visual entertainment; 
providing on-line information in the field of motion 
picture films and video entertainment via the Internet; 
providing motion picture film and audio visual 
entertainment via wireless communication devices; 
entertainment services in the nature of non-
downloadable videos and images featuring motion 
pictures and audio visual content transmitted via the 
Internet and wireless communication networks; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; on-line journals, namely, blogs 
featuring personal information and opinions; 
entertainment amusement park and theme park 
services; entertainment services in the nature of live 
musical, comedy and dramatic performances; 
organizing entertainment and cultural events; 
entertainment in the nature of contests, competitions 
and games; all included in class 41.

הפקה והפצה של סרטים ובידור אודיו ויזואלי; שירותי בידור 
בדמות בידור אודיו ויזואלי; אספקת מידע מקוון בתחום הסרטים 
ובידור הווידאו באמצעות האינטרנט; אספקת סרטים ובידור 

אודיו ויזואלי באמצעות התקני תקשורת אלחוטית; שירותי בידור 
בדמות וידאו, תמונות שאינם-ניתנים להורדה שהם סרטים 
ותוכן אודיו ויזאולי המועברים באמצעות האינטרנט ורשתות 
תקשורת אלחוטיות; שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי 

מחשב מקוונים; יומנים מקוונים, דהיינו, בלוגים הכוללים מידע 
אישי ודעות; שירותי פארקי שעשועים ופארקים על פי נושא 

בתחום הבידור; שירותי בידור בדמות הופעות חיות מוסיקליות, 
הופעות קומיות ודרמטיות; ארגון אירועי בידור ותרבות; שירותי 
בידור בדמות תחרויות, התחרויות ומשחקים; הנכללים כולם 
בסיווג 41                                                                       
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Class: 42 סוג: 42

Consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer software 
systems and data processing systems for others; 
computer services, namely, designing, implementing, 
creating and maintaining web sites for others; 
consultancy in the field of computer website designs; 
computer services, namely, providing search engines 
for the internet that are used for locating information, 
resources, and the websites of others on a global 
computer network; planning, development and 
technical support of electronic communications 
networks; computer services, namely, application 
service provider to host computer application 
software designed for the handling and processing of 
information and data; design and development of on-
line computer software systems; hosting of digital 
content on the Internet, namely, on-line journals and 
blogs; providing temporary use of non-downloadable 
computer software used for the creation of on-line 
journals and blogs; all included in class 42

שירותי ייעוץ בתחום עיצוב, בחירה, יישום ושימוש במערכות של 
תוכנות מחשב ומערכות לעיבוד נתונים עבור אחרים; שירותי 
מחשוב, דהיינו, עיצוב, יישום, יצירה ותחזוקה של אתרי 
אינטרנט עבור אחרים; ייעוץ בתחום עיצוב אתרי אינטרנט 
ומחשבים; שירותי מחשוב, דהיינו, אספקת מנועי חיפוש 

לאינטרנט שעושים בהם שימוש לאתר מידע, משאבים,  ואתרי 
אינטרנט של אחרים על רשת גלובאלית ממוחשבת; שירותי 

תכנון, פיתוח ותמיכה טכנית של רשתות תקשורת אלקטרוניות; 
שירותי מחשוב, דהיינו, אספקת שירותי תוכנה לאירוח תוכנות 

מחשב המיועדות לטיפול ועיבוד של מידע ונתונים; עיצוב 
ופיתוח של מערכות תוכנה ממוחשבות מקוונות; אירוח של תוכן 
דיגיטלי על גבי האינטרנט, דהיינו, יומנים ובלוגים מקוונים; 

אספקת שימוש זמני של תוכנת מחשב שאינה-ניתנת להורדה 
שעושים בה שימוש ליצירה של יומנים ובלוגים מקוונים; 

הנכללים כולם בסיווג 42

                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 45 סוג: 45

Social networking services; consultancy services in 
the field of online social networking; all included in 
class 45

שירותי רישות חברתי; שירותי ייעוץ בתחום של רישות חברתי 
מקוון; הנכללים כולם בסיווג 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)

U.S.A., 15/04/2013, No. 85904898 ארה"ב, 15/04/2013, מספר 85904898

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machine and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment and 
computers; fire-extinguishing apparatus; pre-recorded 
audio-visual content, namely motion picture films, 
DVDs, CDs; downloadable audio and video 
recordings; downloadable motion pictures, television 
shows and video recordings; downloadable ring 
tones, graphics, computer desktop wallpaper, games 
and music via a global computer network and 
wireless devices; computer games and video games; 
mobile applications; downloadable electronic 
publications; downloadable software; all included in 
class 9
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U.S.A., 15/04/2013, No. 85904899 ארה"ב, 15/04/2013, מספר 85904899

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; office functions; stores; retail store 
services; advertising services; business management 
and business administration services; market 
research; business consulting and information 
services; procurement services all included in class 
35

U.S.A., 15/04/2013, No. 85904900 ארה"ב, 15/04/2013, מספר 85904900

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; telecommunication services; 
electronic transmission of data, images and 
documents; streaming of audio, visual and 
audiovisual material via the Internet; video-on-
demand transmission services; television 
broadcasting services; cable television broadcasting; 
radio broadcasting services; podcasting services; all 
included in class 38

U.S.A., 15/04/2013, No. 85904902 ארה"ב, 15/04/2013, מספר 85904902

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 services; 
providing on-line databases and search engines; 
hosting of digital content on the Internet; application 
service provider; hosting of digital content on the 
Internet; design and development of computer 
hardware and software; website services; all included 
in class 42

U.S.A., 15/04/2013, No. 85904905 ארה"ב, 15/04/2013, מספר 85904905

Class: 36 סוג: 36

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; financial and financing services; 
fundraising services; providing financial information; 
credit union services; shareholder and investor 
relations, shareholder services and corporate 
analyses; all included in class 36

U.S.A., 15/04/2013, No. 85904907 ארה"ב, 15/04/2013, מספר 85904907

Class: 16 סוג: 16

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

Name: Twentieth Century Fox Film Corporation

Address: 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 
90035, California, U.S.A.

a corporation existing 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

U.S.A., 15/04/2013, No. 85904910 ארה"ב, 15/04/2013, מספר 85904910

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; education and 
entertainment services; providing of training; sporting 
and cultural activities; all included in class 41

U.S.A., 15/04/2013, No. 85904912 ארה"ב, 15/04/2013, מספר 85904912

Class: 45 סוג: 45

Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; 
social networking services; consultancy services; all 
included in class 45
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Trade Mark No. 256408 מספר סימן

Application Date 12/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Series of motion picture films, pre-recorded DVDs, 
and pre-recorded CDs; downloadable audio and 
video recordings; downloadable motion pictures and 
television shows; downloadable mobile software 
applications for mobile communication devices for 
use in distribution of digital video, video files, video 
games, and multimedia content; downloadable 
television shows and audio and video recordings 
featuring entertainment, news, music, technology, 
weather, sports and the arts; downloadable ring 
tones, ring backs, graphics, wallpaper, games and 
music via a global computer network and wireless 
devices; downloadable electronic publications, 
namely, books, magazines, manuals and pamphlets 
featuring entertainment, news, music, technology, 
weather, sports and the arts recorded on computer 
media; mouse pads; keyboards; spectacles, namely, 
reading glasses and eyeglass frames; downloadable 
musical sound recordings; decorative magnets; all 
included in Class 9.

סדרות של סרטים, תקליטורי DVD  המוקלטים מראש, 
ותקליטורי CD  המוקלטים מראש; הקלטות וידאו ואודיו 

הניתנות להורדה; תכניות טלוויזיה וסרטים הניתנים להורדה; 
תוכנות מחשב מובייל הניתנות להורדה להתקני תקשורת ניידים 
לשימוש בהפצה של וידאו דיגיטלי, קבצי וידאו, משחקי וידאו 
ותוכן מולטימדיה; תוכניות טלוויזיה הניתנות להורדה והקלטות 
וידאו ואודיו הכוללים בידור, חדשות, מוסיקה, טכנולוגיה, מזג 
אוויר, ספורט ואומנות; רינגטונים הניתנים להורדה, צלצולים 
בחזרה (רינגבאקס), גרפיקות, טפטים, משחקים ומוסיקה 
באמצעות רשת מחשבים גלובאלית והתקנים אלחוטיים; 
פרסומים אלקטרוניים הניתנים להורדה, דהיינו, ספרים, 

מגזינים, ספרי הדרכה ועלוני מידע הכוללים בידור, חדשות, 
מוסיקה, טכנולוגיה, מזג אוויר, ספורט ואומנות המוקלטים על 
מדיית מחשב; משטחים לעכברים; מקלדות; משקפיים, דהיינו, 

משקפי קריאה ומסגרות למשקפי ראייה; הקלטות קול 
מוסיקליות הניתנות להורדה; מגנטים דקורטיביים; הנכללים 

כולם בסיווג 9.                                                                 
                                                                                    

                                                              

Class: 16 סוג: 16

Stationery and publications; paper goods; printed 
matter; calendars; stickers; bookmarks; greeting 
cards; posters; postcards; pens and pencils; 
temporary tattoo transfers; blank journals; notebooks; 
address books; date books; photographs; photo 
albums; paper folders; paper doorknob hangers; 
table cloths made of paper and paper napkins; lunch 
bags made of paper; wrapping paper; paper gift 
bags; comic books; trading cards; game books, 
namely, party game books, game books featuring 
paper games, activity game books; series of fiction 
books; cardboard stand-up cutouts featuring 
photographs or artwork; art prints; all included in 
class 16.

מכשירי כתיבה ופרסומים; טובין מנייר; טובין מודפסים; לוחות 
שנה; מדבקות; סימניות; כרטיסי ברכה; פוסטרים; גלויות; עטים 
ועפרונות; מדבקות טאטו זמניות; יומנים ריקים; מחברות; ספרי 
כתובות; יומני פגישות; תמונות; אלבומי תמונות; תיקיות מנייר; 
מתלים על ידית הדלת מנייר; מפות לשולחן העשויות מנייר 

ומפיות נייר; תיקי אוכל העשויים מנייר; נייר עטיפה;
שקיות נייר למתנות; חוברות קומיקס; קלפי החלפה; ספרי 

משחקים, דהיינו, ספרי משחק במסיבות, ספרי משחק הכוללים 
משחקי נייר, ספרי משחק והפעלה ; סדרות של ספרים 
בידיוניים; מעמדי נגזרות (קאט אאוטס) העשויים מקרטון 

הכוללים תמונות ויצירות אומנות; הדפסי אומנות; הנכללים כולם 
בסיווג 16 .

                                                                         

Class: 35 סוג: 35

Telephone directory information; data processing for 
third parties; on-line retail store services featuring 
computer software; on-line retail store services 
featuring downloadable musical sound recordings, 
downloadable ring tones, graphics, music, and 
downloadable video recordings featuring 
entertainment, news, music, technology, weather, 
sports and the arts; dissemination of advertising for 
others via the Internet; providing and rental of 
advertising space on the Internet; on-line advertising 
and marketing services.

מידע בתחום ספרי טלפונים; עיבוד מידע עבור צדדים שלישיים; 
שירותי חנויות קמעונאיות מקוונות הכוללות משחקי מחשב; 
שירותי חנויות קמעונאיות מקוונות  הכוללות הקלטות קול 
מוסיקליות הניתנות להורדה, רינגטונים הניתנים להורדה, 

גרפיקות, מוסיקה, והקלטות וידאו הניתנות להורדה הכוללות 
בידור, חדשות, מוסיקה, טכנולוגיה, מזג אוויר, ספורט ואומנות; 
הפצה של פרסום עבור אחרים באמצעות האינטרנט; אספקת 
ושכירות של מקום אחסון באינטרנט; שירותי פרסום ושיווק 

מקוונים; הנכללים כולם בסיווג 35.                                       
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Class: 36 סוג: 36

Financial and financing services; fundraising 
services; providing financial information; credit union 
services; shareholder and investor relations, 
shareholder services and corporate analyses; all 
included in Class 36.

כספים ושירותי כספים; שירותי גיוס תרומות; אספקת מידע 
פיננסי; שירותי קרדיט יוניון; שירותי קשרי בעלי מניות 

ומשקיעים, שירותי בעלי מניות וניתוחי חברות; הנכללים כולם 
בסיווג 36.                                                                       

                          

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services,  transmission of voice, 
audio, visual images and data by telecommunications 
networks, wireless communication networks, the 
Internet, information services networks and data 
networks; electronic transmission of voice, text, 
images, data and information by means of mobile 
radios, two-way radios, cellular telephones, digital 
cellular telephones, mobile telephones, dispatch 
radios, pagers, mobile dispatch radios, mobile data 
receivers and transmitters; television transmission 
and broadcasting services; communication of data by 
means of radio, telecommunication and satellite; 
email services; telecommunication access service for 
mobile devices via a wireless network for the purpose 
of sending and receiving electronic mail, facsimiles, 
data, images, information, text, numeric message 
and text messaging and for accessing a global 
communications network; transmission of news over 
the Internet; worldwide switched text and message 
transmission services; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of various subject 
matter, including entertainment, news, music, 
technology, weather, sports and the arts; all included 
in class 38.

שירותי תקשורת רחק (טלקומוניקציה), העברה של קול, אודיו, 
תמונות ויזואליות ומידע על ידי רשתות תקשורת, רשתות 
תקשורת אלחוטיות, רשת האינטרנט, שירותי רשתות מידע 
ונתונים; העברה אלקטרונית של קול, טקסט, תמונות, נתונים 
ומידע באמצעות יכולות של רדיואים סלולאריים, רדיואים 

דו-כיווניים, טלפונים סלולאריים, טלפונים סלולאריים דיגיטליים, 
טלפונים ניידים, מכשירי רדיו נישאים, זימוניות, מכשירי רדיו 
נישאים ניידים, משדרי וקולטי מידע ניידים; שירותי העברה 

ושידור בטלוויזיה; תקשורת של נתונים על ידי רדיו, 
טלקומוניקציה ולוויין; שירותי דואר אלקטרוני (אימייל); שירותי 
גישה לתקשורת  להתקנים ניידים באמצעות רשות אלחוטית 
בכדי לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, פקסימיליה, נתונים, 
תמונות, מידע, טקסט, הודעה נומרית והודעות טקסט 

ולאספקת גישה לרשתות תקשורת גלובליות; העברה של 
חדשות על גבי האינטרנט; שירותי העברת טקסט והודעות 
מתחלפות כלל עולמיים; אספקת חדרי צ'אט מקוונים ולוחות 

בילבורד אלקטרוניים להעברה של הודעות באמצעות 
משתמשים בתחום המגוון המדובר, הכולל בידור, חדשות, 

מוסיקה, טכנולוגיה, מזג אוויר, ספורט ואומנות; הנכללים כולם 
בסיווג 38.                                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                        

Class: 41 סוג: 41

Production and distribution of motion picture films 
and audio visual entertainment; entertainment 
services in the nature of audio visual entertainment; 
providing on-line information in the field of motion 
picture films and video entertainment via the Internet; 
providing motion picture film and audio visual 
entertainment via wireless communication devices; 
entertainment services in the nature of non-
downloadable videos and images featuring motion 
pictures and audio visual content transmitted via the 
Internet and wireless communication networks; 
entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; on-line journals, namely, blogs 
featuring personal information and opinions; 
entertainment amusement park and theme park 
services; entertainment services in the nature of live 
musical, comedy and dramatic performances; 
organizing entertainment and cultural events; 
entertainment in the nature of contests, competitions 
and games; all included in class 41.

הפקה והפצה של סרטים ובידור אודיו ויזואלי; שירותי בידור 
בדמות בידור אודיו ויזואלי; אספקת מידע מקוון בתחום הסרטים 
ובידור הווידאו באמצעות האינטרנט; אספקת סרטים ובידור 

אודיו ויזואלי באמצעות התקני תקשורת אלחוטית; שירותי בידור 
בדמות וידאו, תמונות שאינם-ניתנים להורדה שהם סרטים 
ותוכן אודיו ויזאולי המועברים באמצעות האינטרנט ורשתות 
תקשורת אלחוטיות; שירותי בידור, דהיינו, אספקת משחקי 

מחשב מקוונים; יומנים מקוונים, דהיינו, בלוגים הכוללים מידע 
אישי ודעות; שירותי פארקי שעשועים ופארקים על פי נושא 

בתחום הבידור; שירותי בידור בדמות הופעות חיות מוסיקליות, 
הופעות קומיות ודרמטיות; ארגון אירועי בידור ותרבות; שירותי 
בידור בדמות תחרויות, התחרויות ומשחקים; הנכללים כולם 

בסיווג 41.
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Class: 42 סוג: 42

Consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer software 
systems and data processing systems for others; 
computer services, namely, designing, implementing, 
creating and maintaining web sites for others; 
consultancy in the field of computer website designs; 
computer services, namely, providing search engines 
for the internet that are used for locating information, 
resources, and the websites of others on a global 
computer network; planning, development and 
technical support of electronic communications 
networks; computer services, namely, application 
service provider to host computer application 
software designed for the handling and processing of 
information and data; design and development of on-
line computer software systems; hosting of digital 
content on the Internet, namely, on-line journals and 
blogs; providing temporary use of non-downloadable 
computer software used for the creation of on-line 
journals and blogs; all included in class 42.

שירותי ייעוץ בתחום עיצוב, בחירה, יישום ושימוש במערכות של 
תוכנות מחשב ומערכות לעיבוד נתונים עבור אחרים; שירותי 
מחשוב, דהיינו, עיצוב, יישום, יצירה ותחזוקה של אתרי 
אינטרנט עבור אחרים; ייעוץ בתחום עיצוב אתרי אינטרנט 
ומחשבים; שירותי מחשוב, דהיינו, אספקת מנועי חיפוש 

לאינטרנט שעושים בהם שימוש לאתר מידע, משאבים,  ואתרי 
אינטרנט של אחרים על רשת גלובאלית ממוחשבת; שירותי 

תכנון, פיתוח ותמיכה טכנית של רשתות תקשורת אלקטרוניות; 
שירותי מחשוב, דהיינו, אספקת שירותי תוכנה לאירוח של 
תוכנות מחשב המיועדות לטיפול ועיבוד של מידע ונתונים; 
עיצוב ופיתוח של מערכות תוכנה ממוחשבות מקוונות; אירוח 
של תוכן דיגיטלי על גבי האינטרנט, דהיינו, יומנים ובלוגים 

מקוונים; אספקת שימוש זמני של תוכנות מחשב שאינן-ניתנות 
להורדה שעושים בהן שימוש ליצירה של יומנים ובלוגים 

מקוונים; הנכללים כולם בסיווג 42                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 45 סוג: 45

Social networking services; consultancy services in 
the field of online social networking

שירותי רישות חברתי; שירותי ייעוץ בתחום של רישות חברתי 
מקוון; הנכללים כולם בסיווג 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)

European Community Trade Mark, 01/05/2013, No. 
011784618

איחוד האירופי לסימני מסחר, 01/05/2013, מספר 
011784618

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

Class: 45 סוג: 45
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 Owners

Name: Twentieth Century Fox Film Corporation

Address: 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 
90035, California, U.S.A.

a corporation existing 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
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CLIPSO

Trade Mark No. 256413 מספר סימן

Application Date 12/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEB

Address: Selongey 21260, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Seligsohn Gabrieli  & Co.

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

שם: זליגסון  גבריאלי ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Household and kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith), namely non-
electric pressure cookers, cooking pots, frying pans, 
griddles, griddle pans, non-electric griddles, Dutch 
ovens, stewpots, non-electric containers for steam 
cooking, baking tins, browning dishes; all included in 
class 21

כלים לבית ולמטבח ומיכלים (שלא עשויים ממתכת יקרה או 
מצופים בה), דהיינו סירי לחץ לא-חשמליים, סירי בישול, 

מחבתות, משטחי צלייה, מחבתות צלייה, משטחי צלייה לא 
חשמליים, תנורים הולנדיים, סירי קדירה, מיכלים לא חשמליים 
לבישול באדים, תבניות אפיה, כלי השחמה; הנכללים כולם 

בסוג 21                                                                         
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Trade Mark No. 256421 מספר סימן

Application Date 11/06/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: green and white as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: ירוק ולבן הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Meitav Plastic and Packing Products Ltd. שם: מיטב מוצרי ניילון ואריזה בע"מ

Address: 7 Hagavish St., Holon, Israel כתובת : הגביש 7, חולון, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

disposable cutlery ( fork, khife, spoon, teaspoon). סכום חד פעמי (מזלג, סכין, כף, כפית)                                 

Class: 16 סוג: 16

Food packaging, papper and plstic bags, papper 
products, namely toilet papaer, tissue paper, paper 
toweles, paper napkins, baking paper, paper bags; 
disposable tablecloth nylon/   paper.

אריזות מזון, שקיות ניילון ונייר, מוצרי נייר,דהיינו, נייר טואלט, 
נייר טישו, מגבות נייר, מפות נייר, ניירות אפייה, שקיות נייר; 
מפות שולחן חד פעמיות מניילון/ונייר.                                   

                    

Class: 21 סוג: 21

Cleaning products, namely, floor wipers, brooms, 
rags, trash can;  housewares, disposable cups, 
disposable plates, latex gloves.

מוצרי ניקיון, דהיינו, מגבים, מטאטים, סחבות, פחי אשפה; כלי 
בית, כוסות חד פעמיות, צלחות חד פעמיות,  כפפות לטקס       
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4M

Trade Mark No. 256519 מספר סימן

Application Date 13/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Photo frames, canvas for painting; paper, cardboard 
and goods made from these materials, not included 
in other classes; printed matter; book binding 
materials; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; adhesives for 
decorative purposes; artists' materials; artists' 
pencils, pens, and pastels for children; palette and 
mixing trays; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks; chalk, sidewalk chalk; arts and 
craft paint material; arts and craft paint kits, painting 
sets for children, painting and plaster moulding 
materials; painting and plaster moulding sets for 
children; painting and plaster moulding materials for 
children for use in making refrigerator magnets and 
for use in making badges; glow-in-the-dark adhesive 
stickers and figurines for decoration purposes; glow-
in-the-dark adhesive-backed stars for use in 
decorating walls or ceiling; glow-in-the-dark 
ornaments; self-adhesive stickers for decorative 
purposes; books, teaching and instructional 
materials; instruction manuals; printed instructional 
and teaching materials in the field of teaching 
science of children; printed materials relating to 
general knowledge on environmental concepts and 
friendliness; ornaments and decoration made of 
paper and/or cardboard; paper clips; clips; booklets; 
cards; magnetic boards, magnetic board related 
items, magnetic board sets composed of magnetic 
boards, magnets and marker pens for painting; 
drawing and writing instruments, materials and 
articles; catalogues, manuals; modelling plastics, 
materials and articles; packaging materials made of 
card, cardboard, paper or plastic; adhesive tapes, 
stickers and other stationery; baggage labels; 
calligraphy and paintings; photograph stands; bags 
(envelopes, pouches) of paper or plastics, for 
packaging; plastic bubble packs (for wrapping or 
packaging); packing paper;  boxes of cardboard or 
paper; writing or drawing books; copying paper 
(stationery); towels of paper; pictures; ink; stamps 
(seals); chaplets rosaries; posters; pamphlets; arts 
and crafts kits, arts and crafts kits comprising 
primarily coloured sand and cardboard sheets to 
which adhesive have been applied, for use in 
creating images from coloured sand; arts and craft 
kits.

מסגרות לתמונות, בדי קנבס לציור; נייר, קרטון וטובין העשויים 
מחומרים אלו, שאינם נכללים בסוגים אחרים; דברי דפוס; צרכי 
כריכת ספרים; צילומים; צרכי כתיבה; דבקים לנייר  או לשימוש 

ביתי; דבקים למטרות קישוט; חומרים לאומנים; עפרונות 
לאומנים, עטים וצבעי פסטל לילדים; לוח צבעים ומגשי ערבוב; 
מברשות צבע; מכונות כתיבה וצרכי משרד (למעט רהיטים); 
חומרים פלסטיים לאריזה (שאינם נכללים בסוגים אחרים); 
אותיות דפוס; גלופות; גיר, גיר למדרכה; חומרי ציור לאמנות 
ומלאכה; ערכות ציור אמנות ומלאכה, סטים לציור לילדים, 
חומרים לצביעת ויציקת גבס; סטים לצביעת ויציקת גבס 

לילדים; חומרים לצביעת וליציקת גבס לילדים לשימוש בהכנת 
מגנטים למקררים ולשימוש בהכנת תגים; מדבקות וצלמיות 

הזוהרות בחושך למטרות קישוט; כוכבים בעלי צד אחורי דביק 
הזוהרים בחושך לשימוש לקישוט קירות או תקרות; קישוטים 
הזוהרים בחושך; מדבקות הנדבקות מעצמן למטרות קישוט; 
ספרים, חומרי לימוד והדרכה; מדריך הוראות; חומרי הדרכה 

ולימוד מודפסים בתחום לימוד מדעים לילדים; חומרים מודפסים 
הקשורים למידע כללי אודות מושגים באיכות הסביבה 

וידידותיות לסביבה; קישוטים ועיטורים העשויים מנייר ו/או 
קרטון; מהדקי נייר; אטבים; חוברות; כרטיסים; לוחות מגנטיים, 

פריטים הקשורים ללוח מגנטי, סטים של לוחות מגנטיים 
המורכבים מלוחות מגנטיים, מגנטים ועטי סמן לציור; כלים, 
חומרים ופריטים לציור ולכתיבה; קטלוגים, מדריכים; פלסטיק, 
חומרים ופריטים לבניית מודלים; חומרי אריזה העשויים מקלף, 

קרטון, נייר או פלסטיק; נייר דבק, מדבקות וצרכי כתיבה 
אחרים; תוויות לכבודה; קליגרפיה וציורים; מעמדים לצילומים; 
תיקים (מעטפות, נרתיקים) מנייר או פלסטיק, לאריזה; פלסטיק 
בועות (לעטיפה או אריזה); נייר אריזה; קופסאות מקרטון או 
נייר; ספרי כתיבה או ציור; נייר צילום (נייר מכתבים); מגבות 

נייר; תמונות; דיו; חותמות; מחרוזות תפילה; פוסטרים; עלונים; 
ערכות אומנות ומלאכה, ערכות אומנות ומלאכה המורכבות 
בעיקר מחול צבעוני וגיליונות קרטון שאליהם דבק הודבק, 

לשימוש ביצירת צורות מחול צבעוני.                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 28 סוג: 28

Mosaic puzzles, jigsaw puzzle, kites, toy masks; 
Gymnastic and sporting articles not included in other 
classes with the exception of clothes, shoes and 
carpets; ornaments and decorations for Christmas 
trees; toys, games and playthings whether sold 

פאזל פסיפס, פאזל, עפיפונים, מסכות צעצוע; פריטי התעמלות 
וספורט אשר אינם כלולים בסוגים אחרים חוץ מבגדים, נעליים 

ושטיחים; עיטורים וקישוטים לעצי חג המולד; צעצועים, 
משחקים ודברי משחק באם נמכר באופן שלם או בצורת ערכה; 
צעצועים חינוכיים; ערכות עבור חלקים [הנמכרים יחד] עבור 
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complete or in kit form; educational toys; kits for parts 
[sold complete] for making toy models; craft toys sold 
in kit form; scientific experimental kits (playthings); 
toy scientific apparatus and instrument sets; toy kit 
models for games;  toy moulds and moulding 
compounds and materials; building blocks for toys; 
toy buildings and accessories therefore; board 
games; chess games; chess sets, Japanese chess 
sets; puzzles; kaleidoscopes; playing cards; card 
games; toys relating to magic; conjuring apparatus; 
miniature replica football kits; marbles; game sheet; 
dice; dice cups; backgammon; diamond games; 
checker sets; domino sets; mahjong goods; draughts 
sets; billiard sets; toys for pets; ski waxes; fishing 
equipment; balls for games; manipulative puzzles; 
manipulative games;  toy model kits assembly; 
scientific toys; scientific hobby activity kits; toy 
camera; yo-yos; toy snakes; toy flying discs; dolls; 
game equipment; action figures; action skill games; 
action target games; bendable toys; building games; 
children's multiple activity toys; construction toys; 
drawing toys; electronic action toys; electronic toy 
vehicles; electronically operated toy motor vehicles; 
hand-powered non-mechanical flying toy; mechanical 
action toys; mechanical toys; model cars; modeled 
plastic toy figurines; non-electronic toy vehicles; non-
riding transportation toys; paper air-planes; paper 
dolls; paper face masks; play figures; play sets for 
action figures; positionable three dimensional toys for 
use in games; positionable toy figures; positionable 
two dimensional toys for use in games; push toys; 
sand toys; scale model kits; sketching toys; spinning 
tops; tossing disc toys; toy action figures and 
accessories therefor; toy and novelty face masks; toy 
cars; toy clocks and watches; toy construction blocks; 
toy construction sets and kits for playing; toy figures; 
toy masks; toy model hobbycraft kits; toy model kit 
cars; toy kit model dolls; toy model train sets; toy 
model vehicles and related accessories sold as units; 
toy robots, bubble making wand and solution, toy 
ducks and bubble guns; skeleton toys; skeleton 
dinosaur toys; toys, games, craft toys, toy models, 
playthings, activity kits and toy construction sets 
relating to general knowledge on environmental 
concepts and friendliness; experimental or activity 
kits comprised of children's multiple activity toys for 
learning about science, optics, universe, space, 
planets, solar system, magnetism, volcanoes, 
science of flying, electricity, gold mining; toy kits to be 
assembled by user for the construction of toy robots; 
soccer game playsets; toy electric shock wire making 
kits; kaleidoscope making kits; magic sets consisting 
of materials for performing magic tricks; toy 
submarines; toy hovering jets powered by a balloon; 
toy ant habitat; toy kits for constructing dinosaur 
fossils and dinosaur skeletons; toy dinosaur dig kits 
and excavation too; electronic permanent-magnetic 
toys; toy magnetic kits; wisdom toys; toys (for 
educational purposes); games  other than those 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; body building apparatus; archery 
implements; machines for physical exercises; 
swimming pools (play articles); protective padding 
(parts of sport wear); fishing tackle; racket 
sweatband.

הכנת מודלים של צעצועים; צעצועי מלאכה הנמכרים בצורת 
ערכה; ערכות התנסות מדעיות (דברי משחק); סטים של 

צעצועים של התקנים ומכשירים מדעיים; מודלים של ערכות 
צעצוע למשחקים;  תבניות צעצוע ותרכובות וחומרים ליציקה; 
צעצועי קוביות לבנייה; בנייני צעצוע ואביזרים עבורם; משחקי 
לוח; משחקי שחמט; סטים לשחמט, סטים לשחמט יפני; 
פאזלים; קלידוסקופים; קלפים; משחקי קלפים; צעצועים 

הקשורים לקסמים; מנגנונים להעלות באוב; ערכות פוטבול 
מועתק מיניאטורי; גולות; גיליונות משחק; קוביות; כוסות 

לקוביות; שש-בש; משחקי יהלומים; סטים של דמקה ; סטים 
של דומינו; טובין של מה-ג'ונג; סטים של דרוטס; סטים של 
ביליארד; צעצועים לחיות מחמד; שעווה לסקי; ריפוד מגן 

(חלקים מביגוד ספורט); ציוד דייג; כדורים למשחקים; פאזלים 
ידניים; משחקים ידניים ; ערכות מודל להרכבת צעצועים; 

צעצועים מדעיים; ערכות לפעילות תחביבים מדעיים; מצלמת 
צעצוע; יו-יו; נחשי צעצוע; צעצועי דיסקים מעופפים; בובות; ציוד 
למשחקים; דמויות פעולה; משחקי מיומנות פעולה; משחקי יעד 

פעולה; צעצועים הניתנים לכיפוף; משחקי בנייה; צעצועי 
פעילות מרובה לילדים; צעצועי בנייה; צעצועי ציור; צעצועי 

פעולה אלקטרוניים; מכוניות צעצוע אלקטרוניות; מכוניות צעצוע 
ממונעות המופעלות בצורה אלקטרונית; צעצוע עף לא מכני 

המופעל ידנית; צעצועי פעולה מכניים; צעצועים מכניים; מודלים 
של מכוניות; דמויות צעצוע מודלים מפלסטיק; מכוניות צעצוע 
לא אלקטרוניות; צעצועי תחבורה שאינם ניתנים לרכיבה; 
מטוסים מנייר; בובות מנייר; מסכות פנים מנייר; דמויות 

למשחק; סטי משחק לדמויות פעולה; צעצועים תלת ממדיים 
הניתנים להצבה לשימוש במשחקים; דמויות צעצוע הניתנות 

להצבה; צעצועים דו ממדיים הניתנים להצבה לשימוש 
במשחקים; צעצועים לחיצים; צעצועי חול; ערכות מודלים 

בהתאם לקנה מידה; צעצועי שרטוט;  סביבונים; צעצועי דיסקים 
מעופפים; צעצועי דמויות פעולה ואביזרים עבורם; מסכות פנים 
לצעצועים ולאיסוף); מכוניות צעצוע; שעוני צעצוע ושעוני יד 
צעצוע; בלוקי צעצוע לבנייה; סטים וערכות של בלוקים לבנייה 
למשחק; דמויות צעצוע; מסכות צעצוע; ערכות מודלים של 

צעצועים הוביקראפט; ערכת מודלים של צעצועי מכוניות; ערכות 
מודלים של בובות צעצוע; ערכות מודלים של רכבות צעצוע; 
מודלים של רכבי צעצוע ואביזרים קשורים הנמכרים יחד; 

צעצועי רובוטים, שרביט המכין בועות ותמיסה, ברווזי צעצוע 
ואקדחי בועות; צעצועי שלד; צעצועי שלדי דינוזאורים; צעצועים, 
משחקים, צעצועי מלאכה, צעצועי מודלים, דברי משחק, ערכות 
פעילות וסטי צעצוע של בנייה הקשורים למידע כללי אודות 

מושגים באיכות הסביבה וידידותיות לסביבה; ערכות פעילות או 
התנסויות המורכבות מצעצועי פעילות מרובים של ילדים 

ללמידה על מדע, אופטיקה, יקום, חלל, כוכבי לכת, מערכת 
השמש, מגנטיות, הרי געש, מדע של טיסה, חשמל, כריית זהב; 
ערכות צעצועים להרכבה על ידי המשתמש לבנייה של רובוטי 
צעצוע; סטים למשחק כדורגל; ערכות צעצוע להכנת חוטים 
להתחשמלות; ערכות להכנת קלידוסקופ; סטים לקסמים 

המכילים חומרים למופעי תעלולי קסם; צוללות מצעצוע; צעצועי 
מטוסים מרחפים המונעים  על ידי בלון; צעצועי בית גידול 
לנמלים; ערכות צעצוע לבניית מאובני דינוזאורים ושלדי 

דינוזאורים; ערכות צעצוע לגילוי וחפירת דינוזאורים; צעצועים 
מגנטיים קבועים אלקטרוניים; ערכות צעצועים מגנטיים; צעצועי 
בינה; צעצועים (למטרות חינוך); משחקים חוץ מאלו שהותאמו 
לשימוש עם מסך או מוניטור תצוגה חיצוני; מנגנונים לפיתוח 
גוף; כלי חץ וקשת; מכונות לתרגילים פיסיים; בריכות שחייה 
(פרטי משחק); ריפוד מגן (חלקים מביגוד ספורט); ציוד דיג; 

סרט זיעה למשחקי מחבט.                                                 
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 Owners

Name: 4M Industrial Development Limited

Address: 12/F Sing Ho Finance Building, 166-168 
Gloucester Road, WANCHAI, Hong Kong

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

י"א ניסן תשע"ה - 16531/03/2015



התנור

Trade Mark No. 256548 מספר סימן

Application Date 17/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jonathan Boris Goldman שם: יונתן בוריס גולדמן

Address: 9 Stav St., Hod Hasharon, 45295, Israel כתובת : סתיו 9, הוד השרון, 45295, ישראל

Name: Gabriel Martin Rakower שם: גבריאל מרטין רקובר

Address: 28 Rambam St., Ra`anana, 43602, Israel כתובת : רמב"ם 28, רעננה, 43602, 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: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services of creative 
projects; rental of  on-line advertising  space for 
creative projects; on -line art gallery;  promoting and 
showcasing the good of others in the field of creative 
projects by means of an on-line site; promotion and 
support to a website where users can offer goods 
and services in presale; promotion and support to a 
website connecting sellers with buyers in creative 
domain providing website where users can offer 
goods for presale;  promotion  a website connecting 
sellers with buyers in creative domains; opertaing on 
line marketplace for sellers of goods and services in 
creative; all included in class 35.

שירותי פרסום ושיווק מקוונים של מיזמים יצירתיים; השכרה של 
מקום פרסום מקוון עבור מיזמים יצירתיים; גלריית אומנות 

מקוונת; קידום והצגת מוצרים ופרוייקטים יצירתיים באמצעות 
אתר מקוון; קידום ותמיכה באתר אינטרנט שבו משתמשים 
רשאים להציע טובין ושירותים יצירתיים במכירה מוקדמת; 
קידום באתר אינטרנט המקשר בין מוכרים וקונים בתחומי 
היצירה; תפעול זירת מסחר מקוונת עבור מוכרי טובין 

ושירותים; הנכללים כולם בסוג 35.                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                  

Class: 36 סוג: 36

On-line business fundraising-services; providing a 
website where users can conduct fundraising in order 
to raise money for projects and/or services; financial 
services, including business fundraising provided 
over the internet; facilitating and arranging for the 
financing of independent art, media and culture 
products and/or services; all included in class 36.

שירותים עיסקיים מקוונים לגיוס כספים; תפעול אתר אינטרנט 
המאפשר למשתמשים לנהל גיוס הון לצורך פרויקטים ו/או 
שירותים; שירותים פיננסיים, לרבות גיוס הון עסקי באמצעות 
האינטרנט; סיוע וקידום למימון מוצרי ו/או שירותי אמנות 

עצמאית, מדיה ותרבות; הנכללים כולם בסוג 36.                   
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Trade Mark No. 256590 מספר סימן

Application Date 17/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: P.M.S Technologies Eilat Ltd שם: פי אם אס טכנולוגיות אילת בע"מ

Address: hsandlar 5, P.O.B. 463, eilat, 88000, Israel כתובת : הסנדלר 5, ת.ד. 463, אילת, 88000, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

flame retardants     חומרים מעכבי בעירה

Class: 17 סוג: 17

Silicone for sealing smoke and gas transitions. סיליקון לאיטום מעברי עשן וגז.                                     

י"א ניסן תשע"ה - 16731/03/2015



CONSLIP

Trade Mark No. 256604 מספר סימן

Application Date 20/06/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1171461 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: CONSTAB Polyolefin Additives GmbH

Address: Mohnetal 16, D-59602 Ruthen, Germany

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

Concentrates of substances in a polymeric carrier; 
concentrates of antiblock and antistatic substances; 
Concentrates of slip agents in a polymeric carrier; 
concentrates of slip-antiblock and slip-antistatic 
agents; 

תרכיזים של חומרים פולימריים בנשאי פולימרים; תרכיזים של 
חומרי אנטי חסימה ואנטי סטטיים; תרכיזים מונעי חיכוך בנשאי 
פולימרים; תרכיזים מונעי חיכוך נוגדי חסימה ומונעי חיכוך אנטי 
סטטיים                                                                         

י"א ניסן תשע"ה - 16831/03/2015



Trade Mark No. 256723 מספר סימן

Application Date 13/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1059447 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Kern Pharma, S.L.

Address: C/Venus, 72, Pol. Ind. Colon II, E-08228 
Terrassa (Barcelona), Spain

(España Sociedad Limitada)

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 and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, plasters, 
materials for dressings; material for dental fillings and 
dental impressions; disinfectants.

י"א ניסן תשע"ה - 16931/03/2015



IOKSTEPS

Trade Mark No. 256730 מספר סימן

Application Date 23/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, computer programmes, 
computer  peripheral devices, telecommunications 
apparatus and instruments, communications 
apparatus and instruments, terminal apparatus, 
intercommunications  apparatus,   telephones, mobile 
telephones, pagers, facsimile machines; 
telecommunication & IT software, including computer 
software for the modeling of movement of people and 
vehicles through public spaces and buildings; 
software systems and installations, 
telecommunication & IT programs and instruments 
for use in services in connection with application 
server, user management, network management, 
service management, business management, tariff 
management, application development tools, 
interface test tools, resource center and gateway  
solution; telecommunication & IT software systems 
and  installations for application services in 
connection with intelligent network, operation support 
system and network management system for fixed, 
mobile, transport and access network; 
telecommunication & IT hardware systems and  
integration for use in telecommunication & IT 
network; telecommunication & IT apparatuses; data 
communication apparatus; transmission apparatus 
(for communication purposes); voice communication 
apparatus;  intelligent network apparatus (for  
communication  purposes); pedometers; 
thermometers not for medical use; baby scales; 
bathroom scales; electronic scales; electronic 
weighing scales;  weighing scales; whistles for 
signalling; meters for measuring body weight; all 
included in class 9; all included in class 9

חומרת מחשב, תוכנות מחשבת, התקנים היקפיים למחשב, 
התקנים ומכשירי טלקומוניקציה, התקנים ומכשירי תקשורת, 
התקנים לעמדות, התקני בין-תקשורת, טלפונים, טלפונים 

ניידים, איתוריות, מכשירי פקסימיליה; תוכנת טכנולוגית מידע 
(IT) וטלקומוניקציה כולל תוכנת מחשב להדגמה ותנועת אנשים 
וכלי רכב דרך חללים ציבוריים ובניינים; מערכות והתקנים של 
תוכנה; תוכנות ומכשירי טכנולוגית מידע(IT) וטלקומוניקציה 

לשימוש בשירותים בקשר לשרתי אפליקציות, ניהול משתמשים, 
ניהול רשת, ניהול שירותים, ניהול עסקים, ניהול תעריפים, כלי 

פיתוח אפליקציות, כלי בדיקת ממשקת, מרכזי משאבים 
 (IT) ופתרונות מעבר; מערכות תוכנת טכנולוגית מידע

וטלקומוניקציה והתקנים לשירותי אפליקציות לגבי רשת חכמה, 
מערכת תמיכה תפעולית ומערכת ניהול רשת למערכת 

מקובעת, ניידת, העברה ורשת גישה; מערכת חומרה טכנולוגית 
מידע (IT) וטלקומוניקציה ואינטגרציה לשימוש ברשת טכנולוגית 

 (IT) וטלקומוניקציה; התקני טכנולוגית מידע (IT) מידע
וטלקומוניקציה; התקנים לתקשורת נתונים; התקני העברה 

(לצורכי תקשורת); התקנים לתקשורת קול; התקני רשת חכמה 
(למטרות תקשורת); מדי דרך; מדי חום שאינם לשימוש רפואי; 

מאזני תינוק; מאזני אמבטיה; מאזניים אלקטרוני; משקל 
מאזניים אלקטרוני; מאזני משקל; משרוקית נשיפה למתן 

סימנים, מדי מדידת משקל גוף; הנכללים כולם בסוג 9.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 10 סוג: 10

Pulse oximeters; meters for measuring blood 
glucose; thermometers for medical purposes; body-
fat monitors; sphygmomanometers; blood testing 
apparatus; heart rate calculators; heart rate monitors; 
heart monitors to be worn during exercise; heartbeat 
measuring apparatus ; all included in class 10

מדי דופק; מדי מדידת גלוקוז בדם, מד חום למטרות רפואיות; 
מכשירי ניטור שומן-גוף; מכשירי מדידת לחץ דם; התקנים 
לבדיקת דם; מחשבוני קצב לב, מכשירי ניטור מכשירי ניטור 
קצב לב; מכשירי ניטור ללבישה במהלך התעמלות; מכשירים 
למדידת דופק לב; הנכללים כולם בסוג 10.                            

                                                                      

Class: 44 סוג: 44

Medical services; veterinary services; hygienic and  
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services; health care; 
medical assistance; all included in class 44

שירותים רפואיים; שירותים וטרינריים; טיפולים היגיינים וטיפולי 
יופי לבני אדם או לבעלי חיים; שירותים בקשר לחקלאות, גננות 
ויערנות; טיפול בריאותי; סיוע רפואי; הנכללים כולם בסוג 44.    
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 Owners

Name: DASCOM ENTERPRISES  LIMITED

Address: Nan Fung Centre, Nos.264-298 Castle  Peak  
Road,, Tsuen  Wan, New Territories, Hong Kong

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

י"א ניסן תשע"ה - 17131/03/2015



ויטל
Vital

Trade Mark No. 256756 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Shternman Food LTD שם: שטרנמן מזון בע"מ

Address: 4 Halahav St., Holon, Israel כתובת : רח' הלהב 4, חולון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Alexander Borochovich Rozenman, Adv.

Address: 11  Uri Tzvi Grinberg St ., Tel Aviv, Israel

שם: אלכסנדר בורוכוביץ' רוזנמן, עו"ד

כתובת : רח' אורי צבי גרינברג 11, תל אביב, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

cheese, dairy spreads, milk based cheese 
substitutes. 

גבינה, ממרחים מחלב, תחליפי גבינה על בסיס חלב.               
  

י"א ניסן תשע"ה - 17231/03/2015



NICE SEAMLESS

Trade Mark No. 256765 מספר סימן

Application Date 24/06/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer hardware and 
software for digital recording of voice, video, radio, 
VoIP, email, instant messaging, social media 
interactions, text messages, accessing the worldwide 
web, accessing intranet and accessing wireless and 
other multimedia communication, transmitted over 
telecommunication equipment and networks; 
computerized hardware and software used to capture 
video, voice and data information and meta-data 
capture, signal processing, signal analysis, alarms, 
storage, archiving and dissemination; computer 
application software for data management, analysis, 
interpretation, identification, reporting, and decision 
support related to recorded and non-recorded voice, 
video, radio, VoIP, email, instant messaging, social 
media interactions, text messages, worldwide web, 
intranet, screen, wireless and other unstructured 
multimedia interactions; computer application 
software for call center performance optimization, call 
center quality monitoring, enterprise business 
interactions analytics, public safety and 
transportation command and control, scenario 
reconstruction and investigation, security 
management, security surveillance and real-time 
threat detection, alarm analysis and management, 
lawful interception and intelligence systems, and 
financial crime, risk, and compliance; computer 
application software for situation management to 
enable situation planning, response and analysis for 
the security, safety and emergency markets; 
computer application software for data management, 
and analysis interpretation identification real-time 
analytics, decision-making, agent guidance, and 
process automation, reporting and decision support 
related to recorded and non- recorded of voice, 
video, radio, VoIP, email, instant messaging, social 
media interactions, text messages, worldwide web, 
intranet, screen, wireless and other unstructured 
multimedia interactions for contact center operational 
efficiency, customer experience management, 
improving sales and marketing effectiveness, and 
reducing customer churn; telecommunication 
equipment, namely, audio and call recording and 
logging equipment, trunked radio equipment, and 
telecommunications hardware and software for 
monitoring and storing voice, video and data; all 
included in class 9

חומרת מחשב; חומרת ותוכנת מחשב להקלטה דיגיטאלית של 
קול, וידאו, רדיו, פרוטוקולי העברת קול באינטרנט ,(וי או איי 
פי)  דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, אינטראקציות במדיה 
חברתית, מסרוני טקסט, גישה לאינטרנט, גישה לאינטראנט 
וגישה לתקשורת אלחוטית ולתקשורת מולטימדיה אחרת, 

המשודרת על גבי ציוד ורשתות טלקומוניקציה; חומרה ותוכנה 
ממוחשבות המשמשות ללכידה של מידע חוזי, שמע ונתונים, 
וללכידה של מטא-נתונים, עיבוד אותות, ניתוח אותות, אזעקות, 
אחסון, יצירת ארכיון והפצה; תוכנת יישום עבור ניהול נתונים, 
ניתוח, פירוש, זיהוי, דיווח, ותמיכה בקבלת החלטות בנוגע 
לקול, וידאו, רדיו, פרוטוקולי העברת קול באינטרנט, דואר 
אלקטרוני, הודעות מיידיות, אינטראקציות במדיה חברתית, 

מסרוני טקסט, אינטרנט, אינטראנט, תצוגת מסך, אינטראקציות 
מולטימדיה לא מובנות אלחוטיות ואחרות מוקלטים 

ולא-מוקלטים; תוכנת יישום לאופטימיזציה של ביצועי מוקד 
טלפוני, בקרת איכות של מוקד טלפוני, אנליטיקה של 

אינטראקציות של מיזמים עסקיים, פיקוד ושליטה על בטחון 
הציבור ותעבורה, שחזור תרחישים וחקירות, ניהול אבטחה, 

מעקב בטחוני ואיתור איומים בזמן אמת, ניתוח וניהול אזעקות, 
יירוט חוקי ומערכות מודיעין, ופשעים, סיכונים, והתאמות 

פיננסיים; תוכנת יישום לניהול מצב כדי לאפשר תכנון, תגובה 
וניתוח מצב עבור שווקי ביטחון, בטיחות וחירום; תוכנת יישום 
לניהול נתונים, ניתוח, פירוש, זיהוי, אנליטיקה בזמן אמת, 

קבלת החלטות, הדרכת סוכנים, ואוטומציה של תהליכים, דיווח, 
ותמיכה בקבלת החלטות בנוגע לקול, וידאו, רדיו, פרוטוקולי 
העברת קול באינטרנט, דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, 
אינטראקציות במדיה חברתית, מסרוני טקסט, אינטרנט, 

אינטראנט, תצוגת מסך, אינטראקציות מולטימדיה לא מובנות 
אלחוטיות ואחרות מוקלטים ולא-מוקלטים עבור יעילות 

תפעולית של מוקד שירות, ניהול ניסיון לקוח, שיפור יעילות 
המכירות והשיווק, והפחתת איבוד לקוחות; ציוד טלקומוניקציה, 
דהיינו, ציוד להקלטה ותיעוד שמע ושיחות, ציוד זיווד רדיו, 
וחומרה ותוכנה של טלקומוניקציה המיועדות לניטור ולאחסון 

שמע, חוזי ונתונים; הכל כלול בסיווג 9.
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Ownersבעלים

Name: NICE SYSTEMS LTD. שם: נייס מערכות בע"מ

Address: Raanana, 43622, Israel כתובת : זרחין 22, רעננה, 43622, ישראל

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

Technical support services, namely, trouble shooting 
of computer software problems; computer technology 
support services, namely, help desk services; 
technical consulting in the field of computer-based 
information systems and components and 
communications systems; new product design 
services; customization of computer hardware and 
software; computer systems integration services, 
maintenance of computer software; all of the 
foregoing are offered for use with the digital recording 
of voice, video, radio, VoIP, email, instant 
messaging, social media interactions, text messages, 
worldwide web, intranet, screen, wireless and other 
multimedia communication, transmitted over 
telecommunication equipment and networks; 
included in class 42.

שירותי תמיכה טכניים, דהיינו, איתור וטיפול בבעיות של תוכנות 
מחשב; שירותי תמיכה לטכנולוגיות מחשב, דהיינו, שירותי 

מרכזי תמיכה; יעוץ טכני בתחום של מערכות מידע המבוססות 
על מחשבים ומרכיבים ומערכות תקשורת; שירותים לתכנון 
מוצרים חדשים; התאמה אישית של תוכנות וחמרת מחשב; 

שירותי שילוב מערכות מחשב; תחזוקה של תוכנות מחשב; כל 
הנזכר לעיל מוצעים לשימוש בהקלטה דיגיטאלית של קול, 
וידיאו, רדיו, פרוטוקולי העברת קול באינטרנט (וי או איי פי) 
דואר אלקטרוני, מסרים מיידיים, אינטראקציות במדיה 

חברתית, הודעות טקסט, אינטרנט, אינטראנט, תצוגת מסך, 
תקשורת מולטימדיה אלחוטית ואחרת, המשודרת באמצעות 
ציוד ורשתות טלקומוניקציה; הנכללים כולם בסוג 42.              
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Trade Mark No. 256809 מספר סימן

Application Date 26/06/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: IDT Telecom, Inc.

Address: 550 Broad Street, Newark, 07102, NEW 
JERSEY, 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: 36 סוג: 36

Prepaid telephone calling card services; electronic 
payment services, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; electronic funds 
transfer via electronic communications networks;  
financial services, namely, facilitating electronic 
commerce transactions by individuals via a mobile 
phone, including electronic banking, electronic bill 
payment and electronic payment for purchases; all 
included in class 36.

שירותי כרטיסי חיוג משולמים מראש; שירותים לתשלום 
אלקטרוני, דהיינו, עיבוד אלקטרוני ושידור של מידע על תשלומי 
חשבון; העברת כספים אלקטרונית באמצעות רשתות תקשורת 

אלקטרוניות; שירותים פיננסיים, דהיינו, סיוע בעסקאות 
מסחריות אלקטרוניות על-ידי יחידים באמצעות טלפון נייד, כולל 

בנקאות אלקטרונית, תשלום חשבונות אלקטרוני ותשלום 
אלקטרוני עבור רכישות; הנכללים כולם בסוג 36.                   
                                                                                    

                                                  

Class: 38 סוג: 38

Prepaid telephone communication services, namely, 
local, domestic, international, long distance, VOIP, 
and pinless telephone services; all included in class 
38.                                                     

שירותים  לתקשורת טלפונית בתשלום מראש, דהיינו, שירותי 
טלפון מקומיים, ביתיים, בינלאומיים, למרחוק, וי.או.איי.פי. 

(פרוטוקול העברת קול בצורה דיגיטלית באינטרנט) וללא קוד; 
הנכללים כולם בסוג 38.

י"א ניסן תשע"ה - 17531/03/2015



Trade Mark No. 256883 מספר סימן

Application Date 15/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163526 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RebTel Networks AB

Address: Cylindervägen 18, SE-131 52 Nacka Strand, 
Sweden

(sweden Joint-stock company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: IP Factor

Address: 11 Amal Street, Afek Technology, Rosh Haayin, 
48092, Israel

שם: איי פי פקטור

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services namely information 
services regarding telecommunications, Internet 
based telecommunication services, E-mail data 
services,  Data Communication Services, Signal 
transmission services for electronic commerce 
through telecommunication systems and data 
communication systems,  Data transmission services 
over the telephone network,  Data transmission and 
reception of payment for use in telecommunications,  
Electronics and telecommunications transmission for 
payment services and payment instruments,  
Internet-based telephone services, Transmission of 
information by means of telecommunications, Digital 
transmission of transaction data via 
telecommunication networks,  Telephone services 
between computer networks, Mobile phone services, 
Digital phone services.

י"א ניסן תשע"ה - 17631/03/2015



Trade Mark No. 256884 מספר סימן

Application Date 30/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163553 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Scoot & Ride GmbH

Address: Steiffstrasse 1, A-4710 Grieskirchen, Austria

(Germany GmbH)

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 and parasols; Walking sticks; Whips, 
harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; none of the aforesaid 
goods being in the field of winter sports.

י"א ניסן תשע"ה - 17731/03/2015



Trade Mark No. 256915 מספר סימן

Application Date 15/11/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163919 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Calculating machines, hardware for data processing, 
computers; computer software; magnetic identity 
cards; encoders for data processing; integrated 
circuit cards, in particular smart cards; ticket vending 
machines; electric locks; automated teller machines; 
mechanisms for coin-operated apparatus; 
transponders; electric installations for the remote 
control of industrial operations; remote control 
apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; mobile phones; computer 
peripheral devices for encryption and/or decryption of 
data; recorded computer software; computer 
software for uploading, downloading, accessing, 
publishing, displaying, marking, blogging, streaming, 
linking, sharing or otherwise providing electronic 
media or information via computers and 
communication networks; computer software and 
hardware for providing authentication, encryption and 
identification systems; computer software and 
hardware for linking digital features to persons and 
machines for authentication or identification 
purposes; computer software for automating 
processes for identity authentication using existing 
databases or partners in connection with the output 
and management of digital features for authentication 
or encryption of digital messages or for 
authentication and validation of digital signatures in 
electronic transactions or messages via the Internet 
or other computer networks.

Class: 16 סוג: 16

Admission tickets; tickets; clips for banknotes.

י"א ניסן תשע"ה - 17831/03/2015



Class: 36 סוג: 36

Insurance industry; finance; financial transactions; 
real estate industry; issue of credit cards; issue of 
debit cards; conducting financial transactions using 
credit cards; currency exchange transactions; 
financial estimates in insurance, banking, real estate 
matters; financial analyses; providing financial 
information; financing; accounting transactions; 
granting loans; leasing; procuring credits; issue of 
vouchers; storing valuables in safes; safe deposit of 
valuables; rental of accommodation; brokerage 
activity in emissions trading; handling financial 
transactions, namely clearing and settling of financial 
transactions via computer and communication 
networks; services provided by an insurance broker 
and management as well as handling of insurance 
claims in the field of computer-based authentication, 
encryption and certification for the electronic handling 
of business transactions and communication via the 
Internet and other computer networks.

Class: 38 סוג: 38

Providing access to a global computer network; 
rental of access time to global computer networks; 
providing access to databases; communication 
services using computer terminals; providing Internet 
chat rooms; providing online communication links for 
referring the users of Websites to other local and 
global Websites; providing access to third party 
Websites via a universal logon; providing an online 
network service for allowing transmission of personal 
user identity data to several websites and for 
exchanging personal identity data with and between 
several websites; electronic transmission of bill 
payment data for users of computer and 
communication networks; telecommunication 
services, namely the transmission of data for 
identification and authentication of users and 
computer-based objects for authenticating their 
properties for other online services, computers, 
computer hardware or computer networks, as well as 
for the encryption of information for exchange 
between them.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/05/2012, No. AM 2603/2012 AM 2603/2012 אוסטריה, 15/05/2012, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

י"א ניסן תשע"ה - 17931/03/2015



 Owners

Name: CRYPTAS it-Security GmbH

Address: Franzosengraben 8/4. OG, A-1030 Wien, 
Austria

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

י"א ניסן תשע"ה - 18031/03/2015



Trade Mark No. 256919 מספר סימן

Application Date 13/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163969 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

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; raw tobacco, 
manipulated or processed; tobacco products; 
cigarette filters; cigarette paper; ashtrays for 
smokers.

Class: 35 סוג: 35

Office functions for products, related to tobacco 
products sector; 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, 
advertising services for tobacco products, 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

י"א ניסן תשע"ה - 18131/03/2015



 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

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

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

Bulgaria, 19/10/2012, No. 125575 בולגריה, 19/10/2012, מספר 125575

Class: 16 סוג: 16

Class: 32 סוג: 32

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 18231/03/2015



Trade Mark No. 256921 מספר סימן

Application Date 15/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163971 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

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; raw tobacco, 
manipulated or processed; tobacco products; 
cigarette filters; cigarette paper; ashtrays for 
smokers.

Class: 35 סוג: 35

Office functions for products, related to tobacco 
products sector; 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, 
advertising services for tobacco products, 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

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

י"א ניסן תשע"ה - 18331/03/2015



 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

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

Bulgaria, 26/10/2012, No. 125654 בולגריה, 26/10/2012, מספר 125654

Class: 16 סוג: 16

Class: 32 סוג: 32

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 18431/03/2015



Trade Mark No. 256922 מספר סימן

Application Date 14/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163972 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

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; raw tobacco, 
manipulated or processed; tobacco products; 
cigarette filters; cigarette paper; ashtrays for 
smokers.

י"א ניסן תשע"ה - 18531/03/2015



 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

Office functions for products, related to tobacco 
products sector; 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, 
advertising services for tobaco products, 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, 26/10/2012, No. 125653 בולגריה, 26/10/2012, מספר 125653

Class: 16 סוג: 16

Class: 32 סוג: 32

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 18631/03/2015



Trade Mark No. 256923 מספר סימן

Application Date 15/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1163973 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

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; raw tobacco, 
manipulated or processed; tobacco products; 
cigarette filters; cigarette paper; ashtrays for 
smokers.

י"א ניסן תשע"ה - 18731/03/2015



 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

Office functions for products, related to tobacco 
products sector; publication of publicity texts; radio 
advertising; advertising through posters; distribution 
of samples, models, patterns; dissemination of 
advertising matters; sales advertising, associated 
with the distribution and sale of tobacco and tobacco 
products; advertising agencies; TV advertisements; 
administrative activities and services for 
management of domestic and international 
commercial transactions, consultations connected 
with the business management, in connection with 
manufacturing and sale of tobacco products; 
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 of tobacco products with bill 
boards; advertising services for tobacco products, 
using outdoor posters, advertising services for 
tobacco produtcs, 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, related to tobacco products sector: 
advertising through the global computer network; 
actualization of advertisement matters, import-export 
agencies, all related exclusively to tobacco and 
tobacco 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)

Bulgaria, 19/10/2012, No. 125577 בולגריה, 19/10/2012, מספר 125577

Class: 16 סוג: 16

Class: 32 סוג: 32

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 18831/03/2015



Trade Mark No. 256936 מספר סימן

Application Date 19/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1164174 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MACRESAC, S.A.

Address: Carretera La Selva Vilallonga, Km. 1, E-43470 
La Selva del Camp (Tarragona), Spain

(ESPANA SOCIEDAD ANÓNIMA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

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

שם: פרל כהן צדק לצר ברץ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Plastic film for laminating; insulating plastic sheets. 

Class: 35 סוג: 35

Commercial representation and exclusive agency 
services, import-export, wholesale, retail sale in 
stores and via global telematic networks, all relating 
to companies for processing, design, manufacture 
and marketing of all kinds of materials and products 
of plastic.

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

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

Spain, 18/09/2012, No. 3045203 ספרד, 18/09/2012, מספר 3045203

Class: 17 סוג: 17

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 18931/03/2015



Trade Mark No. 256942 מספר סימן

Application Date 11/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1164235 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beers; aperitifs; arak 
(arrack); brandy; wine; whisky; vermouth; vodka; 
anisette (liqueur); anise (liqueur); hydromel (mead); 
kirsch; Perry; gin; cocktails; curacao; liqueurs; 
peppermint liqueurs; distilled beverages; alcoholic 
beverages containing fruit; bitters; piquette; rice 
alcohol; rum; sake; cider; spirits (beverages); 
alcoholic extracts; alcoholic essences; digesters 
(liqueurs and spirits) fruit extracts, alcoholic; 
sparkling wine.

Class: 35 סוג: 35

Administrative processing of purchase orders; 
business management assistance; business 
information; organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes; layout services for 
advertising purposes; modeling for advertising or 
sales promotion; public relations; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
publicity material rental; rental of sales stands; 
publication of publicity texts; radio advertising; 
advertising/ publicity; bill- posting/ outdoor 
advertising; dissemination of advertising matter; 
design of advertising materials; sales promotion for 
others.

י"א ניסן תשע"ה - 19031/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Green. as shown in 
the mark.

Mark consists of the word "Pieriepiolka" written in 
.Cyrillic characters and the image of bird's foot

 Owners

Name: TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU 
VIDPOVIDALNISTIU "NATSIONALNA HORILCHANA 
KOMPANIIA"

Address: Smilianske shose, 8-i kilometer, 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

י"א ניסן תשע"ה - 19131/03/2015



Trade Mark No. 257002 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 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: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, carbonated drinks, juices, nectars, fruit 
drinks, mineral water, aerated water, beers, 
fermented malt drinks, non-alcoholic drinks and 
preparations for making them ; all included in class 
32.

משקאות קלים, משקאות מוגזים, מיצים, נקטרים, משקאות 
פירות, מים מינרליים, מים מוגזים, בירות, משקאות לתת 
מותססים, משקאות לא כוהליים ותכשירים להכנת משקאות 

אלו; הנכללים כולם בסוג 32.                                               
          

י"א ניסן תשע"ה - 19231/03/2015



Trade Mark No. 257003 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 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: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Tea drinks, cold tea drinks, carbonated tea drinks, 
soft drinks, juices, nectars, fruit drinks, non-alcoholic 
drinks and preparations for making them ; all 
included in class 32.

משקאות תה, משקאות תה קר, משקאות תה מוגזים, משקאות 
קלים, מיצים, נקטרים, משקאות פירות, משקאות לא כוהליים 
ותכשירים להכנת משקאות אלו; הנכללים כולם בסוג 32.         

                                            

י"א ניסן תשע"ה - 19331/03/2015



Trade Mark No. 257004 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 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: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, carbonated drinks, juices, nectars, fruit 
drinks, mineral water, aerated water, beers, 
fermented malt drinks, non-alcoholic drinks and 
preparations for making them ; all included in class 
32

משקאות קלים, משקאות מוגזים, מיצים, נקטרים, משקאות 
פירות, מים מינרליים, מים מוגזים, בירות, משקאות לתת 
מותססים, משקאות לא כוהליים ותכשירים להכנת משקאות 

אלו; הנכללים כולם בסוג 32.                                               
            

י"א ניסן תשע"ה - 19431/03/2015



Trade Mark No. 257005 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 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: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, carbonated drinks, juices, nectars, fruit 
drinks, mineral water, aerated water, beers, 
fermented malt drinks, non-alcoholic drinks and 
preparations for making them ; all included in class 
32

משקאות קלים, משקאות מוגזים, מיצים, נקטרים, משקאות 
פירות, מים מינרליים, מים מוגזים, בירות, משקאות לתת 
מותססים, משקאות לא כוהליים ותכשירים להכנת משקאות 

אלו; הנכללים כולם בסוג 32.                                               
            

י"א ניסן תשע"ה - 19531/03/2015



Trade Mark No. 257006 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 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: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Tea drinks, cold tea drinks, carbonated tea drinks, 
soft drinks, juices, nectars, fruit drinks, non-alcoholic 
drinks and preparations for making them ; all 
included in class 32.

משקאות תה, משקאות תה קר, משקאות תה מוגזים, משקאות 
קלים, מיצים, נקטרים, משקאות פירות, משקאות לא כוהליים 
ותכשירים להכנת משקאות אלו; הנכללים כולם בסוג 32.         

                                                

י"א ניסן תשע"ה - 19631/03/2015



Trade Mark No. 257007 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 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: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, carbonated drinks, juices, nectars, fruit 
drinks, mineral water, aerated water, beers, 
fermented malt drinks, non-alcoholic drinks and 
preparations for making them ; all included in class 
32.

משקאות קלים, משקאות מוגזים, מיצים, נקטרים, משקאות 
פירות, מים מינרליים, מים מוגזים, בירות, משקאות לתת 
מותססים, משקאות לא כוהליים ותכשירים להכנת משקאות 

אלו; הנכללים כולם בסוג 32.                                               
          

י"א ניסן תשע"ה - 19731/03/2015



Trade Mark No. 257008 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 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: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, carbonated drinks, juices, nectars, fruit 
drinks, mineral water, aerated water, beers, 
fermented malt drinks, non-alcoholic drinks and 
preparations for making them ; all included in class 
32

משקאות קלים, משקאות מוגזים, מיצים, נקטרים, משקאות 
פירות, מים מינרליים, מים מוגזים, בירות, משקאות לתת 
מותססים, משקאות לא כוהליים ותכשירים להכנת משקאות 

אלו; הנכללים כולם בסוג 32.                                               
        

י"א ניסן תשע"ה - 19831/03/2015



Trade Mark No. 257010 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 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: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, carbonated drinks, juices, nectars, fruit 
drinks, mineral water, aerated water, beers, 
fermented malt drinks, non-alcoholic drinks and 
preparations for making them ; all included in class 
32

משקאות קלים, משקאות מוגזים, מיצים, נקטרים, משקאות 
פירות, מים מינרליים, מים מוגזים, בירות, משקאות לתת 
מותססים, משקאות לא כוהליים ותכשירים להכנת משקאות 

אלו; הנכללים כולם בסוג 32.                                               
            

י"א ניסן תשע"ה - 19931/03/2015



Trade Mark No. 257011 מספר סימן

Application Date 02/07/2013 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: Luthi & Co.

Address: 35 Shaul Hamelech Blvd., P.O.B. 33113, Tel 
Aviv, 64927, Israel

שם: לוטי ושות'

כתובת : שד' שאול המלך 35, ת.ד. 33113, תל אביב, 64927, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, carbonated drinks, juices, nectars, fruit 
drinks, mineral water, aerated water, beers, 
fermented malt drinks, non-alcoholic drinks and 
preparations for making them ; all included in class 
32

משקאות קלים, משקאות מוגזים, מיצים, נקטרים, משקאות 
פירות, מים מינרליים, מים מוגזים, בירות, משקאות לתת 
מותססים, משקאות לא כוהליים ותכשירים להכנת משקאות 

אלו; הנכללים כולם בסוג 32.                                               
        

י"א ניסן תשע"ה - 20031/03/2015



Trade Mark No. 257026 מספר סימן

Application Date 03/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Lihi Salman שם: ליהי סלמן

Address: P.O.B. 384, Rishpon, 46915, Israel כתובת : ת.ד. 384, רשפון, 46915, 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: 24 סוג: 24

Children’s towels, bath towels, blankets for children 
and babies, linen, bedding; all included in class 24

מגבות לילדים, מגבות אמבט, שמיכות לילדים ולתינוקות, 
מצעים, כלי מיטה; הנכללים כולם בסוג 24                             

        

Class: 25 סוג: 25

Clothing and headgear for children, infants and 
babies, bibs for children and babies; all included in 
class 25

דברי הלבשה וכיסויי-ראש לילדים, לפעוטות ולתינוקות, סינרים 
לילדים ולתינוקות; הנכללים כולם בסוג 25                             

  

Class: 35 סוג: 35

Retail services in the field of equipment and supplies, 
namely, clothing, footwear, toys, games, bed linen, 
gifts, blankets, towels and toiletries for babies, infants 
and children; Online retail services in the field of 
equipment and supplies as detailed above; all 
included in class 35

שירותים קמעונאיים בתחום של ציוד ומצרכים, דהיינו, ביגוד, 
הנעלה, צעצועים, משחקים, מצעים, מתנות, שמיכות, מגבות 
ומוצרי טואלטיקה לתינוקות, לפעוטות ולילדים; שירותים 

קמעונאיים מקוונים בתחום של ביגוד ואביזרים כאמור לעיל; 
הנכללים כולם בסוג 35                                                     

                                                      

י"א ניסן תשע"ה - 20131/03/2015



SHURJOINT

Trade Mark No. 257058 מספר סימן

Application Date 04/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Shurjoint Piping Products, Inc. 

Address: 3F, 130 Xinhu 3rd Road, Taipei, Taiwan 
(Republic of China)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal pipes and tubes; metal pipe couplings; metal 
pipe joints; metal pipe fittings; metal pipe elbows, 
tees, straps, reducers and stands; flanges of metal 
(collars); metal flange adapters; valves of metal 
(other than parts of machines); metal caps for pipes; 
metal gaskets; metal pipe collars; collars of metal for 
fastening pipes; manifolds of metal for pipelines; 
metal suction diffusers;  metal beam clamps.

צינורות וגלילים מתכת; מצמידי צינורות מתכת; מחברי צינורות 
מתכת; מתאמי צינורות מתכת; מרפקים, מפרקים, רצועות, 
צמצמים ומעמדים לצינורות מתכת; אוגני מתכת (קולרים); 

מתאמי אוגנים ממתכת; שסתומי מתכת (לבד מחלקי מכונות); 
מכסי מתכת לצינורות; אטמי מתכת; קולרי צינור ממתכת; 
קולרים ממתכת להידוק צינורות; סעפות של מתכת לצנרות; 

דיפיוזר שאיבה העשויים ממתכת;  מלחציי קורה ממתכת.        
                                                                                    

              

Class: 11 סוג: 11

metal grooved strainers. מסננות מחורצות ממתכת.       

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

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

Taiwan (Republic of China), 21/03/2013, No. 
102014967

טאיוואן (הרפובליקה הסינית), 21/03/2013, מספר 
102014967

Class: 6 סוג: 6

י"א ניסן תשע"ה - 20231/03/2015



SABER

Trade Mark No. 257059 מספר סימן

Application Date 04/07/2013 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

Percutaneous transluminal angioplasty dilatation 
catheter.

קטטר להרחבה אנג'יופלסטית מלעורית טרנסלומינלית.           
              

י"א ניסן תשע"ה - 20331/03/2015



Trade Mark No. 257075 מספר סימן

Application Date 25/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1164453 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tellmach GmbH

Address: Lisztstr. 113, 67061 Ludwigshafen am Rhein, 
Germany

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: 20 סוג: 20

Furniture, including kitchen furniture.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile).

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

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

European Community Trade Mark, 24/08/2012, No. 
011140092

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/08/2012, מספר 
011140092

Class: 20 סוג: 20

Class: 27 סוג: 27

י"א ניסן תשע"ה - 20431/03/2015



Trade Mark No. 257146 מספר סימן

Application Date 23/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1021411 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Robots (machines).

Class: 9 סוג: 9

Microphones, loudspeakers, central processing unit 
(processors), battery, digital camera, electronic 
motion and position recognition sensors; computer-
gaming software, software (recorded programs) for 
operating humanoid robot; robots for entertainment 
use, computers, computer software, namely to 
operate robots used for entertainment use, control 
apparasus, namely, remote controller for operating 
robots used for entertainment use, and memory 
cards, all used for operation of robots for 
entertainment use; humanoid robot for study and 
engineers works. 

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings.

י"א ניסן תשע"ה - 20531/03/2015



 Owners

Name: ALDEBARAN ROBOTICS

Address: 168 bis - 170 rue Raymond Losserand, F-75014 
Paris, France

(France Société anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"א ניסן תשע"ה - 20631/03/2015



Trade Mark No. 257207 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Galderma S.A.

Address: Zugerstrasse 8, Cham, CH-6330, 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: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations. תכשירים קוסמטיים.           

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceuticals preparations and substances.                                                .תכשירים וחומרים רוקחיים
    

Class: 10 סוג: 10

Medical devices.     .התקנים רפואיים

י"א ניסן תשע"ה - 20731/03/2015



Trade Mark No. 257233 מספר סימן

Application Date 10/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BGI Health Service Co., Ltd.

Address: 2F, 3F, 11 Buildings, Beishan Industrial Zone, 
Guangdong 518083, Beishan Road 146 Yantian District, 
Shenzhen, People's Republic of China

(a Chinese 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: 44 סוג: 44

Hospitals; medical clinic services; nursing, medical; 
rest homes; health care; beauty salons; artificial 
insemination services;  rental of sanitation facilities; 
all related to genic research services; all included in 
class 44.

בתי חולים; שירותי מרפאה רפואית; סיעוד, רפואי; בתי 
הבראה; שירותי בריאות; מכוני יופי; שירותי הזרעה מלאכותית; 
 השכרה של מתקני תברואה; הכל בקשר עם שירותי מחקר 

גנטי; הנכללים כולם בסוג 44.                                             
                                              

י"א ניסן תשע"ה - 20831/03/2015



Trade Mark No. 257299 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1165735 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Waldemar Link GmbH & Co. KG

Address: Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, Germany

(Germany German Limited Partnership)

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

surgical  instrument to fit prostheses and implants; 
implants of artificial materials, endoprostheses, 
surgical implants of artificial materials.

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

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

Germany, 04/09/2012, No. 30 2012 047 441.1/10 גרמניה, 04/09/2012, מספר 441.1/10 047 2012 30

Class: 10 סוג: 10

י"א ניסן תשע"ה - 20931/03/2015



Trade Mark No. 257329 מספר סימן

Application Date 04/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166032 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Stickers; labels (not of textile); cards in particular 
announcement cards or postcards; notebooks, writing 
books (school supply); bags made of paper; printed 
matter, especially magazines, newspapers and other 
periodical publications; books, pamphlets, fliers, 
posters, posters, prospectuses; photographs; 
stationery; instructional and teaching material (except 
apparatus); flags, flags and pennants of paper.

Class: 24 סוג: 24

Flags, flag and pennants (not of paper); banners.

Class: 35 סוג: 35

Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; business management and 
organisation consultancy; compilation and 
systemization of information into computer 
databases; publication of publicity texts; market 
research and opinion polling; production of 
advertising films; radio advertising; publicity material 
rental; maketing; public relations; colating and 
compilling subject related press articles (news 
clipping).

Class: 41 סוג: 41

Lending libraries; film production other than 
advertising films; cultural and religious education and 
teaching; organisation of (cultural) competitions; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; publication of books, magazines, flyers, 
journals or newspapers; arranging and conducting of 
conferences, congresses, colloquiums, seminars, 
symposiums.

Class: 45 סוג: 45

Legal services; political lobbying; alternative dispute 
resolution and litigation services, organisation of 
religious meetings; security consultancy; body 
guarding.

י"א ניסן תשע"ה - 21031/03/2015



 Owners

Name: King Abdullah Bin Abdulaziz Centre for 
Interreligious and Intercultural Dialogue

Address: Schottenring 21, A-1010 Wien, Austria

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 for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 
011240272

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/10/2012, מספר 
011240272

Class: 16 סוג: 16

Class: 24 סוג: 24

Class: 35 סוג: 35

Class: 41 סוג: 41

Class: 45 סוג: 45

י"א ניסן תשע"ה - 21131/03/2015



Trade Mark No. 257346 מספר סימן

Application Date 28/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166263 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.

Address: ONE SCIMED PLACE, MAPLE GROVE, MN 
55311, U.S.A.

(Minnesota, 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: 10 סוג: 10

Medical devices for use in the fields of cardiac 
rhythm management, gastroenterology, interventional 
bronchoscopy, interventional cardiology, 
interventional radiology, neurovascular intervention, 
oncology, pain management, urology, and womens 
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)

U.S.A., 01/10/2012, No. 85743236 ארה"ב, 01/10/2012, מספר 85743236

Class: 10 סוג: 10

י"א ניסן תשע"ה - 21231/03/2015



Trade Mark No. 257377 מספר סימן

Application Date 16/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1130580 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.

י"א ניסן תשע"ה - 21331/03/2015



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.

י"א ניסן תשע"ה - 21431/03/2015



 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

י"א ניסן תשע"ה - 21531/03/2015



Trade Mark No. 257378 מספר סימן

Application Date 03/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1133215 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.

י"א ניסן תשע"ה - 21631/03/2015



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.

י"א ניסן תשע"ה - 21731/03/2015



 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

י"א ניסן תשע"ה - 21831/03/2015



GIBSON

Trade Mark No. 257387 מספר סימן

Application Date 14/07/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 005191242

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
005191242

Dated 27/09/2007 (Section 16) מיום 27/09/2007 (סעיף 16) 

 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

Consumer electronic equipment, namely, audio 
equipment, namely, audio mixers, digital audio 
recorders, audio playback machines, audio amplifiers 
for consumer use; audio amplifiers for professional 
use; audio amplifiers for commercial use; audio 
speakers and remote control; audio speakers; 
electronic sound processing and effects equipment, 
namely, guitar effects processors; all included in 
class 9.

ציוד אלקטרוני של הצרכן, שהם, ציוד אודיו, שהם, מערבלי 
אודיו, מקליטי אודיו דיגיטאליים, מכונות השמעת אודיו, מגברי 
אודיו לשימוש הלקוח; מגברי אודיו לשימוש מקצועי; מגברי 
אודיו לשימוש מסחרי; רמקולי אודיו ושלטים מרחוק; רמקולי 
אודיו; ציוד לאפקטים ועיבוד קול אלקטרוני, שהם, מעבדי 

אפקטים גיטרה; הנכללים כולם בסוג 9.                                 
                                                                                    

                                                                            

Class: 15 סוג: 15

Musical instruments; all included in class 15. כלי נגינה; הנכללים כולם בסוג 15.                             

י"א ניסן תשע"ה - 21931/03/2015



SALI

Trade Mark No. 257435 מספר סימן

Application Date 14/07/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1206699 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Inovytec Medical Solutions Ltd שם: אינוויטק פתרונות רפואיים בע"מ

Address: South-Seed, Nahal Oz, 85145, Israel כתובת : בניין סאוט-סיד, נחל עז, 85145, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Critical care medical devices; all included in class 10 התקנים רפואיים לטיפול נמרץ; הנכללים כולם בסוג 10           
    

י"א ניסן תשע"ה - 22031/03/2015



GEOMETRY GLOBAL

Trade Mark No. 257436 מספר סימן

Application Date 14/07/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising, marketing and promotion services and 
related consulting services; interactive advertising, 
marketing, and promoting of the goods and services 
of others; creation and development of corporate 
concepts, brand strategy, and brand identities for 
others; sales promotion services; brand strategy 
consulting services; activation marketing and brand 
communications; direct marketing; arranging and 
conducting marketing and promotional events for 
others; conducting market research, analysis, and 
meetings analysis to develop and assess brand 
strategies, to evaluate consumer needs and develop 
marketing strategies, and to assess the marketplace; 
creation of behavioral models, segmentation 
analyses, and relationship campaigns for advertising 
and marketing purposes; creation and management 
of customer loyalty programs for commercial, 
promotional, and/or advertising purposes; creation of 
marketing tools designed to increase a client 
company’s knowledge of customer needs; conducting 
field studies to assess markets and to analyze 
product placement; monitoring retailers of products to 
ensure compliance with marketing and promotional 
campaigns; monitoring and analyzing user 
information at websites for others for marketing and 
advertising purposes; trade and shopper marketing 
and data analytics; social media strategy and 
marketing services; promotion of prize draws, 
competitions and customer incentives; information, 
research, advisory and consultancy services in 
relation to all of the aforementioned services; all 
included in class 35.

שירותי פרסום, שיווק וקידום ושירותי ייעוץ נלווים; פרסום, שיווק 
וקידום אינטראקטיבי של סחורות ושירותים של אחרים; יצירה 
ופיתוח של מושגים תאגידים, אסטרטגיית מותג, וזהות מותג 
לאחרים; שירותי קידום מכירות; שירותי ייעוץ אסטרטגיית 

מותג; הפעלת שיווק ותקשורת מותג; שיווק ישיר; ארגון וניהול 
אירועי שיווק וקידום לאחרים ; ביצוע מחקר  שוק, ניתוח, וניתוח 
פגישות לפיתוח והערכת אסטרטגיות מותג, להעריך את צרכי 
הצרכן ולפתח אסטרטגיות שיווק, ולהעריך את השוק; יצירת 
מודלים התנהגותיים, ניתוח סגמנטציה,  וקמפיינים יחסים 

למטרות פרסום ושיווק; יצירה וניהול של תוכניות נאמנות לקוח 
למטרות מסחר, קידום, ו/או פרסום; יצירת כלים שיווקיים 
שנועדו להגדיל את הידע של החברה הלקוחה לגבי צרכי 

הלקוח;  ביצוע מחקרי שדה להערכת שווקים ולנתח את מיצוב 
המוצר;  מעקב קמעונאים של מוצרים כדי להבטיח התאמה עם 
קמפיינים שיווקיים וקידומיים; מעקב וניתוח מידע על משתמשים 
באתרים לאחרים למטרות שיווק ופרסום;  סחר, שיווק הקונה 
וניתוח מידע; אסטרטגיית מדיה חברתית ושירותי שיווק; קידום 
של הגרלות פרסים, תחרויות ותמריצי לקוח; מידע, מחקר, ייעוץ 
ושירות ייעוץ ביחס לכל השירותים הנ"ל; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

Class: 42 סוג: 42

Assessment and selection of marketing software for 
use by others; packaging and product design and 
connected and/or related consulting services; 
designing and developing websites for others; 
hosting and managing databases of others in the 
fields of marketing and advertising; design services; 
industrial design services; graphic design services;  
providing temporary use of online non downloadable 
software ; analysis of technical data; consulting 
services relating to the use of digital platforms 
(computer) in the field of advertising and marketing; 
information, research, advisory and consultancy 
services in relation to all of the aforementioned 
services.; all included in class 42.

הערכה ובחירה של תוכנת שיווק לשימוש ע"י אחרים; אריזה 
ועיצוב המוצר ושירותי ייעוץ קשורים ו/או מיוחסים; עיצוב ופיתוח 
אתרי אינטרנט לאחרים; אירוח וניהול מאגרי מידע של אחרים 
בתחומים של שיווק ופרסום; שירותי עיצוב; שירותי עיצוב 

תעשייתי; שירותי עיצוב גרפי;  אספקת שימוש זמני בתוכנות 
מקוונות בלתי ניתנות להורדה ; ניתוח מידע טכני; שירותי ייעוץ 
הקשורים לשימוש בפלטפורמות דיגיטאליות (מחשב) בתחום 
הפרסום והשיווק ; מידע, מחקר, ייעוץ ושירותי ייעוץ ביחס לכל 
השירותים הנ"ל; 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)

י"א ניסן תשע"ה - 22131/03/2015



 Owners

Name: WPP Luxembourg Gamma Sarl

Address: 124 Boulevard de la Petrusse, Luxembourg, L - 
2330, Luxembourg

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

European Community Trade Mark, 22/05/2013, No. 
011836988

איחוד האירופי לסימני מסחר, 22/05/2013, מספר 
011836988

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 22231/03/2015



Trade Mark No. 257459 מספר סימן

Application Date 16/07/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business management and advice; advice and 
information concerning commercial business 
management; assistance and advice regarding 
business organization and management; business 
appraisals and evaluations in business matters;  
consultancy and advisory services in the field of 
business strategy; business acquisitions consultation; 
assistance, advisory services and consultancy with 
regard to business planning, business analysis, 
business management, and business organization; 
business research; marketing consulting; advertising 
consultation

ניהול עסקי וייעוץ; ייעוץ ומידע הנוגע לניהול עסקי מסחרי; סיוע 
וייעוץ בנוגע לארגון וניהול עסקי; הערכות עסקיות והערכות 
בנושאים עסקיים;  ייעוץ ושירותי ייעוץ בתחום של אסטרטגיה 
עסקית; ייעוץ בנושא רכישות עסקיות; סיוע, שירותי ייעוץ וייעוץ 
בנוגע לתכנון עסקי, ניתוח עסקי, ניהול עסקי, וארגון עסקי; 

מחקר עסקי; ייעוץ שיווקי; ייעוץ בענף הפרסום                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 36 סוג: 36

venture capital financing; venture capital fund 
management; venture capital advisory services; 
providing venture capital, development capital and 
investment funding; venture capital funding service to 
emerging and start-up companies; venture capital 
services, namely, providing financing to emerging 
and start-up companies; financial affairs and 
monetary affairs, namely, financial information, 
management and analysis services; financial 
consulting; financial analyses; financial research; 
financial information and evaluations; financial 
advisory and consulting services; financial services, 
namely, business fundraising for others; private 
equity fund investment services; management of 
private equity funds; financial and investment 
services, namely, asset and investment acquisition, 
consultation, advisory and development; funds 
investments; fund investment consultation; equity 
capital investment; management of a capital 
investment fund; capital investment consulting; 
capital investment services; information, advisory, 
consultancy and research services relating to finance 
and investments; financial investment brokerage 
services; financial services in the field of securities

שירותי מימון הון סיכון; ניהול קרנות הון סיכון; שירותי ייעוץ הון 
סיכון; אספקת הון סיכון, הון פיתוח ומימון השקעות; שירותי 

מימון הון סיכון לחברות עולות וחברות הזנק; שירותי הון סיכון, 
דהיינו, אספקת מימון לחברות עולות וחברות הזנק; נושאים 
פיננסיים ונושאים כספיים, דהיינו, שירותי מידע, ניהול וניתוח 
פיננסי; ייעוץ פיננסי; ניתוח פיננסי; מחקר פיננסי; מידע פיננסי 
ואומדנים; שירותי ייעוץ וייעוץ פיננסי; שירותים פיננסים, דהיינו, 

גיוס כספים עסקי בעבור אחרים; שירותי השקעה לקרנות 
השקעה פרטיות; ניהול קרנות השקעה פרטיות; שירותי מימון 
והשקעות, דהיינו, רכישת נכסים והשקעות, ייעוץ, שירותי ייעוץ 
ופיתוח; השקעות בקרנות; ייעוץ להשקעה בקרנות; השקעת הון 

עצמי; ניהול של קרן הון עצמי; שירותי ייעוץ השקעת הון; 
שירותים להשקעת הון; שירותי מידע, ייעוץ ומחקר הנוגעים 

לכספים והשקעות; שירותי תיווך להשקעות פיננסיות; שירותים 
פיננסים בתחום ניירות ערך                                                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

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

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

י"א ניסן תשע"ה - 22331/03/2015



 Owners

Name: Yucca (Jersey) SLP

Address: No. 1 Seaton Place St. Helier JE4 8YJ, Jersey, 
Channel Islands

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

European Community Trade Mark, 25/06/2013, No. 
011930138

איחוד האירופי לסימני מסחר, 25/06/2013, מספר 
011930138

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

י"א ניסן תשע"ה - 22431/03/2015



Trade Mark No. 257485 מספר סימן

Application Date 29/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166479 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

White, black, red and gold. White: "ESTRELLA 
GALICIA" and oval and circular lines. Black: 
background, oval and circular lines, star tips. Red: 
circle background where the star is depicted and 
bottom part under the designation"ESTRELLA 
GALICIA". Gold: star tips, oval-shaped line around 
the design.

 Owners

Name: HIJOS DE RIVERA, S.A.

Address: Pol. Ind. La Grela-Bens, C/Gambrinus, 2-10, E-
15008 LA CORUÑA, Spain

(Sociedad Anónima (S.A.))

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: 32 סוג: 32

Beer.

י"א ניסן תשע"ה - 22531/03/2015



Trade Mark No. 257497 מספר סימן

Application Date 16/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166603 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea.

י"א ניסן תשע"ה - 22631/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Blue, green, white 
and black. as shown in the mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the 1973. separately, but in the 
combination of the mark.

Blue, green, white and black. There is a blue square 
containing a white circle; inside the white circle, there 
is a green branch with green tea leaves; under the 
branch, the numerals and wording "1973" and 
"ÇAYKUR" are both in black.

The mark consists of a blue square containing a 
white circle; inside the white circle, there is a green 
branch with green tea leaves; under the branch, the 
numerals and wording "1973" and "ÇAYKUR" are 
both in black.

 Owners

Name: CAY ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU

Address: Mutfu Mahallesi, Rize, Turkey

(TURKEY STATE-OWNED ENTERPRISE (SOE))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"א ניסן תשע"ה - 22731/03/2015



Trade Mark No. 257503 מספר סימן

Application Date 13/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1166665 מספר סימן בינלאומי

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

Germany No. 302012059051 גרמניה מספר: 302012059051

Dated 11/01/2013 (Section 16) מיום 11/01/2013 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Lapacho GmbH & Co. KG

Address: Steigerwaldstr. 21-23, 91481 Münchsteinach, 
Germany

(Germany GmbH & Co. KG)

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

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

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

Germany, 14/11/2012, No. 30 2012 059 051.9/32 גרמניה, 14/11/2012, מספר 051.9/32 059 2012 30

Class: 32 סוג: 32

י"א ניסן תשע"ה - 22831/03/2015



Trade Mark No. 257577 מספר סימן

Application Date 20/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1096614 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic and skin care preparations, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body and hands; Milks, gels and oils for sun tanning 
and after-sun; Natural tanning preparations, Oils and 
Sun protection lotions; Bath and shower gels and 
salts for non-medical use; Soaps, soaps for use on 
the skin, bath gels, bath oils, bath salts, bath beads, 
skin clarifying lotions, exfoliants; Masques and 
Toning lotions; Hair care and styling preparations, 
namely shampoos, conditioners, sprays and finishing 
gels; Gels, mousses, balms and preparations in 
aerosol form for hairdressing and hair care, 
hairsprays, hair-colouring and hair colour removing 
preparations, permanent wave preparations; Body 
deodorants, body deodorants containing powders not 
for medical use; Shaving preparations; Dentifrices; 
Perfumery, Perfumed toilet waters, Essential oils for 
personal use, Fragrance oils; Nail care preparations, 
Nail polish; Pumice stone; Cotton buds and cotton 
wool not for medical use, the aforesaid being for use 
on the body; Cosmetic wipes; Towels impregnated 
with lotions; Gift kits and sets containing skincare and 
haircare preparations; Make up preparations, Namely 
foundations, Concealer, Mascara, Eye tint, Eyeliner 
and/or eyebrow pencils, Lipstick, lipstick pencils, 
lipbalms, Face powder, Tanning preparations, 
Cosmetic rouges, Moisturising lotions, Makeup 
removers; Essential oils.

Class: 35 סוג: 35

Sale through stores and online sale of personal care 
and beauty products, cosmetics, toiletries, skincare 
preparations, haircare preparations, perfumery; 
Online ordering of personal care and beauty 
products, cosmetics, skincare preparations, haircare 
preparations, perfumery and beauty treatment 
products.

י"א ניסן תשע"ה - 22931/03/2015



 Owners

Name: FARMEC SA

Address: Str. Henri Barbusse no. 16, Cluj-Napoca, 
Romania

(ROMANIA joint-stock company)

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

י"א ניסן תשע"ה - 23031/03/2015



Trade Mark No. 257600 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(Germany Company organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and disorders.

תכשירים רוקחיים לטיפול במחלות ובהפרעות במערכת 
הנשימה.                                                               

י"א ניסן תשע"ה - 23131/03/2015



CITGO

Trade Mark No. 257610 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 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; liquified petroleum gas; all included 
in Class 4.

שמני סיכה; גז נפט מנוזל; הכל כלול בסוג 4.                         
                            

י"א ניסן תשע"ה - 23231/03/2015



OPENCENTER

Trade Mark No. 257616 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable application programming interface 
(API) and graphical user interface (GUI) software for 
deploying, managing and maintaining cloud 
computing operating systems, platforms, 
infrastructure and services; all included in class 9.

תוכנות ממשק תיכנות יישומים הניתנות להורדה (אי.פי.איי) 
ותוכנות ממשק משתמש גרפי (ג'י.יו.איי) לשם היערכות, ניהול 
ותחזוק מערכות הפעלת ענן ממוחשבות, פלטפורמות, תשתיות 
ושירותים; הכלולים כולם בסוג 9.                                         

                                                

Class: 42 סוג: 42

Application service provider services featuring 
application programming interface (API) and 
graphical user interface (GUI) software for deploying, 
managing and maintaining cloud computing 
operating systems, platforms, infrastructure and 
services; technical support services, namely, 
troubleshooting of problems related to the foregoing 
software and the resulting operating systems, 
platforms, infrastructure and services; technical 
support services, namely, help desk services for, and 
technical administration of, the foregoing software 
and resulting operating systems, platforms, 
infrastructure and services; design, development, 
implementation, updating and maintenance of 
application programming interface (API) and 
graphical user interface (GUI) software for deploying, 
managing and maintaining cloud computing 
operating systems, platforms, infrastructure and 
services; all included in class 42.

שירותי אספקת שירותי יישום וגישה לאינטרנט הכוללים תוכנות 
ממשק תיכנות יישומים (אי.פי.איי) ותוכנות ממשק משתמש 
גרפי (ג'י.יו.איי) לשם היערכות, ניהול ותחזוק מערכות הפעלת 
ענן ממוחשבות, פלטפורמות, תשתיות ושירותים; שירותי 
תמיכה טכנית, דהיינו, איתור תקלות הקשורות לתוכנות 

המנויות לעיל וממערכת ההפעלה שלהן, פלטפורמות, תשתיות 
ושירותים הקשורים אליהן; שירותי תמיכה טכנית, דהיינו, 
שירותי מרכז תמיכה ואדמיניסטרציה טכנית של התוכנות 

המנויות לעיל וממערכת ההפעלה שלהן, פלטפורמות, תשתיות 
ושירותים הקשורים אליהן; עיצוב, פיתוח, הטמעה, עדכון 

ותחזוק של תוכנות ממשק תיכנות יישומים (אי.פי.איי) ותוכנות 
ממשק משתמש גרפי (ג'י.יו.איי) לשם היערכות, ניהול ותחזוק 

מערכות הפעלת ענן ממוחשבות, פלטפורמות, תשתיות 
ושירותים; 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., 11/02/2013, No. 85/846,497 ארה"ב, 11/02/2013, מספר 85/846,497

Class: 9 סוג: 9

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 23331/03/2015



 Owners

Name: Rackspace US, Inc.

Address: 1 Fanatical Place, City of Windcrest, San 
Antonio, Texas, 78218, 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

י"א ניסן תשע"ה - 23431/03/2015



MOTIVO

Trade Mark No. 257622 מספר סימן

Application Date 25/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

Address: 17-18, Edobori 1-chome,, Nishi-ku, Osaka, 
Japan

(a 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: 12 סוג: 12

Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles; all included in class 12.

צמיגים לכלי רכב, צינורות פנימיים לצמיגים בכלי רכב וגלגלים 
לכלי רכב; הנכללים כולם בסוג 12.                       

י"א ניסן תשע"ה - 23531/03/2015



Trade Mark No. 257641 מספר סימן

Application Date 18/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1167494 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; bookbinding material; photographs; 
stationery; artists' materials; paint brushes; 
instructional and teaching material (except 
apparatus); books; bookends; booklets; calendars; 
greeting cards; loose-leaf binders; magazines; 
newsletters; writing implements; posters; stickers.

י"א ניסן תשע"ה - 23631/03/2015



Class: 41 סוג: 41

School services; education services relating to 
health; health and fitness club services; adult 
education services relating to management; coaching 
in economic and management matters; conducting of 
courses relating to business management; 
conducting of instructional seminars relating to time 
management; educational services relating to 
management; management training services; 
production of course material distributed at 
management seminars; production of video tapes for 
corporate use in management educational training; 
providing training courses on business management; 
provision of instruction courses in general 
management; publication of work manuals for 
business management; conducting workshops and 
seminars in personal awareness; educational and 
entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of 
self and personal improvement; providing assistance, 
personal training and physical fitness consultation to 
corporate clients to help their employees make 
physical fitness, strength, conditioning, and exercise 
alterations in their daily living; providing assistance, 
personal training and physical fitness consultation to 
individuals to help them make physical fitness, 
strength, conditioning, and exercise improvement in 
their daily living; personal development courses; 
personal development training; personal fitness 
training services featuring aerobic and anaerobic 
activities combined with resistance and flexibility 
training; personal training provided in connection with 
weight loss and exercise programs; provision of 
courses of instruction relating to personal time 
management; provision of training courses in 
personal development; meditation training; teaching 
of meditation practices; courses relating to medicine; 
education services relating to medicine; tuition in 
herbalism.

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

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

European Community Trade Mark, 18/09/2012, No. 
011197241

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/09/2012, מספר 
011197241

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 23731/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours White, red, yellow, 
orange, green, brown, grey, blue and golden. as 
shown in the mark.

White, red, yellow, orange, green, brown, grey, blue 
and golden.

 Owners

Name: Maharishi Foundation

Address: Austrasse 15, FL-9495 Triesen, Liechtenstein

(Liechtenstein Foundation)

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

י"א ניסן תשע"ה - 23831/03/2015



Trade Mark No. 257642 מספר סימן

Application Date 18/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1167495 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; bookbinding material; photographs; 
stationery; artists' materials; paint brushes; 
instructional and teaching material (except 
apparatus); books; bookends; booklets; calendars; 
greeting cards; loose-leaf binders; magazines; 
newsletters; writing implements; posters; stickers.

י"א ניסן תשע"ה - 23931/03/2015



Class: 41 סוג: 41

School services; education services relating to 
health; health and fitness club services; adult 
education services relating to management; coaching 
in economic and management matters; conducting of 
courses relating to business management; 
conducting of instructional seminars relating to time 
management; educational services relating to 
management; management training services; 
production of course material distributed at 
management seminars; production of video tapes for 
corporate use in management educational training; 
providing training courses on business management; 
provision of instruction courses in general 
management; publication of work manuals for 
business management; conducting workshops and 
seminars in personal awareness; educational and 
entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of 
self and personal improvement; providing assistance, 
personal training and physical fitness consultation to 
corporate clients to help their employees make 
physical fitness, strength, conditioning, and exercise 
alterations in their daily living; providing assistance, 
personal training and physical fitness consultation to 
individuals to help them make physical fitness, 
strength, conditioning, and exercise improvement in 
their daily living; personal development courses; 
personal development training; personal fitness 
training services featuring aerobic and anaerobic 
activities combined with resistance and flexibility 
training; personal training provided in connection with 
weight loss and exercise programs; provision of 
courses of instruction relating to personal time 
management; provision of training courses in 
personal development; meditation training; teaching 
of meditation practices; courses relating to medicine; 
education services relating to medicine; tuition in 
herbalism.

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

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

European Community Trade Mark, 18/09/2012, No. 
011197282

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/09/2012, מספר 
011197282

Class: 16 סוג: 16

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 24031/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Blue, white, green, 
red, orange, gold, brown, yellow and grey. as shown 
in the mark.

Blue, white, green, red, orange, gold, brown, yellow 
and grey.

 Owners

Name: Maharishi Foundation

Address: Austrasse 15, FL-9495 Triesen, Liechtenstein

(Liechtenstein Foundation)

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

י"א ניסן תשע"ה - 24131/03/2015



Trade Mark No. 257648 מספר סימן

Application Date 05/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1167601 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Quotient Diagnostics Limited

Address: Unit 3b, First Floor, Russell House, Molesey 
Road, Walton on Thames KT12 3PE, United Kingdom

(United Kingdom Limited Company)

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Reagents for medical use; reagents for use in 
medical diagnostic tests.

Class: 10 סוג: 10

Apparatus and instruments for medical diagnostic 
use; diagnostic apparatus for medical use; medical 
test kits for patient monitoring; disposable test 
cassettes and blood collection equipment for blood 
testing; parts and fittings for the aforesaid goods in 
this class.

י"א ניסן תשע"ה - 24231/03/2015



Trade Mark No. 257691 מספר סימן

Application Date 17/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1167979 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical analysis kits for testing swimming pool and 
spa water, namely chemical products for laboratory 
analyses, other than for medical or veterinary use; 
chlorine for swimming pools and spas; test strips with 
chemical reagents for testing swimming pool and spa 
water; chemical products for purification of swimming 
pool and spa water; chemical products for treatment 
of swimming pool and spa water.

Class: 3 סוג: 3

Products for cleaning floors and walls of swimming 
pools and spas and cleaning products for use with 
robots cleaning swimming pools and spas; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive substances and 
preparations for swimming pools and spas.

Class: 5 סוג: 5

Algicides for swimming pools and spas; disinfectant 
products for swimming pools and spas.

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

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

France, 20/11/2012, No. 12 3 962 439 צרפת, 20/11/2012, מספר 439 962 3 12

Class: 1 סוג: 1

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 24331/03/2015



 Owners

Name: ZODIAC INTERNATIONAL

Address: 32bis Boulevard Haussmann, F-75009 Paris, 
France

(France Société par actions simplifiée unipersonnelle)

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

י"א ניסן תשע"ה - 24431/03/2015



Trade Mark No. 257729 מספר סימן

Application Date 21/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0907724 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: VistaJet Operations Holding SA

Address: Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar, Switzerland

(Switzerland SA)

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: 12 סוג: 12

Aeroplanes.

Class: 35 סוג: 35

Advertising, namely advertising agencies, design of 
advertising materials, writing and publication of 
publicity text, marketing, sales promotion for others; 
business management services, namely business 
management and organization consultancy, 
professional business consultancy, business 
efficiency expert services and economic forecasting, 
business management assistance; business 
administration, namely commercial or industrial 
management assistance, commercial information 
agencies, business information, business research, 
business organization consultancy.

Class: 39 סוג: 39

Transport; aeroplane rental; packaging and storage 
of goods; arranging of tours; escorting of travellers; 
transport of passengers and goods; transport 
information; travel booking; tourist offices (except for 
hotel reservation); storage information; services 
related to transport, namely transport logistics; 
information on air transport; middleman services for 
travel.

י"א ניסן תשע"ה - 24531/03/2015



Trade Mark No. 257731 מספר סימן

Application Date 16/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0927716 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALK-Abelló A/S

Address: Bøge Allé 6-8, DK-2970 Hørsholm, 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 and veterinary preparations, namely  
pharmaceutical and veterinary preparations for 
immunotherapeutic purposes and pharmaceutical 
and veterinary preparations for diagnosis, prevention 
and treatment of allergy, asthma, allergic rhinitis and 
allergic asthma as well as respiratory allergic 
diseases, diagnostic preperations for medical 
purposes, diagnostic reagents and diagnostic testing 
materials for medical use, and pharmaceutical 
preperations in the form of injectable pharmaceutical, 
particulary adrenaline, for treatment of anaphylactic 
reactions.

י"א ניסן תשע"ה - 24631/03/2015



Trade Mark No. 257740 מספר סימן

Application Date 20/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1158358 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin and hair care preparations; 
cosmetic preparations, including preparations for the 
reconditioning of hair and skin after medicinal 
treatments; medicated soaps; medicated shampoos; 
artificial fingernails; talcum powders and foundation 
for the treatment of dermatological disorders, cancer 
and skin infections; artificial fingernails, for medical 
use.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders; medicated powders, creams, 
lotions, gels and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and skin infections; 
glues for medical use; medical and wound dressings; 
dressings for the treatment of dermatological 
disorders, cancer and skin infections.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely medical 
devices for applying pharmaceutical preparations and 
for introducing pharmaceutical preparations into the 
human body; medical and non-medical devices for 
the treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
medical apparatus and units for dosage, measuring 
and monitoring, namely drug introducing devices and 
systems; medical devices,namely devices for 
measuring body surface area affected by disease; 
medical devices for the treatment of cancer, 
dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders, namely  biofeedback sensors; 
microneedles for medical use; containers specially 
for medical waste and for storage of drugs.

י"א ניסן תשע"ה - 24731/03/2015



 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Denmark

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"א ניסן תשע"ה - 24831/03/2015



Trade Mark No. 257741 מספר סימן

Application Date 20/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159946 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Non-medicated skin and hair care preparations; 
cosmetic preparations, including preparations for the 
reconditioning of hair and skin after medicinal 
treatments; medicated soaps; medicated shampoos; 
artificial fingernails; talcum powders and foundation 
for the treatment of dermatological disorders, cancer 
and skin infections; artificial fingernails, for medical 
use.

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer and dermatological, hematological, renal and 
endocrine disorders; medicated powders, creams, 
lotions, gels and lip balm for the treatment of 
dermatological disorders, cancer and skin infections; 
glues for medical use; medical and wound dressings; 
dressings for the treatment of dermatological 
disorders, cancer and skin infections.

Class: 10 סוג: 10

Medical apparatus and instruments, namely medical 
devices for applying pharmaceutical preparations and 
for introducing pharmaceutical preparations into the 
human body; medical and non-medical devices for 
the treatment of cancer and dermatological, 
hematological, renal and endocrine disorders; 
medical apparatus and units for dosage, measuring 
and monitoring, namely drug introducing devices and 
systems; medical devices, namely devices for 
measuring body surface area affected by disease; 
medical devices for the treatment of cancer, 
dermatological, hematological, renal and endocrine 
disorders, namely biofeedback sensors; 
microneedles for medical use; containers specially 
for medical waste and for storage of drugs.

י"א ניסן תשע"ה - 24931/03/2015



 Owners

Name: LEO Pharma A/S

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Denmark

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"א ניסן תשע"ה - 25031/03/2015



Tib's

Trade Mark No. 257752 מספר סימן

Application Date 21/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Moise Jonas Tibi

Address: Dudu Dotan 10 St., Natanya, Israel

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Vered Gvili zollmann, Adv.

Address: Lilenblum 27 St., Hadera, Israel

שם: עו"ד ורד גוילי - צולמן

כתובת : לילנבלום 27, חדרה, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Giving service to supply food and drink. מתן שירות לאספקת מזון ומשקה.                         

י"א ניסן תשע"ה - 25131/03/2015



COLLIERS INTERNATIONAL ACCELERATING SUCCESS

Trade Mark No. 257771 מספר סימן

Application Date 29/07/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed publications namely, magazines, newsletters 
and brochures featuring articles and general topics of 
interest relating to real estate, real property, 
commercial property, residential property, industrial 
property, buildings, and businesses; printed 
educational materials, namely, course materials, 
guides, workbooks, handouts, forms, assessments, 
and manuals; notepads, writing pads and writing 
instruments; printed publications featuring 
magazines, articles, newsletters and general topics 
of interest relating to consultancy, agency and 
brokerage services relating to real estate, real 
property, commercial property, residential property, 
industrial property, buildings, and businesses; all 
included in class 16.

פרסומים מודפסים שהינם, מגזינים, עלונים וחוברות הכוללים 
מאמרים ונושאי עניין כלליים הקשורים לנדל"ן, מקרקעין, נכס 
מסחרי, נכס למגורים, נכס תעשייתי, בניינים ועסקים. חומרי 

לימוד מודפסים, שהינם, חומרי קורס, מדריכים, חוברות עבודה, 
דפי מידע, טפסים, הערכות, ומדריכים; פנקסים, בלוקי כתיבה, 
וכלי כתיבה; פרסומים מודפסים הכוללים, מגזינים, מאמרים, 
עלונים ונושאי עניין כלליים הקשורים לשירותי ייעוץ, סוכנות 
ודמי תיווך הקשורים לנדל"ן, מקרקעין, נכס מסחרי, נכס 

למגורים, נכס תעשייתי, בניינים ועסקים; כל הסחורות הנכללות 
בסוג 16.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

Class: 35 סוג: 35

Providing consultancy services to others relating to 
real estate marketing; auctioneering services; 
providing business consultancy services to others 
relating to the sale and purchase of real estate (being 
auctioneering services); providing market research 
and analysis services relating to real estate, real 
property, commercial property, residential property, 
industrial property, buildings and businesses; 
providing business consultancy services to others 
relating to the sale and purchase of commercial 
property, residential property, industrial property, 
buildings, and businesses (being auctioneering 
services); all included in class 35.

אספקת שירותי ייעוץ לאחרים הקשורים לשיווק נדל"ן; שירותי 
מכירות פומביות; אספקת שירותי ייעוץ עסקי לאחרים הקשורים 
למכירה ורכישה של נדל"ן (בהיותם שירותי מכירות פומביות); 
מתן שירותי מחקר וניתוח שוק הקשורים לנדל"ן, מקרקעין, נכס 
מסחרי, נכס למגורים, נכס לתעשייה, בניינים ועסקים; אספקת 
שירותי ייעוץ עסקי לאחרים הקשורים למכירה ורכישה של 
נדל"ן, מקרקעין, נכס מסחרי, נכס למגורים, נכס לתעשייה, 
בניינים ועסקים (היות מכירות פומביות); הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .35
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                

Class: 36 סוג: 36

Providing consultancy, agency and brokerage 
services to others relating to real estate development 
(not being building or construction services), real 
estate planning (not being design services); real 
estate administration; sale and purchase of real 
estate (not being auctioneering services), rental and 
leasing of real estate, appraisal and valuation of real 
estate, and real estate brokerage; providing 
consultancy, agency and brokerage services to 
others relating to the development (not being building 
or construction services), planning (not being design 
services), project management (not being building, 
construction or design services), investment, 
administration, management, sale and purchase (not 
being auctioneering services), lease and rental, 
appraisal and valuation, and acquisition and merger 
of commercial property, residential property, 
industrial property, buildings, and businesses; all in 
relation to real estate; all included in class 36.

אספקת שירותי ייעוץ, סוכנות ודמי תיווך לאחרים הקשורים 
לפיתוח נדל"ן (שאינם שירותי בנייה או הקמה), תכנון נדל"ן 
(שאינם שירותי עיצוב), ניהול פרויקטי נדל"ן (שאינם שירותי 
בנייה, הקמה או עיצוב), השקעות בנדל"ן, אדמיניסטרציית 

נדל"ן, שירותי נדל"ן פיננסיים, ניהול נדל"ן; הערכת מס נדל"ן, 
שירותי נדל"ן הקשורים למכירה ורכישה של נדל"ן (שאינם 
שירותי מכירות פומביות), השכרה וליסינג של נדל"ן הערכה 

ואומדן נדל"ן ודמי תיווך של נדל"ן; אספקת שירותי ייעוץ, סוכנות 
ודמי תיווך לאחרים הקשורים לפיתוח (שאינם שירותי בנייה או 
הקמה), תכנון (שאינם שירותי עיצוב), ניהול פרויקט (שאינם 
שירותי בנייה, הקמה או עיצוב), השקעה, אדמיניסטרציה, 

ניהול, מכירה ורכישה (שאינם שירותי מכירות פומביות) ליסינג 
והשכרה, הערכה ואומדן, רכישה ומיזוג של נכס מסחרי, נכס 

למגורים, נכס תעשייתי, בניינים ועסקים; הקשורים כולם לנדל"ן; 
הנכללים כולם בסוג 36.                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

י"א ניסן תשע"ה - 25231/03/2015



 Owners

Name: Colliers International Property Consultants, 
Inc.

Address: 1209 Orange Street, Wilmington, 19801, U.S.A.

A corporation of Delaware

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

י"א ניסן תשע"ה - 25331/03/2015



Trade Mark No. 257808 מספר סימן

Application Date 18/07/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the word "pay" and "plus"  
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים "pay" ו- 
"plus" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: Leumi Card Ltd. שם: לאומי קארד בע"מ

Address: 11 Ben Gurion Street, Bnei Brak, 51260, Israel כתובת : רחוב בן גוריון 11, בני ברק, 51260, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tadmor & Co.Yuval Levy & Co., Advs.

Address: 5 Azrieli Center, The Square Tower, 34 th 
Floor, Tel Aviv, 6701101, 132 Begin Road, Israel

שם: תדמור ושות' יובל לוי ושות', עו"ד

כתובת : מרכז עזריאל 5, המגדל המרובע, קומה 34, תל אביב, 
6701101, דרך מנחם בגין 132, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic cards and/or magnetic cards; digital 
methods of payment and/or electronic methods of 
payment. 

כרטיסים אלקטרוניים ו/או כרטיסים מגנטיים; אמצעי תשלום 
דיגיטליים ו/או אמצעי תשלום אלקטרוניים.                            

Class: 36 סוג: 36

Financing; מימון;         

י"א ניסן תשע"ה - 25431/03/2015



Trade Mark No. 257850 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: GEMINI Schuhproduktions-und Vertriebs 
GmbH

Address: Zeppelinstrasse 12, 73235 Weilheim, Germany

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 articles and shoes. דברי הנעלה והלבשה.                     

י"א ניסן תשע"ה - 25531/03/2015



Trade Mark No. 257855 מספר סימן

Application Date 25/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1168390 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

DVD players; ticket dispensers; coin-operated 
musical automata [juke boxes]; answering machines; 
accumulators, electric; accumulators, electric, for 
vehicles; actinometers; alidades; altimeters; 
ammeters; anemometers; anodes; antennas; 
anticathodes; apertometers [optics]; high-frequency 
apparatus; remote control apparatus; electro-
dynamic apparatus for the remote control of railway 
points; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; monitoring apparatus, electric; 
sound recording apparatus; distillation apparatus for 
scientific purposes; diffraction apparatus 
[microscopy]; air analysis apparatus; apparatus to 
check franking; sound transmitting apparatus; 
breathing apparatus for underwater swimming; cash 
registers; electric apparatus for commutation; 
intercommunication apparatus; stills for laboratory 
experiments; projection apparatus; x-ray apparatus 
not for medical purposes; radiological apparatus for 
industrial purposes; blueprint apparatus; flashing 
lights [luminous signals]; stereoscopic apparatus; 
telephone apparatus; facsimile machines; 
phototelegraphy apparatus; igniting apparatus, 
electric, for igniting at a distance; salinometers; 
acidimeters for batteries; aerometers; barometers; 
anode batteries; galvanic batteries; batteries for 
lighting; solar batteries; batteries, electric; betatrons; 
binoculars; electronic tags for goods; computer 
memory devices; fire hose nozzles; encoded 
identification bracelets, magnetic; safety tarpaulins; 
signalling buoys; life buoys; marking buoys; 
directional compasses; vacuum gauges; 
electrolysers; variometers; scales; letter scales; 
weighbridges; precision balances; levelling staffs 
[surveying instruments]; camcorders; video 
cassettes; video telephones; video screens; 
viewfinders, photographic; micrometer screws for 
optical instruments; viscosimeters; circuit closers; 
wavemeters; voltmeters; mechanical signs; 
switchboxes [electricity]; current rectifiers; gas testing 
instruments; galvanometers; heliographic apparatus; 
hygrometers; hydrometers; weights; holograms; 
plotters; loudspeakers; plumb bobs; range finders; 
densimeters; densitometers; optical goods; detectors; 
smoke detectors; counterfeit [false] coin detectors; 
transparencies [photography]; slide projectors; 
dictating machines; dynamometers; floppy disks; 
sound recording discs; disks, magnetic; optical discs; 
calculating disks; disk drives for computers; juke 
boxes for computers; dna chips; electronic notice 
boards; bullet-proof waistcoats [vests (am.)]; life 
jackets; identification threads for electric wires; nose 
clips for divers and swimmers; locks, electric; bells 
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[warning devices]; alarm bells, electric; electric door 
bells; signal bells; acoustic conduits; mirrors for 
inspecting work; road signs, luminous or mechanical; 
signs, luminous; marine depth finders; probes for 
scientific purposes; buzzers; needles for record 
players; measures; pressure measuring apparatus; 
simulators for the steering and control of vehicles; 
inverters [electricity]; pressure indicators; 
temperature indicators; incubators for bacteria 
culture; measuring instruments; mathematical 
instruments; levelling instruments; surveying 
instruments; azimuth instruments; interfaces for 
computers; spark-guards; coaxial cables; fibre [fiber 
(am.)] optic cables; cables, electric; calipers; slide 
calipers; screw-tapping gauges; calculating 
machines; pocket calculators; decompression 
chambers; cinematographic cameras; electronic pens 
[visual display units]; holders for electric coils; identity 
cards, magnetic; video game cartridges; encoded 
magnetic cards; riding helmets; carriers for dark 
plates [photography]; automated teller machines 
[atm]; cathodes; choking coils [impedance]; coils, 
electric; electromagnetic coils; cinematographic film, 
exposed; computer keyboards; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; electronic agendas; push 
buttons for bells; mouse pads; magnetic encoders; 
anti-glare visors; collectors, electric; calibrating rings; 
protective suits for aviators; commutators; compact 
discs [audio-video]; compact discs; comparators; 
marine compasses; computers; notebook computers; 
condensers [capacitors]; contacts, electric; battery 
boxes; cabinets for loudspeakers; reflecting discs for 
wear, for the prevention of traffic accidents; logs 
[measuring instruments]; lasers, not for medical 
purposes; lactodensimeters; lactometers; darkroom 
lamps [photography]; thermionic tubes; amplifying 
tubes; flashlights [photography]; head cleaning tapes 
[recording]; magnetic tapes; videotapes; surveying 
chains; fire escapes; slide-rules; contact lenses; 
optical lenses; optical condensers; sounding lines; 
electricity conduits; measuring spoons; thread 
counters; magnets; decorative magnets; resuscitation 
mannequins [teaching apparatus]; pressure gauges; 
divers' masks; solderers' helmets; protective masks; 
accounting machines; voting machines; money 
counting and sorting machines; material testing 
instruments and machines; megaphones; 
diaphragms for scientific apparatus; metal detectors 
for industrial or military purposes; metronomes; rules 
[measuring instruments]; carpenters' rules; 
dressmakers' measures; mechanisms for coin-
operated apparatus; coin-operated mechanisms for 
television sets; micrometers; microprocessors; 
microscopes; microtomes; microphones; modems; 
lightning conductors [rods]; monitors [computer 
hardware]; junction sleeves for electric cables; teeth 
protectors; knee-pads for workers; headphones; 
surveyors' levels; verniers; sound recording carriers; 
magnetic data media; optical data media; socks, 
electrically heated; sheaths for electric cables; 
identification sheaths for electric wires; weighing 
machines; punched card machines for offices; lenses 
for astrophotography; egg-candlers; fire 
extinguishers; electrified fences; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
clothing for protection against fire; asbestos clothing 
for protection against fire; clothing especially made 
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for laboratories; ozonisers [ozonators]; octants; 
eyepieces; ohmmeters; wrist rests for use with 
computers; spectacle frames; eyeglass frames; 
oscillographs; plumb lines; spectacles [optics]; 
sunglasses; goggles for sports; signalling panels, 
luminous or mechanical; radio pagers; pince-nez; 
electronic pocket translators; transmitters 
[telecommunication]; transmitters of electronic 
signals; switches, electric; periscopes; gloves for 
divers; furnaces for laboratory use; pipettes; 
pyrometers; planimeters; plane tables [surveying 
instruments]; plates for batteries; compact disc 
players; cassette players; sound recording strips; x-
ray films, exposed; films, exposed; life-saving rafts; 
laboratory trays; semi-conductors; polarimeters; fire 
engines; measuring glassware; life belts; fuses; 
converters, electric; telerupters; distance measuring 
apparatus; appliances for measuring the thickness of 
leather; speed checking apparatus for vehicles; 
teaching apparatus; time recording apparatus; 
apparatus and instruments for astronomy; surveying 
apparatus and instruments; weighing apparatus and 
instruments; navigational instruments; optical 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for physics; chemistry apparatus and 
instruments; measuring apparatus; measuring 
devices, electric; boiler control instruments; 
meteorological instruments; naval signalling 
apparatus; observation instruments; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; satellite 
navigational apparatus; regulating apparatus, 
electric; precision measuring apparatus; audio- and 
video-receivers; retorts' stands; drainers for use in 
photography; cleaning apparatus for sound recording 
discs; fire beaters; sighting telescopes for firearms; 
test tubes; pressure indicator plugs for valves; 
magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; 
wires, electric; conductors, electric; copper wire, 
insulated; fuse wire; computer programmes 
[programs], recorded; computer game software; 
computer programs [downloadable software]; record 
players; processors [central processing units]; rods 
for water diviners; radar apparatus; masts for 
wireless aerials; radios; vehicle radios; frames for 
photographic transparencies; walkie-talkies; voltage 
regulators for vehicles; stage lighting regulators; 
speed regulators for record players; marking gauges 
[joinery]; relays, electric; rheostats; respirators for 
filtering air; retorts; refractometers; refractors; grids 
for batteries; horns for loudspeakers; 
saccharometers; dog whistles; sextants; safety nets; 
fire alarms; signals, luminous or mechanical; sirens; 
scanners [data processing equipment]; connections 
for electric lines; couplings, electric; sonars; sound 
locating instruments; lighting ballasts; resistances, 
electric; spectrograph apparatus; spectroscopes; 
speed indicators; alcoholmeters; satellites for 
scientific purposes; audiovisual teaching apparatus; 
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; spectacle 
glasses; glass covered with an electrical conductor; 
personal stereos; stereoscopes; fire boats; 
sulphitometers; spherometers; integrated circuits; 
printed circuits; counters; parking meters; kilometer 
recorders for vehicles; revolution counters; abacuses; 
taximeters; ear plugs for divers; tachometers; word 
processors; television apparatus; telescopes; 
teleprompters; teleprinters; portable telephones; 
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theodolites; thermostats; thermostats for vehicles; 
crucibles [laboratory]; tone arms for record players; 
totalizators; transistors [electronic]; protractors 
[measuring instruments]; step-up transformers; 
vehicle breakdown warning triangles; starter cables 
for motors; capillary tubes; telephone receivers; 
quantity indicators; automatic indicators of low 
pressure in vehicle tires [tyres]; gasoline gauges; 
water level indicators; light-emitting electronic 
pointers; slope indicators; levels [instruments for 
determining the horizontal]; mercury levels; spirit 
levels; urinometers; amplifiers; particle accelerators; 
steering apparatus, automatic, for vehicles; balancing 
apparatus; video recorders; sound reproduction 
apparatus; invoicing machines; railway traffic safety 
appliances; data processing apparatus; oxygen 
transvasing apparatus; theft prevention installations, 
electric; film cutting apparatus; drying apparatus for 
photographic prints; optical character readers; 
centering apparatus for photographic transparencies; 
dosage dispensers; chargers for electric batteries; 
acoustic [sound] alarms; sounding apparatus and 
machines; editing appliances for cinematographic 
films; cathodic anti-corrosion apparatus; couplers 
[data processing equipment]; computer peripheral 
devices; demagnetizing apparatus for magnetic 
tapes; acoustic couplers; alarms; adding machines; 
readers [data processing equipment]; heat regulating 
apparatus; photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermic]; bar code readers; filters for respiratory 
masks; filters for ultraviolet rays, for photography; 
magic lanterns; optical lamps; signal lanterns; 
cameras [photography]; glazing apparatus for 
photographic prints; shutters [photography]; 
darkrooms [photography]; photometers; flash-bulbs 
[photography]; enlarging apparatus [photography]; 
photovoltaic cells; containers for contact lenses; 
spectacle cases; pince-nez cases; containers for 
microscope slides; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; 
chromatography apparatus for laboratory use; 
chronographs [time recording apparatus]; eyeglass 
chains; cyclotrons; frequency meters; fire blankets; 
chips [integrated circuits]; pedometers; 
meteorological balloons; electrified rails for mounting 
spot lights; asbestos screens for firemen; protective 
helmets for sports; eyeglass cords; tripods for 
cameras; switchboards; workmen's protective face-
shields; projection screens; radiology screens for 
industrial purposes; fluorescent screens; ducts 
[electricity]; galvanic cells; epidiascopes; ergometers; 
testing apparatus not for medical purposes; 
apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; 
breathing apparatus, except for artificial respiration; 
x-rays producing apparatus and installations, not for 
medical purposes; beacons, luminous; balances 
[steelyards]; magnetic tape units for computers; 
sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; gasometers [measuring instruments]; 
peepholes [magnifying lenses] for doors; sounding 
leads; diaphragms [photography]; ionization 
apparatus not for the treatment of air or water; 
protective helmets; spools [photography]; wire 
connectors [electricity]; wind socks for indicating wind 
direction; branch boxes [electricity]; distribution boxes 
[electricity]; connectors [electricity]; junction boxes 
[electricity]; diving suits; covers for electric outlets; 
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neon signs; rulers [measuring instruments]; 
correcting lenses [optics]; magnifying glasses 
[optics]; mouse [data processing equipment]; 
materials for electricity mains [wires, cables]; hemline 
markers; diaphragms [acoustics]; shutter releases 
[photography]; terminals [electricity]; cases fitted with 
dissecting instruments [microscopy]; shoes for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
objectives [lenses] [optics]; limiters [electricity]; 
mirrors [optics]; asbestos gloves for protection 
against accidents; gloves for protection against 
accidents; gloves for protection against x-rays for 
industrial purposes; wafers [silicon slices]; food 
analysis apparatus; diagnostic apparatus, not for 
medical purposes; speed measuring apparatus 
[photography]; apparatus for measuring the thickness 
of skins; distance recording apparatus; nautical 
apparatus and instruments; instruments containing 
eyepieces; prisms [optics]; printers for use with 
computers; apparatus for changing record player 
needles; electronic publications, downloadable; 
distribution consoles [electricity]; control panels 
[electricity]; transmitting sets [telecommunication]; 
screens for photoengraving; voltage surge protectors; 
light dimmers [regulators], electric; cell switches 
[electricity]; washing trays [photography]; time 
switches, automatic; safety restraints, other than for 
vehicle seats and sports equipment; x-ray 
photographs, other than for medical purposes; 
respiratory masks, other than for artificial respiration; 
optical fibers [fibres] [light conducting filaments]; 
traffic-light apparatus [signalling devices]; signalling 
whistles; inductors [electricity]; nets for protection 
against accidents; integrated circuit cards [smart 
cards]; protection devices for personal use against 
accidents; optical glass; anti-glare glasses; drying 
racks [photography]; thermometers, not for medical 
purposes; mechanisms for counter-operated 
apparatus; transformers [electricity]; discharge tubes, 
electric, other than for lighting; x-ray tubes not for 
medical purposes; electric loss indicators; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; tape recorders; protection devices 
against x-rays, not for medical purposes; life saving 
apparatus and equipment; anti-interference devices 
[electricity]; anti-theft warning apparatus; fog signals, 
non-explosive; filters [photography]; compasses 
[measuring instruments]; egg timers [sandglasses]; 
distribution boards [electricity]; screens 
[photography]; exposure meters [light meters]; 
armatures [electricity].

Class: 16 סוג: 16

Fountain pens; albums; almanacs; atlases; posters; 
paper bows; table linen of paper; tickets; forms, 
printed; note books; drawing pads; loose-leaf 
binders; wristbands for the retention of writing 
instruments; pamphlets; booklets; waxed paper; 
paper for recording machines; paper for radiograms; 
electrocardiograph paper; wood pulp paper; 
parchment paper; writing paper; luminous paper; 
toilet paper; wrapping paper; blotters; newsletters; 
rollers for typewriters; house painters' rollers; 
obliterating stamps; signboards of paper or 
cardboard; patterns for dressmaking; newspapers; 
electrotypes; hectographs; terrestrial globes; 
engravings; slate pencils; pencil leads; pencil 
holders; chalk holders; diagrams; engraving plates; 
writing slates; blackboards; galley racks [printing]; 
drawing boards; cream containers of paper; money 
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clips; tags for index cards; bookmarkers; etching 
needles; printed publications; cardboard articles; 
graphic representations; graining combs; calendars; 
tracing paper; tracing patterns; gums [adhesives] for 
stationery or household purposes; lithographic 
stones; pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; 
pictures; transfers [decalcomanias]; cardboard; hat 
boxes of cardboard; files [office requisites]; cards; 
geographical maps; perforated cards for jacquard 
looms; catalogues; covers of paper for flower pots; 
paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; 
typewriter keys; glue for stationery or household 
purposes; isinglass for stationery or household 
purposes; printing blocks; books; comic books; 
drawing pins; cigar bands; boxes of cardboard or 
paper; paint boxes [articles for use in school]; french 
curves; paper ribbons; typewriter ribbons; adhesive 
tapes for stationery purposes; square rulers; viscose 
sheets for wrapping; steel letters; type [numerals and 
letters]; lithographs; architects' models; postage 
stamps; graphic prints; modelling materials; teaching 
materials [except apparatus]; sealing compounds for 
stationery purposes; packaging material made of 
starches; addressing machines; chalk for lithography; 
writing chalk; tailors' chalk; marking chalk; painters' 
easels; hand-rests for painters; bibs of paper; cords 
for bookbinding; numbering apparatus; bottle 
envelopes of cardboard or paper; sealing wafers; 
passport holders; plastic cling film, extensible, for 
palletization; handwriting specimens for copying; 
oleographs; musical greeting cards; greeting cards; 
postcards; etchings; bags for microwave cooking; 
palettes for painters; ink sticks; folders for papers; 
papier mâché; pastels [crayons]; pen cases; 
bookbindings; pen wipers; nibs of gold; steel pens; 
drawing pens; song books; sealing stamps; 
clipboards; address plates for addressing machines; 
handkerchiefs of paper; plastic film for wrapping; 
letter trays; trays for sorting and counting money; 
coasters of paper; bookends; stamp stands; mats for 
beer glasses; stands for pens and pencils; 
photograph stands; stamp pads; towels of paper; 
gummed cloth for stationery purposes; printers' 
blankets, not of textile; portraits; paperweights; 
writing cases [sets]; writing materials; hand labelling 
appliances; printed matter; prospectuses; printed 
timetables; indexes; graphic reproductions; face 
towels of paper; staples for offices; erasing products; 
writing board erasers; sealing wax; arithmetical 
tables; placards of paper or cardboard; writing or 
drawing books; stationery; cardboard tubes; indian 
inks; chart pointers, non-electronic; bottle wrappers 
of cardboard or paper; envelope sealing machines, 
for offices; sealing machines for offices; vignetting 
apparatus; apparatus for mounting photographs; 
stapling presses [office requisites]; textbooks; paper 
coffee filters; silver paper; molds for modelling clays 
[artists' materials]; photo-engravings; stencil cases; 
canvas for painting; correcting ink [heliography]; ink; 
inkwells; blueprints; rosaries; balls for ball-point pens; 
printing type; address stamps; aquarelles; document 
laminators for office use; pads [stationery]; paper 
sheets [stationery]; drawer liners of paper, perfumed 
or not; carbon paper; xuan paper for Chinese 
painting and calligraphy; modelling wax, not for 
dental purposes; holders for stamps [seals]; holders 
for checkbooks [cheque books]; punches [office 
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requisites]; pen clips; tracing needles for drawing 
purposes; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; absorbent sheets of paper or 
plastic for foodstuff packaging; humidity control 
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; 
paper shredders for office use; tracing cloth; 
paintings [pictures], framed or unframed; wood pulp 
board [stationery]; index cards [stationery]; paper 
tapes and cards for the recordal of computer 
programmes; spools for inking ribbons; starch paste 
[adhesive] for stationery or household purposes; 
adhesive bands for stationery or household 
purposes; gluten [glue] for stationery or household 
purposes; adhesive tapes for stationery or household 
purposes; gummed tape [stationery]; self-adhesive 
tapes for stationery or household purposes; 
adhesives [glues] for stationery or household 
purposes; manifolds [stationery]; envelopes 
[stationery]; cases for stamps [seals]; correcting 
fluids [office requisites]; inking ribbons for computer 
printers; bookbinding material; filtering materials 
[paper]; bookbinding apparatus and machines [office 
equipment]; typewriters, electric or non-electric; 
folders [stationery]; franking machines for office use; 
garbage bags of paper or of plastics; writing cases 
[stationery]; printing sets, portable [office requisites]; 
stickers [stationery]; finger-stalls [office requisites]; 
paper knives [cutters] [office requisites]; covers 
[stationery]; embroidery designs [patterns]; office 
perforators; nibs; stamps [seals]; seals [stamps]; 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping; binding 
strips [bookbinding]; inking sheets for document 
reproducing machines; inking sheets for duplicators; 
drawing materials; writing instruments; rubber 
erasers; erasing shields; office requisites, except 
furniture; school supplies [stationery]; adhesive tape 
dispensers [office requisites]; pencil sharpening 
machines, electric or non-electric; pencil sharpeners, 
electric or non-electric; printers' reglets; elastic bands 
for offices; penholders; tissues of paper for removing 
make-up; scrapers [erasers] for offices; biological 
samples for use in microscopy [teaching materials]; 
histological sections for teaching purposes; figurines 
[statuettes] of papier mâché; composing frames 
[printing]; transparencies [stationery]; stencils; stencil 
plates; moisteners [office requisites]; moisteners for 
gummed surfaces [office requisites]; manuals 
[handbooks]; flags of paper; photographs [printed]; 
chromolithographs [chromos]; watercolor 
[watercolour] saucers for artists; cabinets for 
stationery [office requisites]; advertisement boards of 
paper or cardboard; prints [engravings]; labels, not of 
textile.
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Class: 18 סוג: 18

Mountaineering sticks; pocket wallets; reins; harness 
fittings; parts of rubber for stirrups; umbrellas; 
parasols; saddlery; frames for umbrellas or parasols; 
handbag frames; valves of leather; whips; imitation 
leather; leather, unworked or semi-worked; 
leatherboard; casings, of leather, for springs; 
umbrella rings; hat boxes of leather; boxes of leather 
or leather board; purses; chain mesh purses; 
fastenings for saddles; butts [parts of hides]; saddle 
trees; knee-pads for horses; muzzles; halters; leather 
thread; furniture coverings of leather; gut for making 
sausages; clothing for pets; trimmings of leather for 
furniture; collars for animals; music cases; gold 
beaters' skin; cat o' nine tails; pads for horse saddles; 
horseshoes; bands of leather; horse blankets; 
bandoliers; fur; haversacks; leather straps; straps for 
soldiers' equipment; harness straps; straps for 
skates; chin straps, of leather; stirrup leathers; 
umbrella handles; walking stick handles; suitcase 
handles; rucksacks; travelling bags; riding saddles; 
net bags for shopping; umbrella or parasol ribs; 
stirrups; bags for climbers; sling bags for carrying 
infants; garment bags for travel; handbags; beach 
bags; bags for sports; bags for campers; shopping 
bags; school bags; travelling trunks; bridoons; 
walking sticks; umbrella sticks; walking stick seats; 
bridles [harness]; harness for animals; horse collars; 
suitcases; attaché cases; covers for horse-saddles; 
umbrella covers; kid; curried skins; animal skins; 
cattle skins; chamois leather, other than for cleaning 
purposes; moleskin [imitation of leather]; boxes of 
vulcanised fibre; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; vanity cases, not fitted; slings 
for carrying infants; coverings of skins [furs]; straps of 
leather [saddlery]; valises; travelling sets 
[leatherware]; tool bags of leather, empty; wheeled 
shopping bags; cases, of leather or leatherboard; 
nose bags [feed bags]; bits for animals [harness]; key 
cases; trunks [luggage]; leather laces; blinkers 
[harness]; game bags [hunting accessories].

Class: 28 סוג: 28

Amusement machines, automatic and coin-operated; 
toy vehicles; novelties for parties, dances [party 
favors, favours]; skating boots with skates attached; 
dolls' feeding bottles; shuttlecocks; spinning tops 
[toys]; jigsaw puzzles; punching bags; hang gliders; 
discuses for sports; dolls' houses; surf boards; 
skateboards; sailboards; chessboards; 
checkerboards; darts; cups for dice; kites; toys; toys 
for domestic pets; plush toys; board games; ring 
games; games; kaleidoscopes; bladders of balls for 
games; rosin used by athletes; edges of skis; bingo 
cards; playing cards; fairground ride apparatus; 
rocking horses; swings; skittles; skittles [games]; 
billiard cues; golf clubs; hockey sticks; bells for 
Christmas trees; dolls' rooms; confetti; roller skates; 
dice; paintball guns [sports apparatus]; ski bindings; 
dolls' beds; roulette wheels; dolls; flippers for 
swimming; bows for archery; skis; waterskis; surf 
skis; wax for skis; hunting game calls; puppets; toy 
masks; theatrical masks; fencing masks; masts for 
sailboards; chalk for billiard cues; targets; electronic 
targets; balls for games; billiard table cushions; 
billiard cue tips; dolls' clothes; fencing weapons; 
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 Owners

Name: Erich Krause Finland OY

Address: Henry Fordin katu 5 N, FI-00150 Helsinki, 
Finland

(FI Joint-stock 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

twirling batons; paragliders; toy pistols; air pistols 
[toys]; percussion caps [toys]; horseshoe games; 
candle holders for Christmas trees; Christmas tree 
stands; sole coverings for skis; decoys for hunting or 
fishing; scent lures for hunting or fishing; archery 
implements; kite reels; soap bubbles [toys]; divot 
repair tools [golf accessories]; protective paddings 
[parts of sports suits]; rackets; surfboard leashes; 
harness for sailboards; rollers for stationary exercise 
bicycles; scooters [toys]; butterfly nets; nets for 
sports; scrapers for skis; appliances for gymnastics; 
quoits; dumb-bells; climbers' harness; artificial snow 
for Christmas trees; snowshoes; clay pigeon traps; 
billiard tables; coin-operated billiard tables; tables for 
table tennis; tables for indoor football; strings for 
rackets; cricket bags; radio-controlled toy vehicles; 
machines for physical exercises; tennis ball throwing 
apparatus; conjuring apparatus; bowling apparatus 
and machinery; bags especially designed for skis and 
surfboards; marbles for games; billiard balls; playing 
balls; chess games; swimming pools [play articles]; 
starting blocks for sports; flying discs [toys]; 
dominoes; spring boards [sports articles]; Christmas 
trees of synthetic material; pinatas; mobiles [toys]; 
practical jokes [novelties]; parlor games; building 
games; seal skins [coverings for skis]; explosive 
bonbons [christmas crackers]; ice skates; in-line roller 
skates; building blocks [toys]; mah-jong; scale model 
vehicles; knee guards [sports articles]; elbow guards 
[sports articles]; gloves for games; caps for pistols 
[toys]; rattles [playthings]; fishing tackle; landing nets 
for anglers; floats for fishing; lines for fishing; fish 
hooks; reels for fishing; creels [fishing traps]; bite 
indicators [fishing tackle]; bite sensors [fishing 
tackle]; rods for fishing; gut for fishing; billiard 
markers; weight lifting belts [sports articles]; sling 
shots [sports articles]; harpoon guns [sports articles]; 
sleighs [sports articles]; bob-sleighs; golf bags, with 
or without wheels; slides [playthings]; backgammon 
games; men's athletic supporters [sports articles]; 
ornaments for christmas trees, except illumination 
articles and confectionery; counters [discs] for 
games; chips for gambling; snow globes; checkers 
[games]; shin guards [sports articles]; camouflage 
screens [sports articles]; chest expanders 
[exercisers].
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Trade Mark No. 257867 מספר סימן

Application Date 05/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1168506 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Quotient Diagnostics Limited

Address: Unit 3b, First Floor, Russell House, Molesey 
Road, Walton on Thames KT12 3PE, United Kingdom

(United Kingdom Limited Company)

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Reagents for medical use; reagents for use in 
medical diagnostic tests.

Class: 10 סוג: 10

Apparatus and instruments for medical diagnostic 
use; diagnostic apparatus for medical use; medical 
test kits for patient monitoring; disposable test 
cassettes and blood collection equipment for blood 
testing; parts and fittings for the aforesaid goods in 
included in this class.

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

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

European Community Trade Mark, 31/05/2013, No. 
011862951

איחוד האירופי לסימני מסחר, 31/05/2013, מספר 
011862951

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10
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Trade Mark No. 257877 מספר סימן

Application Date 25/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1168579 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

DVD players; ticket dispensers; coin-operated 
musical automata [juke boxes]; answering machines; 
accumulators, electric; accumulators, electric, for 
vehicles; actinometers; alidades; altimeters; 
ammeters; anemometers; anodes; antennas; 
anticathodes; apertometers [optics]; high-frequency 
apparatus; remote control apparatus; electro-
dynamic apparatus for the remote control of railway 
points; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; monitoring apparatus, electric; 
sound recording apparatus; distillation apparatus for 
scientific purposes; diffraction apparatus 
[microscopy]; air analysis apparatus; apparatus to 
check franking; sound transmitting apparatus; 
breathing apparatus for underwater swimming; cash 
registers; electric apparatus for commutation; 
intercommunication apparatus; stills for laboratory 
experiments; projection apparatus; x-ray apparatus 
not for medical purposes; radiological apparatus for 
industrial purposes; blueprint apparatus; flashing 
lights [luminous signals]; stereoscopic apparatus; 
telephone apparatus; facsimile machines; 
phototelegraphy apparatus; igniting apparatus, 
electric, for igniting at a distance; salinometers; 
acidimeters for batteries; aerometers; barometers; 
anode batteries; galvanic batteries; batteries for 
lighting; solar batteries; batteries, electric; betatrons; 
binoculars; electronic tags for goods; computer 
memory devices; fire hose nozzles; encoded 
identification bracelets, magnetic; safety tarpaulins; 
signalling buoys; life buoys; marking buoys; 
directional compasses; vacuum gauges; 
electrolysers; variometers; scales; letter scales; 
weighbridges; precision balances; levelling staffs 
[surveying instruments]; camcorders; video 
cassettes; video telephones; video screens; 
viewfinders, photographic; micrometer screws for 
optical instruments; viscosimeters; circuit closers; 
wavemeters; voltmeters; mechanical signs; 
switchboxes [electricity]; current rectifiers; gas testing 
instruments; galvanometers; heliographic apparatus; 
hygrometers; hydrometers; weights; holograms; 
plotters; loudspeakers; plumb bobs; range finders; 
densimeters; densitometers; optical goods; detectors; 
smoke detectors; counterfeit [false] coin detectors; 
transparencies [photography]; slide projectors; 
dictating machines; dynamometers; floppy disks; 
sound recording discs; disks, magnetic; optical discs; 
calculating disks; disk drives for computers; juke 
boxes for computers; dna chips; electronic notice 
boards; bullet-proof waistcoats [vests (am.)]; life 
jackets; identification threads for electric wires; nose 
clips for divers and swimmers; locks, electric; bells 
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[warning devices]; alarm bells, electric; electric door 
bells; signal bells; acoustic conduits; mirrors for 
inspecting work; road signs, luminous or mechanical; 
signs, luminous; marine depth finders; probes for 
scientific purposes; buzzers; needles for record 
players; measures; pressure measuring apparatus; 
simulators for the steering and control of vehicles; 
inverters [electricity]; pressure indicators; 
temperature indicators; incubators for bacteria 
culture; measuring instruments; mathematical 
instruments; levelling instruments; surveying 
instruments; azimuth instruments; interfaces for 
computers; spark-guards; coaxial cables; fibre [fiber 
(am.)] optic cables; cables, electric; calipers; slide 
calipers; screw-tapping gauges; calculating 
machines; pocket calculators; decompression 
chambers; cinematographic cameras; electronic pens 
[visual display units]; holders for electric coils; identity 
cards, magnetic; video game cartridges; encoded 
magnetic cards; riding helmets; carriers for dark 
plates [photography]; automated teller machines 
[atm]; cathodes; choking coils [impedance]; coils, 
electric; electromagnetic coils; cinematographic film, 
exposed; computer keyboards; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; electronic agendas; push 
buttons for bells; mouse pads; magnetic encoders; 
anti-glare visors; collectors, electric; calibrating rings; 
protective suits for aviators; commutators; compact 
discs [audio-video]; compact discs; comparators; 
marine compasses; computers; notebook computers; 
condensers [capacitors]; contacts, electric; battery 
boxes; cabinets for loudspeakers; reflecting discs for 
wear, for the prevention of traffic accidents; logs 
[measuring instruments]; lasers, not for medical 
purposes; lactodensimeters; lactometers; darkroom 
lamps [photography]; thermionic tubes; amplifying 
tubes; flashlights [photography]; head cleaning tapes 
[recording]; magnetic tapes; videotapes; surveying 
chains; fire escapes; slide-rules; contact lenses; 
optical lenses; optical condensers; sounding lines; 
electricity conduits; measuring spoons; thread 
counters; magnets; decorative magnets; resuscitation 
mannequins [teaching apparatus]; pressure gauges; 
divers' masks; solderers' helmets; protective masks; 
accounting machines; voting machines; money 
counting and sorting machines; material testing 
instruments and machines; megaphones; 
diaphragms for scientific apparatus; metal detectors 
for industrial or military purposes; metronomes; rules 
[measuring instruments]; carpenters' rules; 
dressmakers' measures; mechanisms for coin-
operated apparatus; coin-operated mechanisms for 
television sets; micrometers; microprocessors; 
microscopes; microtomes; microphones; modems; 
lightning conductors [rods]; monitors [computer 
hardware]; junction sleeves for electric cables; teeth 
protectors; knee-pads for workers; headphones; 
surveyors' levels; verniers; sound recording carriers; 
magnetic data media; optical data media; socks, 
electrically heated; sheaths for electric cables; 
identification sheaths for electric wires; weighing 
machines; punched card machines for offices; lenses 
for astrophotography; egg-candlers; fire 
extinguishers; electrified fences; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
clothing for protection against fire; asbestos clothing 
for protection against fire; clothing especially made 
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for laboratories; ozonisers [ozonators]; octants; 
eyepieces; ohmmeters; wrist rests for use with 
computers; spectacle frames; eyeglass frames; 
oscillographs; plumb lines; spectacles [optics]; 
sunglasses; goggles for sports; signalling panels, 
luminous or mechanical; radio pagers; pince-nez; 
electronic pocket translators; transmitters 
[telecommunication]; transmitters of electronic 
signals; switches, electric; periscopes; gloves for 
divers; furnaces for laboratory use; pipettes; 
pyrometers; planimeters; plane tables [surveying 
instruments]; plates for batteries; compact disc 
players; cassette players; sound recording strips; x-
ray films, exposed; films, exposed; life-saving rafts; 
laboratory trays; semi-conductors; polarimeters; fire 
engines; measuring glassware; life belts; fuses; 
converters, electric; telerupters; distance measuring 
apparatus; appliances for measuring the thickness of 
leather; speed checking apparatus for vehicles; 
teaching apparatus; time recording apparatus; 
apparatus and instruments for astronomy; surveying 
apparatus and instruments; weighing apparatus and 
instruments; navigational instruments; optical 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for physics; chemistry apparatus and 
instruments; measuring apparatus; measuring 
devices, electric; boiler control instruments; 
meteorological instruments; naval signalling 
apparatus; observation instruments; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; satellite 
navigational apparatus; regulating apparatus, 
electric; precision measuring apparatus; audio- and 
video-receivers; retorts' stands; drainers for use in 
photography; cleaning apparatus for sound recording 
discs; fire beaters; sighting telescopes for firearms; 
test tubes; pressure indicator plugs for valves; 
magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; 
wires, electric; conductors, electric; copper wire, 
insulated; fuse wire; computer programmes 
[programs], recorded; computer game software; 
computer programs [downloadable software]; record 
players; processors [central processing units]; rods 
for water diviners; radar apparatus; masts for 
wireless aerials; radios; vehicle radios; frames for 
photographic transparencies; walkie-talkies; voltage 
regulators for vehicles; stage lighting regulators; 
speed regulators for record players; marking gauges 
[joinery]; relays, electric; rheostats; respirators for 
filtering air; retorts; refractometers; refractors; grids 
for batteries; horns for loudspeakers; 
saccharometers; dog whistles; sextants; safety nets; 
fire alarms; signals, luminous or mechanical; sirens; 
scanners [data processing equipment]; connections 
for electric lines; couplings, electric; sonars; sound 
locating instruments; lighting ballasts; resistances, 
electric; spectrograph apparatus; spectroscopes; 
speed indicators; alcoholmeters; satellites for 
scientific purposes; audiovisual teaching apparatus; 
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; spectacle 
glasses; glass covered with an electrical conductor; 
personal stereos; stereoscopes; fire boats; 
sulphitometers; spherometers; integrated circuits; 
printed circuits; counters; parking meters; kilometer 
recorders for vehicles; revolution counters; abacuses; 
taximeters; ear plugs for divers; tachometers; word 
processors; television apparatus; telescopes; 
teleprompters; teleprinters; portable telephones; 
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theodolites; thermostats; thermostats for vehicles; 
crucibles [laboratory]; tone arms for record players; 
totalizators; transistors [electronic]; protractors 
[measuring instruments]; step-up transformers; 
vehicle breakdown warning triangles; starter cables 
for motors; capillary tubes; telephone receivers; 
quantity indicators; automatic indicators of low 
pressure in vehicle tires [tyres]; gasoline gauges; 
water level indicators; light-emitting electronic 
pointers; slope indicators; levels [instruments for 
determining the horizontal]; mercury levels; spirit 
levels; urinometers; amplifiers; particle accelerators; 
steering apparatus, automatic, for vehicles; balancing 
apparatus; video recorders; sound reproduction 
apparatus; invoicing machines; railway traffic safety 
appliances; data processing apparatus; oxygen 
transvasing apparatus; theft prevention installations, 
electric; film cutting apparatus; drying apparatus for 
photographic prints; optical character readers; 
centering apparatus for photographic transparencies; 
dosage dispensers; chargers for electric batteries; 
acoustic [sound] alarms; sounding apparatus and 
machines; editing appliances for cinematographic 
films; cathodic anti-corrosion apparatus; couplers 
[data processing equipment]; computer peripheral 
devices; demagnetizing apparatus for magnetic 
tapes; acoustic couplers; alarms; adding machines; 
readers [data processing equipment]; heat regulating 
apparatus; photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermic]; bar code readers; filters for respiratory 
masks; filters for ultraviolet rays, for photography; 
magic lanterns; optical lamps; signal lanterns; 
cameras [photography]; glazing apparatus for 
photographic prints; shutters [photography]; 
darkrooms [photography]; photometers; flash-bulbs 
[photography]; enlarging apparatus [photography]; 
photovoltaic cells; containers for contact lenses; 
spectacle cases; pince-nez cases; containers for 
microscope slides; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; 
chromatography apparatus for laboratory use; 
chronographs [time recording apparatus]; eyeglass 
chains; cyclotrons; frequency meters; fire blankets; 
chips [integrated circuits]; pedometers; 
meteorological balloons; electrified rails for mounting 
spot lights; asbestos screens for firemen; protective 
helmets for sports; eyeglass cords; tripods for 
cameras; switchboards; workmen's protective face-
shields; projection screens; radiology screens for 
industrial purposes; fluorescent screens; ducts 
[electricity]; galvanic cells; epidiascopes; ergometers; 
testing apparatus not for medical purposes; 
apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; 
breathing apparatus, except for artificial respiration; 
x-rays producing apparatus and installations, not for 
medical purposes; beacons, luminous; balances 
[steelyards]; magnetic tape units for computers; 
sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; gasometers [measuring instruments]; 
peepholes [magnifying lenses] for doors; sounding 
leads; diaphragms [photography]; ionization 
apparatus not for the treatment of air or water; 
protective helmets; spools [photography]; wire 
connectors [electricity]; wind socks for indicating wind 
direction; branch boxes [electricity]; distribution boxes 
[electricity]; connectors [electricity]; junction boxes 
[electricity]; diving suits; covers for electric outlets; 
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neon signs; rulers [measuring instruments]; 
correcting lenses [optics]; magnifying glasses 
[optics]; mouse [data processing equipment]; 
materials for electricity mains [wires, cables]; hemline 
markers; diaphragms [acoustics]; shutter releases 
[photography]; terminals [electricity]; cases fitted with 
dissecting instruments [microscopy]; shoes for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
objectives [lenses] [optics]; limiters [electricity]; 
mirrors [optics]; asbestos gloves for protection 
against accidents; gloves for protection against 
accidents; gloves for protection against x-rays for 
industrial purposes; wafers [silicon slices]; food 
analysis apparatus; diagnostic apparatus, not for 
medical purposes; speed measuring apparatus 
[photography]; apparatus for measuring the thickness 
of skins; distance recording apparatus; nautical 
apparatus and instruments; instruments containing 
eyepieces; prisms [optics]; printers for use with 
computers; apparatus for changing record player 
needles; electronic publications, downloadable; 
distribution consoles [electricity]; control panels 
[electricity]; transmitting sets [telecommunication]; 
screens for photoengraving; voltage surge protectors; 
light dimmers [regulators], electric; cell switches 
[electricity]; washing trays [photography]; time 
switches, automatic; safety restraints, other than for 
vehicle seats and sports equipment; x-ray 
photographs, other than for medical purposes; 
respiratory masks, other than for artificial respiration; 
optical fibers [fibres] [light conducting filaments]; 
traffic-light apparatus [signalling devices]; signalling 
whistles; inductors [electricity]; nets for protection 
against accidents; integrated circuit cards [smart 
cards]; protection devices for personal use against 
accidents; optical glass; anti-glare glasses; drying 
racks [photography]; thermometers, not for medical 
purposes; mechanisms for counter-operated 
apparatus; transformers [electricity]; discharge tubes, 
electric, other than for lighting; x-ray tubes not for 
medical purposes; electric loss indicators; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; tape recorders; protection devices 
against x-rays, not for medical purposes; life saving 
apparatus and equipment; anti-interference devices 
[electricity]; anti-theft warning apparatus; fog signals, 
non-explosive; filters [photography]; compasses 
[measuring instruments]; egg timers [sandglasses]; 
distribution boards [electricity]; screens 
[photography]; exposure meters [light meters]; 
armatures [electricity].
Class: 16 סוג: 16

Fountain pens; albums; almanacs; atlases; posters; 
paper bows; table linen of paper; tickets; forms, 
printed; note books; drawing pads; loose-leaf 
binders; wristbands for the retention of writing 
instruments; pamphlets; booklets; waxed paper; 
paper for recording machines; paper for radiograms; 
electrocardiograph paper; wood pulp paper; 
parchment paper; writing paper; luminous paper; 
toilet paper; wrapping paper; blotters; newsletters; 
rollers for typewriters; house painters' rollers; 
obliterating stamps; signboards of paper or 
cardboard; patterns for dressmaking; newspapers; 
electrotypes; hectographs; terrestrial globes; 
engravings; slate pencils; pencil leads; pencil 
holders; chalk holders; diagrams; engraving plates; 
writing slates; blackboards; galley racks [printing]; 
drawing boards; cream containers of paper; money 
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clips; tags for index cards; bookmarkers; etching 
needles; printed publications; cardboard articles; 
graphic representations; graining combs; calendars; 
tracing paper; tracing patterns; gums [adhesives] for 
stationery or household purposes; lithographic 
stones; pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; 
pictures; transfers [decalcomanias]; cardboard; hat 
boxes of cardboard; files [office requisites]; cards; 
geographical maps; perforated cards for jacquard 
looms; catalogues; covers of paper for flower pots; 
paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; 
typewriter keys; glue for stationery or household 
purposes; isinglass for stationery or household 
purposes; printing blocks; books; comic books; 
drawing pins; cigar bands; boxes of cardboard or 
paper; paint boxes [articles for use in school]; french 
curves; paper ribbons; typewriter ribbons; adhesive 
tapes for stationery purposes; square rulers; viscose 
sheets for wrapping; steel letters; type [numerals and 
letters]; lithographs; architects' models; postage 
stamps; graphic prints; modelling materials; teaching 
materials [except apparatus]; sealing compounds for 
stationery purposes; packaging material made of 
starches; addressing machines; chalk for lithography; 
writing chalk; tailors' chalk; marking chalk; painters' 
easels; hand-rests for painters; bibs of paper; cords 
for bookbinding; numbering apparatus; bottle 
envelopes of cardboard or paper; sealing wafers; 
passport holders; plastic cling film, extensible, for 
palletization; handwriting specimens for copying; 
oleographs; musical greeting cards; greeting cards; 
postcards; etchings; bags for microwave cooking; 
palettes for painters; ink sticks; folders for papers; 
papier mâché; pastels [crayons]; pen cases; 
bookbindings; pen wipers; nibs of gold; steel pens; 
drawing pens; song books; sealing stamps; 
clipboards; address plates for addressing machines; 
handkerchiefs of paper; plastic film for wrapping; 
letter trays; trays for sorting and counting money; 
coasters of paper; bookends; stamp stands; mats for 
beer glasses; stands for pens and pencils; 
photograph stands; stamp pads; towels of paper; 
gummed cloth for stationery purposes; printers' 
blankets, not of textile; portraits; paperweights; 
writing cases [sets]; writing materials; hand labelling 
appliances; printed matter; prospectuses; printed 
timetables; indexes; graphic reproductions; face 
towels of paper; staples for offices; erasing products; 
writing board erasers; sealing wax; arithmetical 
tables; placards of paper or cardboard; writing or 
drawing books; stationery; cardboard tubes; indian 
inks; chart pointers, non-electronic; bottle wrappers 
of cardboard or paper; envelope sealing machines, 
for offices; sealing machines for offices; vignetting 
apparatus; apparatus for mounting photographs; 
stapling presses [office requisites]; textbooks; paper 
coffee filters; silver paper; molds for modelling clays 
[artists' materials]; photo-engravings; stencil cases; 
canvas for painting; correcting ink [heliography]; ink; 
inkwells; blueprints; rosaries; balls for ball-point pens; 
printing type; address stamps; aquarelles; document 
laminators for office use; pads [stationery]; paper 
sheets [stationery]; drawer liners of paper, perfumed 
or not; carbon paper; xuan paper for Chinese 
painting and calligraphy; modelling wax, not for 
dental purposes; holders for stamps [seals]; holders 
for checkbooks [cheque books]; punches [office 
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requisites]; pen clips; tracing needles for drawing 
purposes; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; absorbent sheets of paper or 
plastic for foodstuff packaging; humidity control 
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; 
paper shredders for office use; tracing cloth; 
paintings [pictures], framed or unframed; wood pulp 
board [stationery]; index cards [stationery]; paper 
tapes and cards for the recordal of computer 
programmes; spools for inking ribbons; starch paste 
[adhesive] for stationery or household purposes; 
adhesive bands for stationery or household 
purposes; gluten [glue] for stationery or household 
purposes; adhesive tapes for stationery or household 
purposes; gummed tape [stationery]; self-adhesive 
tapes for stationery or household purposes; 
adhesives [glues] for stationery or household 
purposes; manifolds [stationery]; envelopes 
[stationery]; cases for stamps [seals]; correcting 
fluids [office requisites]; inking ribbons for computer 
printers; bookbinding material; filtering materials 
[paper]; bookbinding apparatus and machines [office 
equipment]; typewriters, electric or non-electric; 
folders [stationery]; franking machines for office use; 
garbage bags of paper or of plastics; writing cases 
[stationery]; printing sets, portable [office requisites]; 
stickers [stationery]; finger-stalls [office requisites]; 
paper knives [cutters] [office requisites]; covers 
[stationery]; embroidery designs [patterns]; office 
perforators; nibs; stamps [seals]; seals [stamps]; 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping; binding 
strips [bookbinding]; inking sheets for document 
reproducing machines; inking sheets for duplicators; 
drawing materials; writing instruments; rubber 
erasers; erasing shields; office requisites, except 
furniture; school supplies [stationery]; adhesive tape 
dispensers [office requisites]; pencil sharpening 
machines, electric or non-electric; pencil sharpeners, 
electric or non-electric; printers' reglets; elastic bands 
for offices; penholders; tissues of paper for removing 
make-up; scrapers [erasers] for offices; biological 
samples for use in microscopy [teaching materials]; 
histological sections for teaching purposes; figurines 
[statuettes] of papier mâché; composing frames 
[printing]; transparencies [stationery]; stencils; stencil 
plates; moisteners [office requisites]; moisteners for 
gummed surfaces [office requisites]; manuals 
[handbooks]; flags of paper; photographs [printed]; 
chromolithographs [chromos]; watercolor 
[watercolour] saucers for artists; cabinets for 
stationery [office requisites]; advertisement boards of 
paper or cardboard; prints [engravings]; labels, not of 
textile.
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Class: 18 סוג: 18

Mountaineering sticks; pocket wallets; reins; harness 
fittings; parts of rubber for stirrups; umbrellas; 
parasols; saddlery; frames for umbrellas or parasols; 
handbag frames; valves of leather; whips; imitation 
leather; leather, unworked or semi-worked; 
leatherboard; casings, of leather, for springs; 
umbrella rings; hat boxes of leather; boxes of leather 
or leather board; purses; chain mesh purses; 
fastenings for saddles; butts [parts of hides]; saddle 
trees; knee-pads for horses; muzzles; halters; leather 
thread; furniture coverings of leather; gut for making 
sausages; clothing for pets; trimmings of leather for 
furniture; collars for animals; music cases; gold 
beaters' skin; cat o' nine tails; pads for horse saddles; 
horseshoes; bands of leather; horse blankets; 
bandoliers; fur; haversacks; leather straps; straps for 
soldiers' equipment; harness straps; straps for 
skates; chin straps, of leather; stirrup leathers; 
umbrella handles; walking stick handles; suitcase 
handles; rucksacks; travelling bags; riding saddles; 
net bags for shopping; umbrella or parasol ribs; 
stirrups; bags for climbers; sling bags for carrying 
infants; garment bags for travel; handbags; beach 
bags; bags for sports; bags for campers; shopping 
bags; school bags; travelling trunks; bridoons; 
walking sticks; umbrella sticks; walking stick seats; 
bridles [harness]; harness for animals; horse collars; 
suitcases; attaché cases; covers for horse-saddles; 
umbrella covers; kid; curried skins; animal skins; 
cattle skins; chamois leather, other than for cleaning 
purposes; moleskin [imitation of leather]; boxes of 
vulcanised fibre; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; vanity cases, not fitted; slings 
for carrying infants; coverings of skins [furs]; straps of 
leather [saddlery]; valises; travelling sets 
[leatherware]; tool bags of leather, empty; wheeled 
shopping bags; cases, of leather or leatherboard; 
nose bags [feed bags]; bits for animals [harness]; key 
cases; trunks [luggage]; leather laces; blinkers 
[harness]; game bags [hunting accessories].

Class: 28 סוג: 28

Amusement machines, automatic and coin-operated; 
toy vehicles; novelties for parties, dances [party 
favors, favours]; skating boots with skates attached; 
dolls' feeding bottles; shuttlecocks; spinning tops 
[toys]; jigsaw puzzles; punching bags; hang gliders; 
discuses for sports; dolls' houses; surf boards; 
skateboards; sailboards; chessboards; 
checkerboards; darts; cups for dice; kites; toys; toys 
for domestic pets; plush toys; board games; ring 
games; games; kaleidoscopes; bladders of balls for 
games; rosin used by athletes; edges of skis; bingo 
cards; playing cards; fairground ride apparatus; 
rocking horses; swings; skittles; skittles [games]; 
billiard cues; golf clubs; hockey sticks; bells for 
Christmas trees; dolls' rooms; confetti; roller skates; 
dice; paintball guns [sports apparatus]; ski bindings; 
dolls' beds; roulette wheels; dolls; flippers for 
swimming; bows for archery; skis; waterskis; surf 
skis; wax for skis; hunting game calls; puppets; toy 
masks; theatrical masks; fencing masks; masts for 
sailboards; chalk for billiard cues; targets; electronic 
targets; balls for games; billiard table cushions; 
billiard cue tips; dolls' clothes; fencing weapons; 
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 Owners

Name: Erich Krause Finland OY

Address: Henry Fordin katu 5 N, FI-00150 Helsinki, 
Finland

(FI Joint-stock 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

twirling batons; paragliders; toy pistols; air pistols 
[toys]; percussion caps [toys]; horseshoe games; 
candle holders for Christmas trees; Christmas tree 
stands; sole coverings for skis; decoys for hunting or 
fishing; scent lures for hunting or fishing; archery 
implements; kite reels; soap bubbles [toys]; divot 
repair tools [golf accessories]; protective paddings 
[parts of sports suits]; rackets; surfboard leashes; 
harness for sailboards; rollers for stationary exercise 
bicycles; scooters [toys]; butterfly nets; nets for 
sports; scrapers for skis; appliances for gymnastics; 
quoits; dumb-bells; climbers' harness; artificial snow 
for Christmas trees; snowshoes; clay pigeon traps; 
billiard tables; coin-operated billiard tables; tables for 
table tennis; tables for indoor football; strings for 
rackets; cricket bags; radio-controlled toy vehicles; 
machines for physical exercises; tennis ball throwing 
apparatus; conjuring apparatus; bowling apparatus 
and machinery; bags especially designed for skis and 
surfboards; marbles for games; billiard balls; playing 
balls; chess games; swimming pools [play articles]; 
starting blocks for sports; flying discs [toys]; 
dominoes; spring boards [sports articles]; Christmas 
trees of synthetic material; pinatas; mobiles [toys]; 
practical jokes [novelties]; parlor games; building 
games; seal skins [coverings for skis]; explosive 
bonbons [christmas crackers]; ice skates; in-line roller 
skates; building blocks [toys]; mah-jong; scale model 
vehicles; knee guards [sports articles]; elbow guards 
[sports articles]; gloves for games; caps for pistols 
[toys]; rattles [playthings]; fishing tackle; landing nets 
for anglers; floats for fishing; lines for fishing; fish 
hooks; reels for fishing; creels [fishing traps]; bite 
indicators [fishing tackle]; bite sensors [fishing 
tackle]; rods for fishing; gut for fishing; billiard 
markers; weight lifting belts [sports articles]; sling 
shots [sports articles]; harpoon guns [sports articles]; 
sleighs [sports articles]; bob-sleighs; golf bags, with 
or without wheels; slides [playthings]; backgammon 
games; men's athletic supporters [sports articles]; 
ornaments for christmas trees, except illumination 
articles and confectionery; counters [discs] for 
games; chips for gambling; snow globes; checkers 
[games]; shin guards [sports articles]; camouflage 
screens [sports articles]; chest expanders 
[exercisers].
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Trade Mark No. 257884 מספר סימן

Application Date 14/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1168648 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANOFI

Address: 54 rue La Boétie, F-75008 Paris, France

(France Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products for the treatment of blood 
disorders, of cardiovascular diseases and disorders, 
and cholesterol 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)

France, 21/12/2012, No. 12 3 970 597 צרפת, 21/12/2012, מספר 597 970 3 12

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 257920 מספר סימן

Application Date 10/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1169057 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; animated cartoons; audiovisual teaching 
apparatus; camcorders; cameras [photography]; 
cassette players; compact disc players; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; computer game programs; computer 
keyboards; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral 
devices; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; disks, 
magnetic; downloadable image files; downloadable 
music files; downloadable ring tones for mobile 
phones; DVD players; electronic publications, 
downloadable; films, exposed; headphones; 
holograms; juke boxes, musical; laptop computers; 
magnetic data media; microphones; monitoring 
apparatus, electric; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; mouse pads; 
notebook computers; optical data media; optical 
discs; personal stereos; portable media players; 
portable telephones; record players; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; spectacle cases; spectacle frames; 
sunglasses; tape recorders; teaching apparatus; 
telephone apparatus; television apparatus; USB flash 
drives; video cassettes; video game cartridges; video 
recorders; cases for mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; computer games 
(software); computer game software; computer game 
entertainment software; downloadable software; 
downloadable electronic games; video game 
software; interactive multimedia computer game 
programs; games software for use on mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; games 
software downloadable to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; software for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; software downloadable to mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; apps 
featuring computer games.
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Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing]; 
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps; 
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets]; 
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear]; 
clothing for gymnastics; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; coats; dresses; dressing 
gowns; ear muffs [clothing]; esparto shoes or 
sandals; footwear; gloves [clothing]; hats; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; knitwear [clothing]; masquerade costumes; 
mittens; money belts [clothing]; neckties; 
outerclothing; pants; paper hats [clothing]; pullovers; 
pyjamas; ready-made clothing; sandals; shirts; 
shoes; shower caps; skirts; sleep masks; slippers; 
socks; sweaters; tee-shirts; trousers; underpants; 
underwear; vests; waterproof clothing; all of the 
aforementioned excluding goods made from furs, 
animal skins, hides, leather or imitations of these 
materials.
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Class: 41 סוג: 41

Providing courses of training, providing of training 
and further training, providing of continuous training 
courses, providing of training via a global computer 
network; entertainment information, interactive 
entertainment, online entertainment, conducting of 
entertainment events, entertainment by Internet 
Protocol television, live entertainment services, 
musical entertainment services, on-line 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing on-line video games and online electronic 
games, providing use of non-downloadable computer 
games for electronic board games and electronic 
card games via the Internet and remote 
communication devices; organization of sporting and 
cultural activities, organizing community sporting and 
cultural events; providing on-line information about 
education, training, entertainment, sporting and 
cultural activities; amusements; arranging and 
conducting of workshops [training]; providing casino 
facilities [gambling]; education information; 
educational examination; electronic desktop 
publishing; entertainer services; entertainment 
information; film production, other than advertising 
films; gambling; game services provided on-line from 
a computer network; games equipment rental; 
operating lotteries; organization of competitions 
[education or entertainment]; party planning 
[entertainment]; production of music; production of 
shows; providing amusement arcade services; 
providing karaoke services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of books; publication of electronic books and journals 
on-line; providing recreation facilities; scriptwriting 
services; writing of texts; electronic games services, 
including provision of computer games on line, on 
social networks, or by means of a global computer 
network; providing electronic games for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing enhancements within online 
computer and electronic games; providing electronic 
games for download to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; providing interactive 
single and multi-player electronic games via the 
Internet, electronic communication networks or via a 
global computer network; publishing of computer 
game software, electronic games and video game 
software, namely, on-line provision of electronic 
games and video games services from a computer 
network.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/10/2012, No. 
011257755

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/10/2012, מספר 
011257755

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41
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 Owners

Name: King.Com Limited

Address: Aragon House Business Centre, 4th Floor, 
Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

(Malta Limited)

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

י"א ניסן תשע"ה - 27931/03/2015



Trade Mark No. 257990 מספר סימן

Application Date 04/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Gap (ITM) Inc.

Address: 2 Folsom Street, San Francisco, California, 
94105, 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: 25 סוג: 25

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

דברי הלבשה, הנעלה,  כיסויי ראש; הכל כלול בסוג 25           
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Trade Mark No. 257995 מספר סימן

Application Date 04/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)

Address: No. 2, Takara-cho, 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, buses, recreational vehicles (RV), sport 
cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and towing 
tractors (tractors), and structural parts and fittings 
therefor; hybrid automobiles and their structural parts 
therefor included in class 12; tractors; anti-theft 
alarms for vehicles; adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires.

מכוניות, עגלות, משאיות, טנדרים, כלי רכב ספורט שירותיים, 
אוטובוסים, כלי רכב פנאי (אר.וי), רכבי ספורט, רכבי מרוץ, 

מכוניות משא, משאיות מלגזה, וטרקטורים לגרירה 
(טרקטורים), וחלקים ומתאמים מבניים עבורם; מכוניות 
היברידיות וחלקים מבניים עבורם הכלולים בסוג 12; 

טרקטורים; אזעקות כנגד גניבות לכלי רכב; טלאי גומי דביקים 
לתיקון גלגלים או צמיגים.                                                   
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IMPROLIGHT

Trade Mark No. 258025 מספר סימן

Application Date 28/07/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Daniel Galay שם: דניאל גלאי

Address: 6, Aharon Becker St., Tel Aviv, 69643, Israel כתובת : אהרון בקר 6, תל אביב, 69643, 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: 41 סוג: 41

Services for developing musical improvisation 
abilities; music composition and creating musical 
interaction between players; all included in class 41.

שירותים לפיתוח יכולת אלתור במוסיקה, הלחנת מוסיקה, 
ויצירת אינטראקציה מוסיקלית בין נגדים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .41
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Trade Mark No. 258041 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHEMEN INDUSTRIES LTD. שם: שמן תעשיות בע"מ

Address: 2 A. Tovim, P.O.B. 136, Haifa, 31000, Israel כתובת : ע. טובים 2, ת.ד. 136, חיפה, 31000, 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: 29 סוג: 29

Edible oils; preserved and dried legumes; all included 
in class 29.

שמנים אכילים; קטניות משומרות ומיובשות; הכל כלול בסוג 
                       .29
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ReoActive

Trade Mark No. 258045 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1215182 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

 Owners

Name: Motorika Limited

Address: c/o Mercury Group Limited, Mercury House, 101 
Front Street, Hamilton, HM 12, Bermuda

Bermuda company

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Interactive computer game software featuring  virtual 
reality used as a rehabilitation tool for training 
patients with neurological injury improving the patient 
participation in the training session and thus 
enhancing the rehabilitation session; Computer 
software for following, measuring, analyzing and 
recording brain activity, for diagnosing neurological 
conditions, and for planning a treatment or 
rehabilitation or training protocol; computer software 
for following, measuring, analyzing and recording 
patient movement and training exercises, and for 
planning patient exercise, for use in combination with 
a rehabilitation system based on servo motion 
technology.

תוכנת משחק אינטראקטיבי המבוסס על מציאות מדומה 
המשמשת  ככלי שיקומי לאימון מטופלים אשר סובלים מנכות 
נוירולוגית המשפר השתתפות המטופל באימון וכך מייעל את 

הטיפול השיקומי; תוכנת מחשב למעקב, מדידה, ניתוח 
והקלטה של פעילות מוחית, לאבחון מצבים נוירולוגיים, ולתכנון 
פרוטוקול לטיפול או שיקום או אימון; תוכנת מחשב למעקב, 
מדידה, ניתוח והקלטה של תנועה ותרגילי אימון של מטופל, 
ולתכנון תרגילים למטופל, לשימוש בשילוב עם מערכת שיקום 
המבוססת על טכנולוגית תנועה בעזרת מנוע סרוו.                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                      

Class: 10 סוג: 10

A system for following, measuring, analyzing and 
recording brain activity, for diagnosing neurological 
conditions, for planning a treatment or rehabilitation 
or training protocol and for stimulating brain activity, 
which comprises: software, brain activity sensors, a 
stimulating module, a computer screen and an 
interface to external physical training or rehabilitation 
modules or cognitive training or rehabilitation 
modules; Rehabilitation systems based on servo 
motion technology, for following, measuring, 
analyzing and recording patient movement and 
training exercises, for planning patient exercise and 
for executing patient movement, comprising an 
electromagnetic module, PC controller and software, 
and a data logging system for recording, measuring 
and evaluation.

מערכת למעקב, מדידה, ניתוח והקלטה של פעילות מוחית, 
לאבחון מצבים נוירולוגיים, לתכנון פרוטוקול לטיפול או שיקום או 
אימון וגירוי פעילות מוחית, אשר מכילה: תוכנה, חיישני פעילות 
מוחית, מודול לגירוי, צג מחשב וממשק למודולי אימון או שיקום 
פיזיים חיצונים או מודולי אימון או שיקום קוגניטיביים; מערכות 
שיקום המבוססות על טכנולוגית תנועה בעזרת מנוע סרוו, 
למעקב, מדידה, ניתוח והקלטה של תנועה ותרגילי אימון של 
מטופל, לתכנון תרגילים למטופל ולביצוע תנועת המטופל, 
המכילות מודול אלקטרומגנטי, בקר ותוכנה למחשב אישי, 

ומערכת להזנת נתונים להקלטה, מדידה והערכה.                   
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Trade Mark No. 258046 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים
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 Owners

Name: EDUPARQUES HOLDINGS INC

Address: CALLE 185 # 43-03 L2-01, BOGOTA, Colombia

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

Class: 41 סוג: 41

Children's entertainment and amusement centers, 
namely, interactive play areas; Entertainment in the 
nature of a water park and amusement
center; Entertainment in the nature of an amusement 
park ride; Entertainment in the nature of baseball 
games; Entertainment in the nature of basketball 
games; Entertainment in the nature of beauty 
pageants; Entertainment in the nature of circuses; 
Entertainment in the nature of dance performances; 
Entertainment in the nature of fashion shows; 
Entertainment in the nature of football games; 
Entertainment in the nature of gymnastic 
performances; Entertainment in the nature of hockey 
games; Entertainment in the nature of laser shows; 
Entertainment in the nature of light shows; 
Entertainment in the nature of magic shows; 
Entertainment in the nature of orchestra 
performances; Entertainment in the nature of roller 
skating competitions; Entertainment in the nature of 
soccer games; Entertainment in the nature of 
television news shows; Entertainment in the nature of 
tennis tournaments; Entertainment in the nature of 
theater productions; Entertainment in the nature of 
visual and audio performances, and musical, variety, 
news and comedy shows; Entertainment in the 
nature of visual and audio performances, namely, 
musical band, rock group, gymnastic, dance, and 
ballet performances; Entertainment in the nature of 
visual and audio performances by an actor; 
Entertainment services in the nature of an 
amusement park attraction, namely, a themed area; 
Entertainment services in the nature of an 
amusement park show; Entertainment services in the 
nature of comedy shows; Entertainment services in 
the nature of live musical performances; 
Entertainment services, namely, conducting 
carnivals; Entertainment services, namely, 
conducting contests; Entertainment services, namely, 
conducting parties; all included in class 41

מרכזים בידור ושעשוע לילדים, קרי, אזורי משחק 
אינטראקטיביים; בידור מסוג של פארק מים ומרכז שעשועים; 
בידור מסוג של פארק שעשועים; בידור מסוג של משחקי 
בייסבול; בידור מסוג של משחקי כדורסל; בידור מסוג של 

תחרויות יופי; בידור מסוג של קרקסים; בידור מסוג של מופעי 
מחול; בידור מסוג של תצוגות אופנה; בידור מסוג של משחקי 
פוטבול; בידור מסוג של מופעי התעמלות; בידור מסוג של 
משחקי הוקי; בידור מסוג של מופעי לייזר; בידור מסוג של 
מופעי אור; בידור מסוג של מופעי קסמים; בידור מסוג של 

הופעות תזמורת; בידור מסוג של תחרויות החלקה על גלגליות; 
בידור מסוג של משחקי כדורגל; בידור מסוג של מופעי חדשות 

בטלוויזיה; בידור מסוג של טורנירי טניס; בידור מסוג של 
הפקות תיאטרון; בידור מסוג של מופעים חזותיים אודיו, ומגוון 
מוסיקלי, תכניות חדשות וקומדיה; בידור מסוג של מופעים 
חזותיים ואודיו, קרי מופעי להקה מוזיקלית, להקת רוק, 

התעמלות, ריקוד, ומופעי בלט; בידור מסוג של מופעים חזותיים 
ואודיו על ידי שחקן; שירותי בידור מסוג של פרק שעשועים 
הקשורים לנושא מסוים; שירותי בידור מסוג של מופע פארק 

שעשועים; שירותי בידור מסוג של מופעי קומדיה; שירותי בידור 
מסוג של מופעים מוזיקליים חיים; שירותי בידור, כלומר, עריכת 
קרנבלים; שירותי בידור, כלומר, עריכת תחרויות; שירותי בידור, 
כלומר, עריכת מסיבות;                                                      
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Trade Mark No. 258049 מספר סימן

Application Date 08/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: "ITAL FOOD INDUSTRY" EAD

Address: "Trakiyska" Str. No. 10, BG-9700 Shumen, 
Bulgaria

a Bulgarian conpany

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

Bread and bread products; rusks; toasted small 
pieces of bread with spices; crackers; flour and 
preparations made from cereals; salted wheat and 
maize products; biscuits, pasty; pastry; confectionery 
and sugar confectionery; all included in Class 30.

לחם ומוצרי לחם; צנימים; חתיכות קטנות של לחם קלוי עם 
תיבול; קרקרים; קמח ומוצרים העשויים מדגנים; מוצרים 

מלוחים מחיטה ותירס; ביסקוויטים, בצקים; מאפים; ממתקים 
ודברי מתיקה, הנכללים כולם בסוג 30                                 
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Trade Mark No. 258068 מספר סימן

Application Date 13/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1169627 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases, infectious 
diseases and obesity; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and dermatology; sanitary 
preparations for medical purposes; food for babies; 
food supplements for humans and animals; plasters 
for medical purposes; materials for dressings, 
namely, gauze; material for dental fillings and dental 
impressions; all purpose disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides; herbicides.

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools, namely, centrifugal 
fluid energy mills, single and double screw and 
pneumatic feeders, pneumatic conveyors, cyclone 
separators, milling machines.

Class: 40 סוג: 40

Treatment of materials, namely, treatment of active 
and highly active pharmaceutical ingredients by 
micronization, milling and mixing upon request by 
third parties

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

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

Switzerland, 24/05/2013, No. 645093 שוויץ, 24/05/2013, מספר 645093

Class: 5 סוג: 5

Class: 7 סוג: 7

Class: 40 סוג: 40

י"א ניסן תשע"ה - 28831/03/2015



 Owners

Name: Micro-Macinazione SA

Address: Via Cantonale 4, CH-6995 Molinazzo di 
Monteggio, Switzerland

(Suisse Società anonima (SA))

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

י"א ניסן תשע"ה - 28931/03/2015



Trade Mark No. 258072 מספר סימן

Application Date 11/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1169665 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

E-readers, tablets and smartphones.

Class: 38 סוג: 38

Telecommunication services, including, providing 
access to databases, communications by fiber optic 
networks, communications by computer terminals, 
communications by cellular phones, rental of access 
time to global computer networks, communications 
by telephone, computer aided transmission of 
messages and images, electronic bulletin board 
services, electronic mail services, providing 
information about telecommunication, providing 
internet chatrooms, message sending services, rental 
of message sending apparatus, news agencies / wire 
service, providing online forums, paging services 
[radio, telephone or other means of electronic 
communication], radio communications, radio 
broadcasting, television broadcasting, satellite 
transmission, streaming of data, rental of 
telecommunication equipment, providing 
telecommunications connections to a global 
computer network, teleconferencing services, 
telegraph services, telephone services, rental of 
telephones, transmission of digital files, providing 
user access to global computer networks, 
videoconferencing services, voice mail services, 
wireless broadcasting.

י"א ניסן תשע"ה - 29031/03/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Mundo Reader S.L.

Address: Carretera de la Coruña Km. 23,200 -, EDIFICIO 
LAS ROZAS 23, oficina 1, E-28290 Las Rozas de 
Madrid, Spain

(Sociedad Limitada)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Fresh IP

Address: 32 Habarzel Street, Tel-Aviv, 69710, Israel

שם: פרש איי.פי

כתובת : רח' הברזל 32, תל אביב, 69710, ישראל

י"א ניסן תשע"ה - 29131/03/2015



Trade Mark No. 258094 מספר סימן

Application Date 17/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1169970 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SAFILO - Società Azionaria Fabbrica Italiana 
Lavorazione Occhiali S.p.A.

Address: Piazza Tiziano, 8, I-32044 Pieve di Cadore 
(Belluno), 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: 9 סוג: 9

Optical apparatus and instruments; spectacles and 
sunglasses, their parts and accessories; frames, 
lenses, hinges, temples and cases for spectacles and 
sunglasses, their parts and accessories.

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

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

Italy, 05/03/2013, No. PD2013C000244 PD2013C000244 איטליה, 05/03/2013, מספר

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 29231/03/2015



Trade Mark No. 258099 מספר סימן

Application Date 10/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1170026 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter; items for bookbinding; photographs; 
instructional and teaching material (except 
apparatus).

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications; information about 
telecommunication; television broadcasting; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; providing 
user access to global computer networks; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing internet chatrooms; 
providing telecommunication channels for 
teleshopping services; wire service; wireless 
broadcasting; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; electronic mail; telex 
services; communications by fiber [fibre] optic 
networks; communications by computer terminals; 
communications by telephone; telecommunications 
routing and junction services; cellular telephone 
communication; computer aided transmission of 
messages and images; paging services [radio, 
telephone or other means of electronic 
communication]; satellite transmission; voice mail 
services; facsimile transmission; telephone services; 
telegraph services; communications by telegrams; 
transmission of telegrams; teleconferencing services; 
transmission of digital files; transmission of greeting 
cards online; message sending; rental of facsimile 
apparatus; rental of message sending apparatus; 
rental of modems; rental of telephones; rental of 
telecommunication equipment; rental of access time 
to global computer networks; providing access to 
databases; sending of information, messages and 
data of all kinds, in particular with regard to medical 
services, by means of speech, data, image, sound, 
multimedia and online services, including the 
Internet; e-mail data services (electronic mail); 
Internet services, namely transmission of information 
on the Internet, all the aforesaid services included in 
this class; providing platforms, portals, chatrooms 
and forums on the Internet; web messaging.

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; translation; 
videotaping; education information; recreation 
information; providing karaoke services; vocational 
retraining; vocational guidance [education or training 
advice]; discotheque services; bookmobile services; 
club services [entertainment or education]; boarding 
schools; providing casino facilities [gambling]; holiday 

י"א ניסן תשע"ה - 29331/03/2015



camp services [entertainment]; health club services 
[health and fitness training]; providing golf facilities; 
nursery schools; providing museum facilities 
[presentation, exhibitions]; night clubs; providing 
amusement arcade services; providing sports 
facilities; sport camp services; recording studio 
services; music-halls; amusement parks; lending 
libraries; coaching [training]; practical training 
[demonstration]; electronic desktop publishing; 
entertainer services; providing recreation facilities; 
news reporters services; disc jockey services; 
language interpreter services; personal trainer 
services [fitness training]; zoological garden services; 
sign language interpretation; conducting fitness 
classes; presentation of live performances; 
educational examination; ticket agency services 
[entertainment]; photographic reporting; subtitling; 
academies [education]; tuition; television 
entertainment; correspondence courses; film 
production, other than advertising films; movie 
studios; cinema presentations; photography; 
gambling; gymnastic instruction; publication of texts, 
other than publicity texts; entertainment information; 
calligraphy services; music composition services; 
layout services, other than for advertising purposes; 
microfilming; modelling for artists; videotape editing; 
orchestra services; production of music; game 
services provided on-line from a computer network; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; publication of electronic books and 
journals on-line; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of 
congresses; arranging and conducting of concerts; 
arranging and conducting of symposiums; 
organization of fashion shows for entertainment 
purposes; party planning [entertainment]; booking of 
seats for shows; production of shows; religious 
education; radio entertainment; dubbing; theatre 
productions; animal training; physical education; 
entertainment; organization of sports competitions; 
arranging and conducting of seminars; arranging and 
conducting of workshops [training]; arranging and 
conducting of colloquiums; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes; organization of 
balls; operating lotteries; arranging of beauty 
contests; organization of shows [impresario services]; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; scriptwriting services; writing of texts, 
other than publicity texts; rental of audio equipment; 
rental of lighting apparatus for theatrical sets or 
television studios; rental of show scenery; rental of 
movie projectors and accessories; rental of cine-
films; rental of radio and television sets; games 
equipment rental; toy rental; rental of sports 
equipment, except vehicles; rental of sports grounds; 
rental of skin diving equipment; rental of stadium 
facilities; rental of tennis courts; rental of stage 
scenery; rental of sound recordings; rental of 
camcorders; publication of books; videotape film 
production; rental of videotapes; rental of video 
cassette recorders; timing of sports events; circuses; 
production of radio and television programmes; 
entertainment, in particular by means of a computer 
database available online; sporting and cultural 
activities, in particular publication of periodicals, 
magazines and books in electronic form, including on 
the Internet.

י"א ניסן תשע"ה - 29431/03/2015



 Owners

Name: Dr. Rath Health Foundation

Address: Sourethweg 9, NL-6422 PC Heerlen, 
Netherlands

(The Netherlands Foundation)

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: 44 סוג: 44

Medical services, namely health and nutrition 
consultancy, and pharmaceutical consultancy; 
recording and inputting of self-acquired data for data 
storage with regard to the health sector and medical 
services, providing medical and health-related data 
and information from databases; providing of online 
information and news in relation to the health sector 
and medical 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, 13/07/2012, No. 
011040491

איחוד האירופי לסימני מסחר, 13/07/2012, מספר 
011040491

Class: 16 סוג: 16

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 44 סוג: 44
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Trade Mark No. 258132 מספר סימן

Application Date 27/12/2012 תאריך הגשה

International Trademark No. 0159859 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Budějovický Budvar,  národní podnik, 
Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser 
Budvar, Entreprise Nationale

Address: K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, CZ-370 
04 České Budějovice, Czech Republic

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: 32 סוג: 32

All kinds of beer.
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Trade Mark No. 258138 מספר סימן

Application Date 22/01/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0795234 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Mottura Serrature di Sicurezza spa

Address: Strada Antica di Francia 34, I-10057 Sant' 
Ambrogio TO, 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: 6 סוג: 6

Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials 
of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; safes [strong boxes]; metal 
security lock cylinders; goods of common metal [not 
included in other clases]. 
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Trade Mark No. 258145 מספר סימן

Application Date 25/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0921017 מספר סימן בינלאומי

Linked Files תיקים קשורים
Subsequent Designation בקשת הרחבה

File/s  269139 תיק/ים  269139

 Owners

Name: IM PRODUCTION

Address: 50 rue Croix des Petits Champs -, 7 rue Herold, 
F-75001 PARIS, France

(France Société par actions simplifié)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Handbags, backpacks, traveling bags, school bags, 
satchels, beach bags, trunks and suitcases, traveling 
sets (leatherware), purses, briefcases, leather 
trimmings for furniture, card cases (wallets), key 
cases (leatherware), toiletry cases, carrying cases, 
purses (not of precious metal); umbrellas.
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Trade Mark No. 258151 מספר סימן

Application Date 09/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1076669 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Address: Petuelring 130, 80809 München, Germany

(Germany Aktiengesellschaft (joint stock company))

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles.
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Trade Mark No. 258154 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Salt of The Earth Eilat Ltd. שם: מלח הארץ אילת בע"מ

Address: P.O.B. 30300, Atlit, Israel כתובת : ת.ד. 30300, עתלית, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Livne, Adv.

Address: 2 Pal-Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: יוסף ליבנה, עו"ד

כתובת : שד' פל-ים 2, חיפה, 33095, (חלונות הסיטי - בנין 
אורן), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Salt. מלח.   
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Trade Mark No. 258155 מספר סימן

Application Date 07/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Salt of The Earth Eilat Ltd. שם: מלח הארץ אילת בע"מ

Address: P.O.B. 30300, עתלית, ישראל כתובת : ת.ד. 30300, עתלית, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Joseph Livne, Adv.

Address: 2 Pal-Yam St., Haifa, 33095, Israel

שם: יוסף ליבנה, עו"ד

כתובת : שד' פל-ים 2, חיפה, 33095, (חלונות הסיטי - בנין 
אורן), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Salt. מלח.   
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WALLACE

Trade Mark No. 258165 מספר סימן

Application Date 11/08/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

European Community Trade Mark 
No. 008333403

איחוד האירופי לסימני מסחר מספר: 
008333403

Dated 23/12/2009 (Section 16) מיום 23/12/2009 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Smiths Medical International Limited

Address: 1500 Eureka Park, Lower Pemberton, Ashford, 
Kent TN25 4BF, 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: 10 סוג: 10

Gynaecological apparatus and instruments, 
instruments for in-vitro fertilisation and assisted 
reproduction, catheters and cannulae, needles for 
medical purposes, stylets for medical purposes, 
syringes, trocars, micromanipulation apparatus and 
instruments for medical purposes, and parts and 
fittings for the aforesaid goods.

מכשירים וכלים גניקולוגיים, כלים להפריה חוץ-גופית ורבייה 
נעזרת, קתטרים וצינוריות, מחטים למטרות רפואיות, חוטים 
קשיחים למטרות רפואיות, מזרקים, נקזים, מכשירים וכלים 
למיקרו-מניפולציה למטרות רפואיות, וחלקים ומתאמים עבור 
הסחורות הנזכרות לעיל.                                                    
                                                                                    

                                            

י"א ניסן תשע"ה - 30231/03/2015



Trade Mark No. 258225 מספר סימן

Application Date 13/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avi Tasa שם: אבי טסטא

Address: 44 King George St., Tel-Aviv, Israel כתובת : קינג ג'ורג 44, תל אביב, ישראל

Name: Nia Tasa שם: ניה טסטא

Address: 44 King George St., Tel-Aviv, Israel כתובת : קינג' ג'ורג' 44, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: (Cancelled) Friedman, Yekutial, Ingbir & Co.

Address: 8 Yehodit, Blvd, Tel Aviv, 6701608, Israel

שם: פרידמן, יקותיאל, אינגביר ושות'

כתובת : שד' יהודית 8, תל אביב, 6701608, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: (Cancelled) Friedman, Yekutial, Ingbir & Co.

Address: 8 Yehodit, Blvd, Tel Aviv, 6701608, Israel

שם: פרידמן, יקותיאל, אינגביר ושות'

כתובת : שד' יהודית 8, תל אביב, 6701608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations, bleaching, dyeing and 
coloring preparations;  all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, תכשירים לגיוון, הבהרה, וצביעה של 
השיער, הנכללים כולם בסוג 3.                                 

Class: 26 סוג: 26

Hair dreads, rastafari, braid decorations,hair tinting; 
beads, pins, wires, arenas and rubber bands hair 
decoration; all included in class 26. 

ראסטות; פאות; קישוטים לצמות; קישוטים לשיער; חרוזים, 
סיכות, חוטים, שזירות וגומיות לקישוט השיער; הנכללים כולם 

בסוג 26.                                                     

Class: 44 סוג: 44

Hairdressing services; hairdressing salon services; 
beauty salon services; professional consultancy 
services relating to hair and hairdressing; rental of 
apparatus and instruments for beauty salons and 
hairdressing; aesthetics treatments, hygiene 
treatments, beauty treatments; cosmetics, aesthetics, 
makeup services; all included in class 44.

שירותי עיצוב שיער; שירותי סלוני עיצוב שיער; שירותי סלוני 
יופי; שירותי יעוץ מקצועי הקשורים לשיער ועיצוב שיער; 
השכרת התקנים וכלים לסלוני יופי ועיצוב שיער; טיפולי 
אסתטיקה, טיפולי הגיינה, טיפולי יופי; מכון קוסמטיקה, 

אסתטיקה, שירותי איפור; הנכללים כולם בסוג 44.                 
                                                                                    

                                                                          

י"א ניסן תשע"ה - 30331/03/2015



קונדלראסטה

Trade Mark No. 258226 מספר סימן

Application Date 13/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avi Tasa שם: אבי טסטא

Address: קינג ג'ורג 44, תל אביב, ישראל כתובת : קינג ג'ורג 44, תל אביב, ישראל

Name: Nia Tasa שם: ניה טסטא

Address: קינג' ג'ורג' 44, תל אביב, ישראל כתובת : קינג' ג'ורג' 44, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: (Cancelled) Friedman, Yekutial, Ingbir & Co.

Address: 8 Yehodit, Blvd, Tel Aviv, 6701608, Israel

שם: פרידמן, יקותיאל, אינגביר ושות'

כתובת : שד' יהודית 8, תל אביב, 6701608, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: (Cancelled) Friedman, Yekutial, Ingbir & Co.

Address: 8 Yehodit, Blvd, Tel Aviv, 6701608, Israel

שם: פרידמן, יקותיאל, אינגביר ושות'

כתובת : שד' יהודית 8, תל אביב, 6701608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations, bleaching, dyeing and 
coloring preparations;  all included in class 3.

תכשירי קוסמטיקה, תכשירים לגיוון, הבהרה, וצביעה של 
השיער, הנכללים כולם בסוג 3.                                 

Class: 26 סוג: 26

Hair dreads, rastafari, braid decorations,hair tinting; 
beads, pins, wires, arenas and rubber bands hair 
decoration; all included in class 26. 

ראסטות; פאות; קישוטים לצמות; קישוטים לשיער; חרוזים, 
סיכות, חוטים, שזירות וגומיות לקישוט השיער; הנכללים כולם 

בסוג 26.                                                      

Class: 44 סוג: 44

Hairdressing services; hairdressing salon services; 
beauty salon services; professional consultancy 
services relating to hair and hairdressing; rental of 
apparatus and instruments for beauty salons and 
hairdressing; aesthetics treatments, hygiene 
treatments, beauty treatments; cosmetics, aesthetics, 
makeup services; all included in class 44.

שירותי עיצוב שיער; שירותי סלוני עיצוב שיער; שירותי סלוני 
יופי; שירותי יעוץ מקצועי הקשורים לשיער ועיצוב שיער; 
השכרת תקנים וכלים לסלוני יופי ועיצוב שיער; טיפולי 
אסתטיקה, טיפולי הגיינה, טיפולי יופי; מכון קוסמטיקה, 

אסתטיקה, שירותי איפור; הנכללים כולם בסוג 44.                 
                                                                                    

                                                                            

י"א ניסן תשע"ה - 30431/03/2015



Trade Mark No. 258297 מספר סימן

Application Date 26/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171167 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Address: Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland

(Aktiengesellschaft)

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

Chemical products for use in agriculture, horticulture 
and forestry, namely, chemical preparations for the 
treatment of seeds. 

Class: 5 סוג: 5

Pesticides; fungicides, herbicides, insecticides.

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

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

Switzerland, 15/04/2013, No. 642618 שוויץ, 15/04/2013, מספר 642618

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 30531/03/2015



Trade Mark No. 258304 מספר סימן

Application Date 26/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171211 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: XEROX CORPORATION

Address: 45 Glover Avenue, Norwalk CT 06856, 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: 7 סוג: 7

Printing presses.

י"א ניסן תשע"ה - 30631/03/2015



Trade Mark No. 258312 מספר סימן

Application Date 24/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171326 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations.

Class: 10 סוג: 10

Drug delivery systems; injection instruments with 
needles; medical syringes; needles 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)

Switzerland, 14/06/2013, No. 645486 שוויץ, 14/06/2013, מספר 645486

Class: 5 סוג: 5

Class: 10 סוג: 10

י"א ניסן תשע"ה - 30731/03/2015



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

י"א ניסן תשע"ה - 30831/03/2015



LEXUS RC200t

Trade Mark No. 258365 מספר סימן

Application Date 11/08/2013 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.                                   

י"א ניסן תשע"ה - 30931/03/2015



KNOCKANDO

Trade Mark No. 258380 מספר סימן

Application Date 19/08/2013 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

New Zealand No. 218742 ניו זילנד מספר: 218742

Dated 26/10/1995 (Section 16) מיום 26/10/1995 (סעיף 16) 

 Owners

Name: Justerini & Brooks, Limited

Address: 61 St. James's Street, London SW1A 1LZ, 
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: 33 סוג: 33

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

משקאות כוהליים (מלבד בירות);הנכללים כולם בסוג 33.         
                

י"א ניסן תשע"ה - 31031/03/2015



Trade Mark No. 258440 מספר סימן

Application Date 18/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Neomi Eshet שם: נעמי עשת

Address: 7 Haharuv St., Rishpon, 4691500, Israel כתובת : החרוב 7, רשפון, 4691500, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Einat Cohen, Adv.

Address: P.O.B. 425, Rishpon, 46915, Israel

שם: עינת כהן, עו"ד

כתובת : ת.ד. 425, רשפון, 46915, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

 Household retail store, house utensils, kitchen 
utensils, furniture, ornaments, lighting fixtures, home 
textiles, carpets and rugs, jewellery and goods, all 
included in class 35.

חנות לממכר כלי בית, פריטים לבית, כלי מטבח, רהיטים, חפצי 
נוי, גופי תאורה, טקסטיל לבית, שטיחים ומחצלאות, תכשיטים 
וטובין, הנכללים כולם בסוג 35.                                           

                                    

י"א ניסן תשע"ה - 31131/03/2015



Trade Mark No. 258469 מספר סימן

Application Date 18/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171640 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps, perfumery, fragrances, cosmetics, non-
medicated skin care preparations, nail care 
preparations, non-medicated lip care preparations, 
skin cleansers.

Class: 9 סוג: 9

Sunglasses; eyeglasses; sunglass frames; eyeglass 
frames; cases for eyeglasses; cases for sunglasses; 
eyeglass and sunglass accessories.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry and watches.

Class: 18 סוג: 18

Bags, handbags, pocketbooks, shoulder bags, 
evening handbags, cosmetic cases sold empty, 
wallets, key cases, coin purses, clutch purses, clutch 
bags, general purpose bags, tote bags, umbrellas, 
roll bags, drawstring pouches, backpacks, sling bags, 
briefcases, satchels, messenger bags, travel bags, 
leather credit card cases, business card cases, belt 
bags.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"א ניסן תשע"ה - 31231/03/2015



Class: 35 סוג: 35

Retail store and online retail services in relation to 
soaps, perfumery, fragrances, cosmetics, non- 
medicated skin care preparations, nail care 
preparations, non- medicated lip care preparations, 
skin cleansers, sunglasses, eyeglasses, sunglass 
frames, eyeglass frames, cases for eyeglasses, 
cases for sunglasses, eyeglass and sunglass 
accessories, jewelery and watches; bags, handbags, 
pocketbooks, shoulder bags, evening handbags, 
cosmetics cases sold empty, wallets; key cases, coin 
purses, clutch purses, clutch bags, general purpose 
bags, tote bags, umbrellas, roll bags, drawstring 
pouches, backpacks, sling bags, briefcases, 
satchhels, messenger bags, travel bags, credit card 
cases, business card cases, belt bags, 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)

People's Republic of China, 25/12/2012, No. 
11947539

סין, 25/12/2012, מספר 11947539

Class: 35 סוג: 35

Presentation of goods on communication media for 
retail purposes; advertising; advertising by mail order; 
shop window dressing; business management 
assistance; import and export agencies; sales 
promotion for others; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other 
businesses); personnel management consultancy; 
sponsorship search; document reproduction; 
secretarial services; systemization of information into 
computer databases; accounting; relocation services 
for businesses

People's Republic of China, 25/12/2012, No. 
11947540

סין, 25/12/2012, מספר 11947540

Class: 25 סוג: 25

Clothing; suits; jackets (clothing); outerclothing; shirts; 
shirt yokes; dresses; skirts; trousers; pants; T-shirts; 
vests; sweaters; body linen (garments); pullovers; 
clothing of leather; clothing of imitations of leather; 
swimsuits; beach clothes; underwear; jumper 
dresses; pyjamas; bath robes; children's clothing; 
layettes (clothing); footwear; headgear; hosiery; 
waterproof clothing; dance wear; gymnastic shoes; 
gloves (clothing); scarves; belts (clothing); shower 
caps

People's Republic of China, 25/12/2012, No. 
11947541

סין, 25/12/2012, מספר 11947541

Class: 18 סוג: 18

Leather, unworked or semi-worked; imitations of 
leather; animal skins; luggage; travelling bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; saddlery; 
handbags; pocket wallets; leather bags for packaging; 
vanity bags (unfilled); purses; key cases; backpacks; 
briefcases; satchels; leather straps; gut for making 
sausages

י"א ניסן תשע"ה - 31331/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark consists of four stylized loops connected to 
form a design.

 Owners

Name: Annco, Inc.

Address: 7 Times Square, New York NY 10036, 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

People's Republic of China, 25/12/2012, No. 
11947542

סין, 25/12/2012, מספר 11947542

Class: 14 סוג: 14

Unwrought or semi-wrought precious metals; boxes of 
precious metal; jewellery; paste jewellery; precious 
stones; necklaces [jewellery]; brooches (jewellery); 
bracelets (jewellery); pearls (jewellery); rings 
(jewellery); earrings; clocks; watches; chronographs 
(watches); chronometrical instruments; movements 
for clocks and watches

People's Republic of China, 25/12/2012, No. 
11947543

סין, 25/12/2012, מספר 11947543

Class: 9 סוג: 9

Eyeglasses; sunglasses; cases for spectacles; 
spectacle frames; eyeglass chains; spectacle 
glasses; cleaning eyeglasses cloth; downloadable 
electronic publications; cash registers; luminous 
signs; mobile phone straps; visual-audio CD; cameras 
(photography); optical apparatus and instruments; 
protective goggles; slides (photography)

י"א ניסן תשע"ה - 31431/03/2015



Trade Mark No. 258472 מספר סימן

Application Date 06/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171648 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry and game; meat extracts;  jams,  
eggs; milk and milk products; edible oils and fats.

Class: 30 סוג: 30

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;  bread, pastry; 
pizzas and confectionery; ices; honey; spices.

Class: 35 סוג: 35

Advertising; business management; business 
administration; the bringing together, for the benefit 
of others, of various goods, (excluding the transport 
thereof), namely, all kind of foodstuff (meat, fish, 
poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 
compotes, eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats, coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry, pizzas and confectionery, ices, sugar, honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), soya sauce, ketchup, 
mayonnaise, spices, ice), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, through mail order catalogues or by means of 
electronic media, namely, through web sites or 
television shopping programmes.

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; preparation of 
food and drinks; bar-cafeteria services supplying food 
and drinks; cafe, restaurant.

י"א ניסן תשע"ה - 31531/03/2015



 Owners

Name: NAMLI GIDA HİZMETLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Karaköy Meydani,Kat Otoparki Alti, 1., Kisim 
No:1, Beyoğlu, İSTANBUL, Turkey

(TURKEY Joint-Stock Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Korakh & Co.,  Advocates & Patent Attorneys

Address: 15th Floor, Atidim Tower, Kiryat Atidim, P.O.B. 
58100, Tel Aviv, 6158002, Israel

שם: קורח ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים

כתובת : מגדל עתידים, קומה 15, קרית עתידים, ת.ד. 58100, 
תל אביב, 6158002, ישראל

י"א ניסן תשע"ה - 31631/03/2015



Trade Mark No. 258493 מספר סימן

Application Date 29/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171901 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bec & Bridge Pty Limited

Address: 20-22 William Street, Unit 4, Alexandria NSW 
2015, Australia

(Australia A proprietary limited company duly 
incorporated under Australian law)

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: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"א ניסן תשע"ה - 31731/03/2015



Trade Mark No. 258495 מספר סימן

Application Date 25/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171914 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

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

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.

י"א ניסן תשע"ה - 31831/03/2015



 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

Office functions for products, related to tobacco 
products sector; 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, 
advertising services for tobacco products, 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, 18/10/2012, No. 125567 בולגריה, 18/10/2012, מספר 125567

Class: 32 סוג: 32

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 31931/03/2015



Trade Mark No. 258521 מספר סימן

Application Date 27/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0806506 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Address: Raiffeisenstrasse 30, 89129 Langenau, 
Germany

(Germany Limited Partnership with a Limited Company 
as General Partner)

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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical products and preparations for dental 
healthcare; plasters, wadding for medical purposes, 
dressings

י"א ניסן תשע"ה - 32031/03/2015



BYD ebus

Trade Mark No. 258558 מספר סימן

Application Date 25/08/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: BYD Company Limited

Address: Yan’an Road, Kuichong Town,, Longgang 
District,, Shenzhen, 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

Cars, motor cars, ambulances, locomotives, trucks, 
fork lift truckselectric vehicles; Automobiles; Motors 
for land vehicles; Automobile bodies; Motorcycles; 
Bicycles; Trolleys; Motor coaches; Upholstery for 
vehicles; Engines for land vehicles; Sports cars; 
Motor buses; Motor homes; Baby carriages; all 
included in class 12.

מכוניות, מכוניות ממונעות, אמבולנסים, קטרים, משאיות, 
מלגזות, כלי רכב חשמליים; רכבים; מנועים לכלי רכב יבשתיים; 

שלדות רכב; אופנועים; אופניים; עגלות; קרונות נוסעים 
ממונעים; ריפוד לרכב; מנועים לכלי רכב יבשתיים; מכוניות 

ספורט; אוטובוסים מוטוריים; בתים ממונעים; עגלות תינוקות; 
הנכללים כולם בסוג 12.                                                     

              

י"א ניסן תשע"ה - 32131/03/2015



Trade Mark No. 258595 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours:Light blue, grey, 
yellow, red, pink, purple, and orange as shown in the 
mark.

הסימן מוגבל לצבעים: תכלת, אפור, צהוב, אדום, ורוד, סגול, 
וכתום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: OPEN TBE Ltd שם: אופן טי.בי.אי בע"מ

Address: Tverski 9, Tel Aviv, Israel כתובת : טברסקי 9, תל אביב-יפו, ישראל

אופן טי.בי.אי בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Heskia-Hacmun, Advs.

Address: 6 Kaufman St., Gaon House, Tel Aviv, 68012, 
Israel

שם: חזקיה-חכמון, עו"ד

כתובת : רח' קויפמן 6, בית גאון, תל אביב, 68012, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Brand and advertisement services; all included in 
class 35.

שירותי מיתוג ופרסום; הנכללים כולם בסעיף 35.                   
              

י"א ניסן תשע"ה - 32231/03/2015



Trade Mark No. 258682 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: T.I. THERTRES 2004 LTD. שם: ת.י. תאטראות 2004 בע"מ

Address: 18 Hanevihim St., Haifa, Israel כתובת : הנביאים 18, חיפה, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yaakov Manor, Adv.

Address: 154 Menahem Begin Road, Tel Aviv, 64921, 
Israel

שם: יעקב מנור, עו"ד

כתובת : דרך מנחם בגין 154, תל אביב, 64921, (דרך פ"ת) 
(בית קרדן), ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing entertainment screening films at halls, 
production of television programs; interactive  
entertainment services; providing entertainment 
multimedia programs through  television, internet, 
wireless, online and  satellite services; all included in 
class 41.

מתן שירותי בידור בסרטי קולנוע באולמות הקרנה; הפקת 
תוכניות וטלויזיה; שירותי בידור אינטראקטיביים;הספקת 

תוכניות בידור מולטימדיה באמצעות הטלוויזיה, האינטרנט, 
שירותים אלחוטיים ומקוונים ולווין; הנכללים כולם בסוג 41.       
                                                                                    

                    

י"א ניסן תשע"ה - 32331/03/2015



Trade Mark No. 258690 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: dark blue, white 
and orange as shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: כחול כהה, לבן וכתום הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: Ankori Educational Institutions (1971) Ltd. שם: מפעלי אנקורי (1971) בע"מ

Address: 3 Sirkin St., Tel Aviv, 63562, Israel כתובת : סירקין 3, תל אביב, 63562, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dan Offer & Co., Advs.

Address: 113 Hayarkon Street, P.O.B. 3524, Tel Aviv, 
61034, Israel

שם: דן עופר ושות', עו"ד

כתובת : רחוב הירקון 113, ת.ד. 3524, תל אביב, 61034, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed 
matter; bookbinding;  photographs; stationery; 
instructional and teaching material (except 
apparatus);  printed letters;  blocks ; all included in 
class 16

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

כתיבה; חומרי לימוד והוראה (למעט התקנים);  גלופות ; 
הנכללים כולם בסוג 16                                                     
                                                                                  

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training;  all included in class 
41

חינוך; הענקת אימונים; הנכללים כולם בסוג 41                     
              

י"א ניסן תשע"ה - 32431/03/2015



AFA Project

Trade Mark No. 258706 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Work analysis to determine worker skill sets and 
other worker requirements; Business management 
and organization consultancy; Personnel 
management consultancy.

שירות ניתוח לקביעת מערך כישורים של עובד ודרישות עובדים 
אחרות; ניהול עסקים וייעוץ ארגוני; ייעוץ וניהול כוח אדם         
                                                                                    

        

Class: 36 סוג: 36

Financial advisory and management services; 
Financial information; Financial planning and 
management; Apartment house management; 
Accident insurance underwriting; Financial 
management; Insurance consultancy.

שירותי ייעוץ פיננסי ושירותי ניהול; מידע פיננסי, תכנון וניהול 
פיננסי; ניהול בית דירות; חיתום ביטוח תאונות; ניהול פיננסי; 
ייעוץ ביטוחי                                                                     
                                                                                  

Class: 39 סוג: 39

Freight forwarding; Transport brokerage; Storage of 
goods; Storage information; transportation logistics; 
Freight [shipping of goods]; Packaging of goods.

שילוח מטענים; סוכן הובלה; אחסנה של סחורות; מידע אחסון; 
לוגיסטיקה של הובלה; מטענים [משלוח של סחורות]; אריזה 

של סחורות.                                                                     
      

Class: 41 סוג: 41

Training services relating to the use of fire-fighting 
equipment; Training services relating to finance; 
Training services relating to health and safety; 
Training services relating to business management; 
Staff training services; Education services relating to 
business training; Training in the maintenance of 
equipment for textile processing; Educational 
services relating to first aid; Educational services for 
providing courses of education and instruction; 
Consultancy services relating to the training of 
employees; Consultancy services relating to the 
education and training of management and of 
personnel; Setting of educational standards; 
Organisation of training courses; Technical training 
relating to safety.

שירותי הדרכה הנוגעים לשימוש בציוד כיבוי אש; שירותי 
הדרכה הנוגעים למימון; שירותי הדרכה הקשורים לבריאות 

ובטיחות; שירותי הדרכה הנוגעים לניהול עסקי; שירותי הדרכת 
צוות עובדים; שירותי חינוך הנוגעים לאימון עסקי; הדרכה 
בתחזוקה של ציוד לעיבוד טקסטיל; שירותי חינוך הנוגעים 

לעזרה ראשונה; שירותי חינוך למתן קורסים של חינוך והדרכה; 
שירותי ייעוץ הקשורים להכשרת עובדים; שירותי ייעוץ 

הקשורים לחינוך והכשרה בניהול וניהול כוח האדם; קביעת 
סטנדרטים חינוכיים; ארגון של קורסי הכשרה; הדרכה טכנית 
הנוגעת לבטיחות.                                                             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 45 סוג: 45

Consulting in the field of workplace safety; Fire-
fighting; Alternative dispute resolution services; 
Mediation; Inspection of factories for safety purposes

ייעוץ בתחום הבטיחות במקום עבודה; כבאות; שירותי פתרונות 
חלופיים ליישוב סכסוכים; גישור; פיקוח למפעלים למטרות 

בטיחות                                                                           
          

י"א ניסן תשע"ה - 32531/03/2015



 Owners

Name: Aldi GmbH & Co. KG

Address: Burgstrasse 37, Mulheim an der Ruhr, Germany

Name: Aldi  Einkauf GmbH & Co. oHG

Address: Essen, Germany

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

י"א ניסן תשע"ה - 32631/03/2015



BUSILVEX

Trade Mark No. 258723 מספר סימן

Application Date 03/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Address: 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

Japanese corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use as an oncology 
regime; Pharmaceutical preparations for use in 
connection with bone marrow transplants; 
Pharmaceutical preparations for use as a preparatory 
regime in connection with bone marrow transplants.

תכשירים רוקחיים לשימוש אונקולוגי; תכשירים רוקחיים 
לשימוש בקשר להשתלת מח עצם; תכשירים רוקחיים לשימוש 

בהכנה להשתלת מח העצם.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                              

י"א ניסן תשע"ה - 32731/03/2015



BUSULFEX

Trade Mark No. 258724 מספר סימן

Application Date 03/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Address: 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan

Japanese corporation 

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use as an oncology 
regime; Pharmaceutical preparations for use in 
connection with bone marrow transplants; 
Pharmaceutical preparations for use as a preparatory 
regime in connection with bone marrow transplants.

תכשירים רוקחיים לשימוש אונקולוגי; תכשירים רוקחיים 
לשימוש בקשר להשתלת מח עצם; תכשירים רוקחיים לשימוש 
בהכנה להשתלת מח העצם.                                               
                                                                                    
                                                                                    

                                

י"א ניסן תשע"ה - 32831/03/2015



Trade Mark No. 258757 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware; computer software to enable 
users to locate other game players and play games 
over communications networks; computer software 
for transmitting electronic mail; computer software for 
electronic messaging; computer software for 
electronic transmission of data, images, and 
documents via a global computer network; computer 
software for providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general 
interest; computer software used to search, retrieve, 
index, and organize data; computer software used to 
enhance the performance and functionality of 
computer networks; computer software for searching 
and retrieving information, websites, and other 
resources on computer networks; computer software 
for providing a directory of information, websites, and 
resources available on computer networks; computer 
software for providing multiple-user access to a 
computer network for the dissemination of a wide 
range and variety of information; computer software 
containing interactive entertainment product, which 
allows users to customize the viewing, listening, and 
playing experience by selecting and arranging the 
display and performance of audio, video, and 
audiovisual elements by users in the fields of music, 
electronic games, video and the entertainment 
industry; computer accessories and peripherals, 
namely, headphones, and mouse pads; 
downloaders; downloadable sound and video 
recordings, featuring music, musical performances, 
and educational materials; downloadable sound and 
video recordings, featuring music, musical 
performances, and educational materials; 
downloadable musical sound recordings; all included 
in class 9

חומרת מחשב; תוכנת מחשב המיועדת לאפשר למשתמשים 
לאתר שחקנים אחרים ולשחק משחקים על גבי רשתות 

תקשורת; תוכנת מחשב לשידור דואר אלקטרוני; תוכנת מחשב 
להודעות אלקטרוניות; תוכנת מחשב לשידור אלקטרוני של 

נתונים, תמונות, ומסמכים דרך רשת מחשבים גלובלית; תוכנת 
מחשב לאספקת חדרי צ'ט מקוונים ולוחות מודעות אלקטרוניים 
לשם שידור הודעות בין משתמשים בתחומי עניין כלליים; תוכנת 
מחשב לשימוש בחיפוש, השבה, ציון וארגון נתונים; תוכנת 
מחשב לחיפוש והשבה של מידע, אתרי אינטרנט, ומקורות 

אחרים על רשתות מחשבים; תוכנת מחשב המיועדת לאספקת 
מדריך של מידע, אתרי אינטרנט, ומקורות המצויים ברשתות 

מחשבים; תוכנת מחשב המיועדת לאספקת גישה 
רבת-משתמשים לרשת מחשבים לשם הפצה של טווח רחב 

ומגוון של מידע; תוכנת מחשב המכילה מוצר בידור 
אינטראקטיבי, המאפשר למשתמשים לבצע התאמה אישית של 

חוויות צפייה, האזנה, ומשחק על ידי בחירה וסידור תצוגה 
ופעולה של יחידות שמע, וידאו ואורקוליות על ידי המשתמשים 

בתחומי המוזיקה, משחקים אלקטרוניים, וידאו ותעשיית 
הבידור; אביזרים וציוד היקפי למחשב, דהיינו, אוזניות, 
ומשטחים לעכבר; תוכנות להורדה והתקנה של קבצים 

(downloaders); הקלטות שמע ווידאו הניתנות להורדה, 
המציגות מוזיקה, הופעות מוזיקליות, וחומרים חינוכיים; 
הקלטות שמע ווידאו הניתנות להורדה, המציגות מוזיקה, 

הופעות מוזיקליות, וחומרים חינוכיים; הקלטות שמע מוזיקלי 
הניתנות להורדה; הנכללים כולם בסוג 9.                              
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Class: 35 סוג: 35

Advertising and promotional services for others, 
namely, placing advertisements and promotional 
displays for others in electronic sites accessed via 
computer networks; dissemination of advertising 
matter, namely, providing advertising and graphic, 
multi-media and interactive images through computer 
networks for use on personal home pages; promoting 
the goods and services of others by means of 
operating an online shopping mall with links to the 
retail web sites of others; providing information via 
the Internet regarding the goods and services of 
others in the nature of a buyers' guide; online 
comparison shopping services; compiling and 
maintaining online commercial information 
directories; providing an online commercial and 
residential information directory on the Internet; 
providing online directory information services also 
featuring hyperlinks to other websites; telephone 
directory information; business consulting and 
technical assistance regarding the operating, 
managing, advertising, and marketing of websites for 
others; business consulting services; providing a 
website in the field of employment opportunities and 
career placement which offers the exchange of 
information; business marketing consultation in the 
field of online commerce websites; general business 
networking referral services, namely, promoting the 
goods and services of others by passing business 
leads and referrals; employment information 
services; providing information regarding coupons 
provided by others; providing consumer product 
information via the Internet; calendaring and 
reminder services for business purposes rendered 
via computer networks for organizing and recording 
appointments and events in the nature of a website 
with features to organize appointments, reminders, 
and dates; all included in class 35

שירותי פרסום וקידום מכירות עבור אחרים, דהיינו, הצבת 
פרסומות ותצוגות קידום מכירות עבור אחרים באתרים 

אלקטרוניים הנגישים דרך רשתות מחשבים; הפצה של חומר 
פרסומי, דהיינו, אספקת פרסום ותמונות גרפיות, מולטימדיה 
ואינטראקטיביות דרך רשתות מחשבים לשימוש בדפי בית 
(הומפייג') אישיים; קידום סחורות ושירותים של אחרים 

באמצעות הפעלה של קניון מקוון עם קישורים לאתרי אינטרנט 
קמעונאיים של אחרים; אספקת מידע דרך האינטרנט הנוגע 
לסחורות ושירותים של אחרים בדמות מדריך לצרכן; שירותים 

מקוונים להשוואת מחירים; בנייה ותחזוקה של מדריכים 
מקוונים למידע מסחרי; אספקת מדריך מקוון למידע מסחרי 

ומגורים באינטרנט; אספקת שירותי מדריכים מקוונים המכילים 
גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים; מידע מדריכי טלפונים; 
ייעוץ עסקי ועזרה טכנית הנוגעים לתפעול, ניהול, פרסום, 
ושיווק של אתרי אינטרנט של אחרים; שירותי ייעוץ עסקי; 
אספקת אתר אינטרנט בתחום הזדמנויות תעסוקה והשמה 

לקריירה המציע החלפת מידע; ייעוץ לשיווק עסקי בתחום אתרי 
אינטרנט מסחריים מקוונים; שירותים כלליים להכוונה ברישות 
עסקי, דהיינו, קידום סחורות ושירותים של אחרים על ידי 
העברת פרטים עסקיים והפניות עסקיות; שירותי מידע 

תעסוקתי; אספקת מידע הנוגע לקופונים המסופקים על ידי 
אחרים; אספקת מידע על מוצרי צריכה דרך האינטרנט; שירותי 

רישום ותזכורות למטרות עסקיות הניתנים דרך רשתות 
מחשבים לשם ארגון ורישום פגישות ואירועים בדמות אתר 
אינטרנט בעל מאפיינים לארגון פגישות, תזכורות, ותאריכים; 
הנכללים כולם בסוג 35.                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                      

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting and delivery of audio, video, and 
multimedia content by means of radio, cellular 
communication, wireless communication, the 
Internet, electronic communications networks, and 
computer networks; electronic mail services; 
providing multiple user access to computer networks; 
providing multiple-user access to computer networks 
for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing high-speed access to the 
Internet; electronic transmission of data, messages, 
images, and documents via computer networks; 
internet telephony services; providing telephone 
communication services via computer terminals and 
networks; paging services; electronic store-and-
forward messaging services; providing online chat 
rooms and electronic bulletin/message boards for 
transmission of messages among users in the field of 
general interest and for playing games; voice mail 
services; voice messaging services; providing online 
communications links which transfer the website user 
to other local and global web pages; all included in 
class 38

שידור והולכה של תכני שמע, וידאו ומולטימדיה באמצעות רדיו, 
תקשורת סלולארית, תקשורת אלחוטית, האינטרנט, רשתות 

תקשורת אלקטרוניות, ורשתות מחשבים; שירותי דואר 
אלקטרוני; אספקת גישה אל רשתות מחשבים למשתמשים 
מרובים; אספקת גישה אל רשתות מחשבים למשתמשים 

מרובים לשם העברה והפצה של מגוון רחב של מידע; אספקת 
גישה לאינטרנט במהירות גבוהה; שידור אלקטרוני של נתונים, 
הודעות, תמונות, ומסמכים דרך רשתות מחשבים; שירותי 
טלפוניה באינטרנט; אספקת שירותי תקשורת טלפונית דרך 
מסופי מחשב ורשתות; שירותי איתור; שירותים אלקטרוניים 

לאחסון והעברה הלאה של הודעות; אספקת חדרי צ'ט מקוונים 
ולוחות מודעות/הודעות אלקטרוניים לשם שידור הודעות בין 
משתמשים בתחומי עניין כלליים ולשם השתתפות במשחקים; 
שירותי תא קולי; שירותי הודעות קוליות; אספקת קישורי 

תקשורת מקוונים המעבירים המשתמש באתר אל דפי אינטרנט 
אחרים, מקומיים ועולמיים; הנכללים כולם בסוג 38. 
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Class: 41 סוג: 41

Entertainment services in the nature of providing 
non-downloadable online games and contests 
provided via computer networks; online computer 
services to enable people to locate other game 
players and play games over communication 
networks; providing information relating to electronic 
and computer games; providing non-downloadable 
multimedia entertainment content, namely, games 
and ongoing shows featuring music and sports via 
computer networks; ongoing entertainment programs 
broadcast via radio, cellular communication, wireless 
communication, the Internet, electronic 
communications networks, and computer networks in 
the fields of news, weather, sports, travel, current 
events, reference information, career information, 
computing, technology, shopping, movies, theater, 
music, health, education, science, and finance; 
production of music video programs for broadcast on 
computer networks; entertainment services, namely, 
providing information in the fields of education, 
entertainment, current event news, and sports for 
children and adults via computer networks; providing 
entertainment and television listings via the Internet; 
organizing and conducting fantasy sports contests 
and leagues; providing online fantasy sports news 
information; providing sports information via 
telephone, cellular telephone, wireless 
communication devices, and the Internet; providing 
information in the field of sports, sports scores, sports 
statistics, player statistics, play-by-play sports 
commentary, and sports editorial commentary via the 
Internet; providing information and news online in the 
field of employment training; providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, film 
clips, celebrity interviews, talk shows, television show 
previews, photographs, and other entertainment 
related multimedia materials; online photography 
services; providing non-downloadable prerecorded 
music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all via 
computer networks; providing information regarding 
photography; all included in class 41

שירותי בידור בדמות אספקת משחקים ותחרויות מקוונים 
שאינם ניתנים להורדה הניתנים דרך רשתות מחשבים; שירותי 
מחשב מקוונים המאפשרים לאנשים לאתר שחקנים אחרים 

ולשחק משחקים על גבי רשתות תקשורת; אספקת מידע הנוגע 
למשחקים אלקטרוניים ומשחקי מחשב; אספקת תכני בידור 
מולטימדיה שאינם ניתנים להורדה, דהיינו, משחקים ותכניות 
שוטפות המציגות מוזיקה וספורט דרך רשתות מחשבים; 
תכניות בידור שוטפות המשודרות דרך רדיו, תקשורת 

סלולארית, תקשורת אלחוטית, האינטרנט, רשתות תקשורת 
אלקטרונית, ורשתות מחשבים בתחומי החדשות, מזג האויר, 

ספורט, תיירות, אקטואליה, מידע על הפניות, מידע על 
קריירות, מיחשוב, טכנולוגיה, קניות, סרטים, תיאטרון, מוזיקה, 
בריאות, חינוך, מדע, וכספים; הפקה של תכניות סרטוני מוזיקה 
(קליפים) לשידור ברשתות מחשבים; שירותי בידור, דהיינו, 
אספקת מידע בתחומי החינוך, בידור, חדשות אקטואליה, 
וספורט לילדים ולמבוגרים דרך רשתות מחשבים; אספקת 
רשימות מופעי בידור וטלויזיה דרך האינטרנט; ארגון וניהול 
תחרויות וליגות של ספורט פנטזיה; אספקת מידע חדשותי 

מקוון בנושאי ספורט פנטזיה; אספקת מידע בנושאי ספורט דרך 
טלפון, טלפון סלולארי, מכשירי תקשורת אלחוטית, והאינטרנט; 
אספקת מידע בתחומי הספורט, תוצאות ספורט, סטטיסטיקות 

ספורט, סטטיסטיקות שחקנים, פרשנות ספורט 
מהלך-אחר-מהלך, ומאמרי מערכת של פרשנות ספורט דרך 
האינטרנט; אספקת מידע וחדשות מקוונים בתחום הכשרה 

תעסוקתית; אספקת אתר אינטרנט המציג הופעות מוזיקליות, 
סרטוני וידאו מוזיקליים, קטעי סרטים, ראיונות עם ידוענים, 
תכניות ראיונות, קדימונים לתכניות טלויזיה, צילומים, וחומרי 
מולטימדיה אחרים הנוגעים לבידור; שירותי צילום מקוונים; 

אספקת מוזיקה מוקלטת מראש שאינה ניתנת להורדה, דרך כל 
רשתות המחשבים; אספקת מידע הנוגע לצילום; הנכללים כולם 

בסוג 41.   
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 Owners

Name: YAHOO! INC.

Address: 701 First Avenue, Sunnyvale, California  94089, 
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

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, creating indexes of 
information, sites, and other resources available on 
computer networks for others; searching and 
retrieving information, sites, and other resources 
available on computer networks for others; search 
engine services for others; design, creation, hosting, 
and maintenance of websites for others; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
for use in designing, creating, hosting, maintaining, 
and operating personal web pages; providing 
customized online web pages featuring user-defined 
information, which includes search engines and 
online web links to other websites;  online computer 
mapping services; mapping services, namely, 
providing a website and website links to geographic 
information, map images, and trip routing; computer 
services, namely, non-downloadable computer 
software provided online for spam filtering, firewall 
protection, and parental control; all included in class 
42

שירותי מחשב, דהיינו, יצירת לוחות עניינים של מידע, אתרים 
ומשאבים אחרים הנגישים על רשתות מחשבים עבור אחרים; 
חיפוש והשבה של מידע, אתרים, ומשאבים אחרים הנגישים על 

רשתות מחשבים עבור אחרים; שירותי מנוע חיפוש עבור 
אחרים; עיצוב, יצירה, אירוח, ותחזוקה של אתרי אינטרנט עבור 
אחרים; אספקת שימוש זמני בתוכנות מקוונות שאינן ניתנות 
להורדה לשימוש בעיצוב, יצירה, אירוח, תחזוקה והפעלה של 
דפי אינטרנט אישיים; אספקת דפי אינטרנט מקוונים מותאמים 
אישית המציגים מידע המוגדר על ידי המשתמש, המכיל מנועי 
חיפוש וקישורי אינטרנט מקוונים לאתרי אינטרנט אחרים;  

שירותי מיפוי מחשבים מקוונים; שירותי מיפוי, דהיינו, אספקת 
אתר אינטרנט וקישורים של אתרי אינטרנט למידע גאוגרפי, 
תמונות של מפות, ותכנון מסלולי מסע; שירותי מחשב, דהיינו, 
תוכנת מחשב שאינה ניתנת להורדה הניתנת באופן מקוון לשם 

סינון דואר זבל, הגנת קיר אש (פיירוול), והשגחה הורית; 
הנכללים כולם בסוג 42.                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

Class: 45 סוג: 45

Domain name registration services; all included in 
class 45.

שירותי רישום שם מתחם (דומיין); הנכללים כולם בסוג 45.       
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Trade Mark No. 258766 מספר סימן

Application Date 25/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172797 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

DVD players; ticket dispensers; coin-operated 
musical automata [juke boxes]; answering machines; 
accumulators, electric; accumulators, electric, for 
vehicles; actinometers; alidades; altimeters; 
ammeters; anemometers; anodes; antennas; 
anticathodes; apertometers [optics]; high-frequency 
apparatus; remote control apparatus; electro-
dynamic apparatus for the remote control of railway 
points; electro-dynamic apparatus for the remote 
control of signals; monitoring apparatus, electric; 
sound recording apparatus; distillation apparatus for 
scientific purposes; diffraction apparatus 
[microscopy]; air analysis apparatus; apparatus to 
check franking; sound transmitting apparatus; 
breathing apparatus for underwater swimming; cash 
registers; electric apparatus for commutation; 
intercommunication apparatus; stills for laboratory 
experiments; projection apparatus; x-ray apparatus 
not for medical purposes; radiological apparatus for 
industrial purposes; blueprint apparatus; flashing 
lights [luminous signals]; stereoscopic apparatus; 
telephone apparatus; facsimile machines; 
phototelegraphy apparatus; igniting apparatus, 
electric, for igniting at a distance; salinometers; 
acidimeters for batteries; aerometers; barometers; 
anode batteries; galvanic batteries; batteries for 
lighting; solar batteries; batteries, electric; betatrons; 
binoculars; electronic tags for goods; computer 
memory devices; fire hose nozzles; encoded 
identification bracelets, magnetic; safety tarpaulins; 
signalling buoys; life buoys; marking buoys; 
directional compasses; vacuum gauges; 
electrolysers; variometers; scales; letter scales; 
weighbridges; precision balances; levelling staffs 
[surveying instruments]; camcorders; video 
cassettes; video telephones; video screens; 
viewfinders, photographic; micrometer screws for 
optical instruments; viscosimeters; circuit closers; 
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wavemeters; voltmeters; mechanical signs; 
switchboxes [electricity]; current rectifiers; gas testing 
instruments; galvanometers; heliographic apparatus; 
hygrometers; hydrometers; weights; holograms; 
plotters; loudspeakers; plumb bobs; range finders; 
densimeters; densitometers; optical goods; detectors; 
smoke detectors; counterfeit [false] coin detectors; 
transparencies [photography]; slide projectors; 
dictating machines; dynamometers; floppy disks; 
sound recording discs; disks, magnetic; optical discs; 
calculating disks; disk drives for computers; juke 
boxes for computers; dna chips; electronic notice 
boards; bullet-proof waistcoats [vests (am.)]; life 
jackets; identification threads for electric wires; nose 
clips for divers and swimmers; locks, electric; bells 
[warning devices]; alarm bells, electric; electric door 
bells; signal bells; acoustic conduits; mirrors for 
inspecting work; road signs, luminous or mechanical; 
signs, luminous; marine depth finders; probes for 
scientific purposes; buzzers; needles for record 
players; measures; pressure measuring apparatus; 
simulators for the steering and control of vehicles; 
inverters [electricity]; pressure indicators; 
temperature indicators; incubators for bacteria 
culture; measuring instruments; mathematical 
instruments; levelling instruments; surveying 
instruments; azimuth instruments; interfaces for 
computers; spark-guards; coaxial cables; fibre [fiber 
(am.)] optic cables; cables, electric; calipers; slide 
calipers; screw-tapping gauges; calculating 
machines; pocket calculators; decompression 
chambers; cinematographic cameras; electronic pens 
[visual display units]; holders for electric coils; identity 
cards, magnetic; video game cartridges; encoded 
magnetic cards; riding helmets; carriers for dark 
plates [photography]; automated teller machines 
[atm]; cathodes; choking coils [impedance]; coils, 
electric; electromagnetic coils; cinematographic film, 
exposed; computer keyboards; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; electronic agendas; push 
buttons for bells; mouse pads; magnetic encoders; 
anti-glare visors; collectors, electric; calibrating rings; 
protective suits for aviators; commutators; compact 
discs [audio-video]; compact discs; comparators; 
marine compasses; computers; notebook computers; 
condensers [capacitors]; contacts, electric; battery 
boxes; cabinets for loudspeakers; reflecting discs for 
wear, for the prevention of traffic accidents; logs 
[measuring instruments]; lasers, not for medical 
purposes; lactodensimeters; lactometers; darkroom 
lamps [photography]; thermionic tubes; amplifying 
tubes; flashlights [photography]; head cleaning tapes 
[recording]; magnetic tapes; videotapes; surveying 
chains; fire escapes; slide-rules; contact lenses; 
optical lenses; optical condensers; sounding lines; 
electricity conduits; measuring spoons; thread 
counters; magnets; decorative magnets; resuscitation 
mannequins [teaching apparatus]; pressure gauges; 
divers' masks; solderers' helmets; protective masks; 
accounting machines; voting machines; money 
counting and sorting machines; material testing 
instruments and machines; megaphones; 
diaphragms for scientific apparatus; metal detectors 
for industrial or military purposes; metronomes; rules 
[measuring instruments]; carpenters' rules; 
dressmakers' measures; mechanisms for coin-
operated apparatus; coin-operated mechanisms for 
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television sets; micrometers; microprocessors; 
microscopes; microtomes; microphones; modems; 
lightning conductors [rods]; monitors [computer 
hardware]; junction sleeves for electric cables; teeth 
protectors; knee-pads for workers; headphones; 
surveyors' levels; verniers; sound recording carriers; 
magnetic data media; optical data media; socks, 
electrically heated; sheaths for electric cables; 
identification sheaths for electric wires; weighing 
machines; punched card machines for offices; lenses 
for astrophotography; egg-candlers; fire 
extinguishers; electrified fences; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
clothing for protection against fire; asbestos clothing 
for protection against fire; clothing especially made 
for laboratories; ozonisers [ozonators]; octants; 
eyepieces; ohmmeters; wrist rests for use with 
computers; spectacle frames; eyeglass frames; 
oscillographs; plumb lines; spectacles [optics]; 
sunglasses; goggles for sports; signalling panels, 
luminous or mechanical; radio pagers; pince-nez; 
electronic pocket translators; transmitters 
[telecommunication]; transmitters of electronic 
signals; switches, electric; periscopes; gloves for 
divers; furnaces for laboratory use; pipettes; 
pyrometers; planimeters; plane tables [surveying 
instruments]; plates for batteries; compact disc 
players; cassette players; sound recording strips; x-
ray films, exposed; films, exposed; life-saving rafts; 
laboratory trays; semi-conductors; polarimeters; fire 
engines; measuring glassware; life belts; fuses; 
converters, electric; telerupters; distance measuring 
apparatus; appliances for measuring the thickness of 
leather; speed checking apparatus for vehicles; 
teaching apparatus; time recording apparatus; 
apparatus and instruments for astronomy; surveying 
apparatus and instruments; weighing apparatus and 
instruments; navigational instruments; optical 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for physics; chemistry apparatus and 
instruments; measuring apparatus; measuring 
devices, electric; boiler control instruments; 
meteorological instruments; naval signalling 
apparatus; observation instruments; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; satellite 
navigational apparatus; regulating apparatus, 
electric; precision measuring apparatus; audio- and 
video-receivers; retorts' stands; drainers for use in 
photography; cleaning apparatus for sound recording 
discs; fire beaters; sighting telescopes for firearms; 
test tubes; pressure indicator plugs for valves; 
magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; 
wires, electric; conductors, electric; copper wire, 
insulated; fuse wire; computer programmes 
[programs], recorded; computer game software; 
computer programs [downloadable software]; record 
players; processors [central processing units]; rods 
for water diviners; radar apparatus; masts for 
wireless aerials; radios; vehicle radios; frames for 
photographic transparencies; walkie-talkies; voltage 
regulators for vehicles; stage lighting regulators; 
speed regulators for record players; marking gauges 
[joinery]; relays, electric; rheostats; respirators for 
filtering air; retorts; refractometers; refractors; grids 
for batteries; horns for loudspeakers; 
saccharometers; dog whistles; sextants; safety nets; 
fire alarms; signals, luminous or mechanical; sirens; 
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scanners [data processing equipment]; connections 
for electric lines; couplings, electric; sonars; sound 
locating instruments; lighting ballasts; resistances, 
electric; spectrograph apparatus; spectroscopes; 
speed indicators; alcoholmeters; satellites for 
scientific purposes; audiovisual teaching apparatus; 
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; spectacle 
glasses; glass covered with an electrical conductor; 
personal stereos; stereoscopes; fire boats; 
sulphitometers; spherometers; integrated circuits; 
printed circuits; counters; parking meters; kilometer 
recorders for vehicles; revolution counters; abacuses; 
taximeters; ear plugs for divers; tachometers; word 
processors; television apparatus; telescopes; 
teleprompters; teleprinters; portable telephones; 
theodolites; thermostats; thermostats for vehicles; 
crucibles [laboratory]; tone arms for record players; 
totalizators; transistors [electronic]; protractors 
[measuring instruments]; step-up transformers; 
vehicle breakdown warning triangles; starter cables 
for motors; capillary tubes; telephone receivers; 
quantity indicators; automatic indicators of low 
pressure in vehicle tires [tyres]; gasoline gauges; 
water level indicators; light-emitting electronic 
pointers; slope indicators; levels [instruments for 
determining the horizontal]; mercury levels; spirit 
levels; urinometers; amplifiers; particle accelerators; 
steering apparatus, automatic, for vehicles; balancing 
apparatus; video recorders; sound reproduction 
apparatus; invoicing machines; railway traffic safety 
appliances; data processing apparatus; oxygen 
transvasing apparatus; theft prevention installations, 
electric; film cutting apparatus; drying apparatus for 
photographic prints; optical character readers; 
centering apparatus for photographic transparencies; 
dosage dispensers; chargers for electric batteries; 
acoustic [sound] alarms; sounding apparatus and 
machines; editing appliances for cinematographic 
films; cathodic anti-corrosion apparatus; couplers 
[data processing equipment]; computer peripheral 
devices; demagnetizing apparatus for magnetic 
tapes; acoustic couplers; alarms; adding machines; 
readers [data processing equipment]; heat regulating 
apparatus; photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermic]; bar code readers; filters for respiratory 
masks; filters for ultraviolet rays, for photography; 
magic lanterns; optical lamps; signal lanterns; 
cameras [photography]; glazing apparatus for 
photographic prints; shutters [photography]; 
darkrooms [photography]; photometers; flash-bulbs 
[photography]; enlarging apparatus [photography]; 
photovoltaic cells; containers for contact lenses; 
spectacle cases; pince-nez cases; containers for 
microscope slides; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; 
chromatography apparatus for laboratory use; 
chronographs [time recording apparatus]; eyeglass 
chains; cyclotrons; frequency meters; fire blankets; 
chips [integrated circuits]; pedometers; 
meteorological balloons; electrified rails for mounting 
spot lights; asbestos screens for firemen; protective 
helmets for sports; eyeglass cords; tripods for 
cameras; switchboards; workmen's protective face-
shields; projection screens; radiology screens for 
industrial purposes; fluorescent screens; ducts 
[electricity]; galvanic cells; epidiascopes; ergometers; 
testing apparatus not for medical purposes; 

י"א ניסן תשע"ה - 33631/03/2015



apparatus for fermentation [laboratory apparatus]; 
breathing apparatus, except for artificial respiration; 
x-rays producing apparatus and installations, not for 
medical purposes; beacons, luminous; balances 
[steelyards]; magnetic tape units for computers; 
sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]; gasometers [measuring instruments]; 
peepholes [magnifying lenses] for doors; sounding 
leads; diaphragms [photography]; ionization 
apparatus not for the treatment of air or water; 
protective helmets; spools [photography]; wire 
connectors [electricity]; wind socks for indicating wind 
direction; branch boxes [electricity]; distribution boxes 
[electricity]; connectors [electricity]; junction boxes 
[electricity]; diving suits; covers for electric outlets; 
neon signs; rulers [measuring instruments]; 
correcting lenses [optics]; magnifying glasses 
[optics]; mouse [data processing equipment]; 
materials for electricity mains [wires, cables]; hemline 
markers; diaphragms [acoustics]; shutter releases 
[photography]; terminals [electricity]; cases fitted with 
dissecting instruments [microscopy]; shoes for 
protection against accidents, irradiation and fire; 
objectives [lenses] [optics]; limiters [electricity]; 
mirrors [optics]; asbestos gloves for protection 
against accidents; gloves for protection against 
accidents; gloves for protection against x-rays for 
industrial purposes; wafers [silicon slices]; food 
analysis apparatus; diagnostic apparatus, not for 
medical purposes; speed measuring apparatus 
[photography]; apparatus for measuring the thickness 
of skins; distance recording apparatus; nautical 
apparatus and instruments; instruments containing 
eyepieces; prisms [optics]; printers for use with 
computers; apparatus for changing record player 
needles; electronic publications, downloadable; 
distribution consoles [electricity]; control panels 
[electricity]; transmitting sets [telecommunication]; 
screens for photoengraving; voltage surge protectors; 
light dimmers [regulators], electric; cell switches 
[electricity]; washing trays [photography]; time 
switches, automatic; safety restraints, other than for 
vehicle seats and sports equipment; x-ray 
photographs, other than for medical purposes; 
respiratory masks, other than for artificial respiration; 
optical fibers [fibres] [light conducting filaments]; 
traffic-light apparatus [signalling devices]; signalling 
whistles; inductors [electricity]; nets for protection 
against accidents; integrated circuit cards [smart 
cards]; protection devices for personal use against 
accidents; optical glass; anti-glare glasses; drying 
racks [photography]; thermometers, not for medical 
purposes; mechanisms for counter-operated 
apparatus; transformers [electricity]; discharge tubes, 
electric, other than for lighting; x-ray tubes not for 
medical purposes; electric loss indicators; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; tape recorders; protection devices 
against x-rays, not for medical purposes; life saving 
apparatus and equipment; anti-interference devices 
[electricity]; anti-theft warning apparatus; fog signals, 
non-explosive; filters [photography]; compasses 
[measuring instruments]; egg timers [sandglasses]; 
distribution boards [electricity]; screens 
[photography]; exposure meters [light meters]; 
armatures [electricity].

Class: 16 סוג: 16

Fountain pens; albums; almanacs; atlases; posters; 
paper bows; table linen of paper; tickets; forms, 
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printed; note books; drawing pads; loose-leaf 
binders; wristbands for the retention of writing 
instruments; pamphlets; booklets; waxed paper; 
paper for recording machines; paper for radiograms; 
electrocardiograph paper; wood pulp paper; 
parchment paper; writing paper; luminous paper; 
toilet paper; wrapping paper; blotters; newsletters; 
rollers for typewriters; house painters' rollers; 
obliterating stamps; signboards of paper or 
cardboard; patterns for dressmaking; newspapers; 
electrotypes; hectographs; terrestrial globes; 
engravings; slate pencils; pencil leads; pencil 
holders; chalk holders; diagrams; engraving plates; 
writing slates; blackboards; galley racks [printing]; 
drawing boards; cream containers of paper; money 
clips; tags for index cards; bookmarkers; etching 
needles; printed publications; cardboard articles; 
graphic representations; graining combs; calendars; 
tracing paper; tracing patterns; gums [adhesives] for 
stationery or household purposes; lithographic 
stones; pencils; pencil lead holders; charcoal pencils; 
pictures; transfers [decalcomanias]; cardboard; hat 
boxes of cardboard; files [office requisites]; cards; 
geographical maps; perforated cards for jacquard 
looms; catalogues; covers of paper for flower pots; 
paintbrushes; painters' brushes; writing brushes; 
typewriter keys; glue for stationery or household 
purposes; isinglass for stationery or household 
purposes; printing blocks; books; comic books; 
drawing pins; cigar bands; boxes of cardboard or 
paper; paint boxes [articles for use in school]; french 
curves; paper ribbons; typewriter ribbons; adhesive 
tapes for stationery purposes; square rulers; viscose 
sheets for wrapping; steel letters; type [numerals and 
letters]; lithographs; architects' models; postage 
stamps; graphic prints; modelling materials; teaching 
materials [except apparatus]; sealing compounds for 
stationery purposes; packaging material made of 
starches; addressing machines; chalk for lithography; 
writing chalk; tailors' chalk; marking chalk; painters' 
easels; hand-rests for painters; bibs of paper; cords 
for bookbinding; numbering apparatus; bottle 
envelopes of cardboard or paper; sealing wafers; 
passport holders; plastic cling film, extensible, for 
palletization; handwriting specimens for copying; 
oleographs; musical greeting cards; greeting cards; 
postcards; etchings; bags for microwave cooking; 
palettes for painters; ink sticks; folders for papers; 
papier mâché; pastels [crayons]; pen cases; 
bookbindings; pen wipers; nibs of gold; steel pens; 
drawing pens; song books; sealing stamps; 
clipboards; address plates for addressing machines; 
handkerchiefs of paper; plastic film for wrapping; 
letter trays; trays for sorting and counting money; 
coasters of paper; bookends; stamp stands; mats for 
beer glasses; stands for pens and pencils; 
photograph stands; stamp pads; towels of paper; 
gummed cloth for stationery purposes; printers' 
blankets, not of textile; portraits; paperweights; 
writing cases [sets]; writing materials; hand labelling 
appliances; printed matter; prospectuses; printed 
timetables; indexes; graphic reproductions; face 
towels of paper; staples for offices; erasing products; 
writing board erasers; sealing wax; arithmetical 
tables; placards of paper or cardboard; writing or 
drawing books; stationery; cardboard tubes; indian 
inks; chart pointers, non-electronic; bottle wrappers 
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of cardboard or paper; envelope sealing machines, 
for offices; sealing machines for offices; vignetting 
apparatus; apparatus for mounting photographs; 
stapling presses [office requisites]; textbooks; paper 
coffee filters; silver paper; molds for modelling clays 
[artists' materials]; photo-engravings; stencil cases; 
canvas for painting; correcting ink [heliography]; ink; 
inkwells; blueprints; rosaries; balls for ball-point pens; 
printing type; address stamps; aquarelles; document 
laminators for office use; pads [stationery]; paper 
sheets [stationery]; drawer liners of paper, perfumed 
or not; carbon paper; xuan paper for Chinese 
painting and calligraphy; modelling wax, not for 
dental purposes; holders for stamps [seals]; holders 
for checkbooks [cheque books]; punches [office 
requisites]; pen clips; tracing needles for drawing 
purposes; bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging; plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; absorbent sheets of paper or 
plastic for foodstuff packaging; humidity control 
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; 
paper shredders for office use; tracing cloth; 
paintings [pictures], framed or unframed; wood pulp 
board [stationery]; index cards [stationery]; paper 
tapes and cards for the recordal of computer 
programmes; spools for inking ribbons; starch paste 
[adhesive] for stationery or household purposes; 
adhesive bands for stationery or household 
purposes; gluten [glue] for stationery or household 
purposes; adhesive tapes for stationery or household 
purposes; gummed tape [stationery]; self-adhesive 
tapes for stationery or household purposes; 
adhesives [glues] for stationery or household 
purposes; manifolds [stationery]; envelopes 
[stationery]; cases for stamps [seals]; correcting 
fluids [office requisites]; inking ribbons for computer 
printers; bookbinding material; filtering materials 
[paper]; bookbinding apparatus and machines [office 
equipment]; typewriters, electric or non-electric; 
folders [stationery]; franking machines for office use; 
garbage bags of paper or of plastics; writing cases 
[stationery]; printing sets, portable [office requisites]; 
stickers [stationery]; finger-stalls [office requisites]; 
paper knives [cutters] [office requisites]; covers 
[stationery]; embroidery designs [patterns]; office 
perforators; nibs; stamps [seals]; seals [stamps]; 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping; binding 
strips [bookbinding]; inking sheets for document 
reproducing machines; inking sheets for duplicators; 
drawing materials; writing instruments; rubber 
erasers; erasing shields; office requisites, except 
furniture; school supplies [stationery]; adhesive tape 
dispensers [office requisites]; pencil sharpening 
machines, electric or non-electric; pencil sharpeners, 
electric or non-electric; printers' reglets; elastic bands 
for offices; penholders; tissues of paper for removing 
make-up; scrapers [erasers] for offices; biological 
samples for use in microscopy [teaching materials]; 
histological sections for teaching purposes; figurines 
[statuettes] of papier mâché; composing frames 
[printing]; transparencies [stationery]; stencils; stencil 
plates; moisteners [office requisites]; moisteners for 
gummed surfaces [office requisites]; manuals 
[handbooks]; flags of paper; photographs [printed]; 
chromolithographs [chromos]; watercolor 
[watercolour] saucers for artists; cabinets for 
stationery [office requisites]; advertisement boards of 
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Class: 18 סוג: 18

Mountaineering sticks; pocket wallets; reins; harness 
fittings; parts of rubber for stirrups; umbrellas; 
parasols; saddlery; frames for umbrellas or parasols; 
handbag frames; valves of leather; whips; imitation 
leather; leather, unworked or semi-worked; 
leatherboard; casings, of leather, for springs; 
umbrella rings; hat boxes of leather; boxes of leather 
or leather board; purses; chain mesh purses; 
fastenings for saddles; butts [parts of hides]; saddle 
trees; knee-pads for horses; muzzles; halters; leather 
thread; furniture coverings of leather; gut for making 
sausages; clothing for pets; trimmings of leather for 
furniture; collars for animals; music cases; gold 
beaters' skin; cat o' nine tails; pads for horse saddles; 
horseshoes; bands of leather; horse blankets; 
bandoliers; fur; haversacks; leather straps; straps for 
soldiers' equipment; harness straps; straps for 
skates; chin straps, of leather; stirrup leathers; 
umbrella handles; walking stick handles; suitcase 
handles; rucksacks; travelling bags; riding saddles; 
net bags for shopping; umbrella or parasol ribs; 
stirrups; bags for climbers; sling bags for carrying 
infants; garment bags for travel; handbags; beach 
bags; bags for sports; bags for campers; shopping 
bags; school bags; travelling trunks; bridoons; 
walking sticks; umbrella sticks; walking stick seats; 
bridles [harness]; harness for animals; horse collars; 
suitcases; attaché cases; covers for horse-saddles; 
umbrella covers; kid; curried skins; animal skins; 
cattle skins; chamois leather, other than for cleaning 
purposes; moleskin [imitation of leather]; boxes of 
vulcanised fibre; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; vanity cases, not fitted; slings 
for carrying infants; coverings of skins [furs]; straps of 
leather [saddlery]; valises; travelling sets 
[leatherware]; tool bags of leather, empty; wheeled 
shopping bags; cases, of leather or leatherboard; 
nose bags [feed bags]; bits for animals [harness]; key 
cases; trunks [luggage]; leather laces; blinkers 
[harness]; game bags [hunting accessories].

Class: 28 סוג: 28

Amusement machines, automatic and coin-operated; 
toy vehicles; novelties for parties, dances [party 
favors, favours]; skating boots with skates attached; 
dolls' feeding bottles; shuttlecocks; spinning tops 
[toys]; jigsaw puzzles; punching bags; hang gliders; 
discuses for sports; dolls' houses; surf boards; 
skateboards; sailboards; chessboards; 
checkerboards; darts; cups for dice; kites; toys; toys 
for domestic pets; plush toys; board games; ring 
games; games; kaleidoscopes; bladders of balls for 
games; rosin used by athletes; edges of skis; bingo 
cards; playing cards; fairground ride apparatus; 
rocking horses; swings; skittles; skittles [games]; 
billiard cues; golf clubs; hockey sticks; bells for 
Christmas trees; dolls' rooms; confetti; roller skates; 
dice; paintball guns [sports apparatus]; ski bindings; 
dolls' beds; roulette wheels; dolls; flippers for 
swimming; bows for archery; skis; waterskis; surf 
skis; wax for skis; hunting game calls; puppets; toy 
masks; theatrical masks; fencing masks; masts for 
sailboards; chalk for billiard cues; targets; electronic 
targets; balls for games; billiard table cushions; 
billiard cue tips; dolls' clothes; fencing weapons; 
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twirling batons; paragliders; toy pistols; air pistols 
[toys]; percussion caps [toys]; horseshoe games; 
candle holders for Christmas trees; Christmas tree 
stands; sole coverings for skis; decoys for hunting or 
fishing; scent lures for hunting or fishing; archery 
implements; kite reels; soap bubbles [toys]; divot 
repair tools [golf accessories]; protective paddings 
[parts of sports suits]; rackets; surfboard leashes; 
harness for sailboards; rollers for stationary exercise 
bicycles; scooters [toys]; butterfly nets; nets for 
sports; scrapers for skis; appliances for gymnastics; 
quoits; dumb-bells; climbers' harness; artificial snow 
for Christmas trees; snowshoes; clay pigeon traps; 
billiard tables; coin-operated billiard tables; tables for 
table tennis; tables for indoor football; strings for 
rackets; cricket bags; radio-controlled toy vehicles; 
machines for physical exercises; tennis ball throwing 
apparatus; conjuring apparatus; bowling apparatus 
and machinery; bags especially designed for skis and 
surfboards; marbles for games; billiard balls; playing 
balls; chess games; swimming pools [play articles]; 
starting blocks for sports; flying discs [toys]; 
dominoes; spring boards [sports articles]; Christmas 
trees of synthetic material; pinatas; mobiles [toys]; 
practical jokes [novelties]; parlor games; building 
games; seal skins [coverings for skis]; explosive 
bonbons [christmas crackers]; ice skates; in-line roller 
skates; building blocks [toys]; mah-jong; scale model 
vehicles; knee guards [sports articles]; elbow guards 
[sports articles]; gloves for games; caps for pistols 
[toys]; rattles [playthings]; fishing tackle; landing nets 
for anglers; floats for fishing; lines for fishing; fish 
hooks; reels for fishing; creels [fishing traps]; bite 
indicators [fishing tackle]; bite sensors [fishing 
tackle]; rods for fishing; gut for fishing; billiard 
markers; weight lifting belts [sports articles]; sling 
shots [sports articles]; harpoon guns [sports articles]; 
sleighs [sports articles]; bob-sleighs; golf bags, with 
or without wheels; slides [playthings]; backgammon 
games; men's athletic supporters [sports articles]; 
ornaments for christmas trees, except illumination 
articles and confectionery; counters [discs] for 
games; chips for gambling; snow globes; checkers 
[games]; shin guards [sports articles]; camouflage 
screens [sports articles]; chest expanders 
[exercisers].
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, grey, 
red and yellow. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Erich Krause Finland OY

Address: Henry Fordin katu 5 N, FI-00150 Helsinki, 
Finland

(FI Joint-stock 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
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DEPTARGIS

Trade Mark No. 258830 מספר סימן

Application Date 08/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Amgen Inc.

Address: One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 
California, 91320-1799, 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for use in the treatment 
of oncological diseases and disorders; all included in 
class 5.

תכשירים רפואיים לשימוש בטיפול במחלות והפרעות 
אונקולוגיות; הנכללים כולם בסוג 5.                                     
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Pink By Violet Rose

Trade Mark No. 258854 מספר סימן

Application Date 03/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: SHAI MEHER SAHAR (1996) LTD. שם: שי מכר סחר (1996) בע"מ

Address: 7 Habareket Street North Indusdtrial Zone, 
Ceaserea, 38900, Israel

כתובת : רחוב הברקת 7 פארק התעשייה הצפוני, קיסריה, 
38900, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Caspi, Itzkovitz & Babnik, Advs.

Address: Moshe Aviv Tower 7 Jabotinsky Street, Ramat 
Gan, 52520, Israel

שם: כספי, איצקוביץ ובבניק, עו"ד

כתובת : מגדל משה אביב רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing. הלבשה.       
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Trade Mark No. 258888 מספר סימן

Application Date 03/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ari Fruchter

Address: 373 Jones Road, Englewood, NJ 07631, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Michael Hunter, Adv.

Address: Alrob Tower 46 Rothchield St., Tel Aviv, 66883, 
Israel

שם: מיכאל הנטר, עו"ד

כתובת : מגדל אלרוב, קומה 2 שד' רוטשילד 46, תל אביב, 
66883, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics.             .תכשירי קוסמטיקה

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements for humans and animals. תוספי תזונה לבני אדם ולחיות.                               

Class: 30 סוג: 30

Salt. מלח.   

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink. שירותים להספקת מזון ומשקה.                         

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care for human beings or 
animals.

טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם או לבעלי חיים.
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ROCKSTAR

Trade Mark No. 259069 מספר סימן

Application Date 12/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: United Phosphorus Limited

Address: Uniphos House, Mahu Park, 11th Road, Khar 
(W), Mumbai, 400052, India

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Benett

Address: Menahem Plaut, P.O.B. 94, Rehovot, 76706, 
Israel

שם: גד בנט

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Agricultural chemicals, except fungicides, weed 
killers, herbicides, insecticides and parasiticides; 
biological preparation not used for medical or 
veterinary purposed in the nature of enzymes and 
micro-organisms used to sanitize water 
environments; chemical preparations for scientific 
purposes other than for medical or veterinary use; 
chemicals for forestry and horticulture except 
fungicides, insecticides and parasiticides used for the 
treatment of seeds, industrial chemicals; all included 
in class 1

כימיקלים לחקלאות מלבד קוטלי פטריות, קוטלי עשבים, חמרים 
קטלי עשבים, תכשירים להשמדת רמשים, מדבירי טפילים; 

תכשירים ביולוגים לא לשימוש רפואי או וטרינרי, מסוג אנזימים 
ומיקרו-אורגנזימים המשמשים לחיטוי סביבות מים; תכשירים 
כימיים לשימושים מדעיים חוץ משימושים רפואיים או וטרינרים; 

כימיקלים ליערנות וגגנות פרט לקוטלי פטריות, תכשירים 
להשמדת רמשים ומדבירי טפילים לשימוש בטיפול בזרעים, 

מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1     
                                                                                    
                                                                              

Class: 5 סוג: 5

Insecticides, germicides, Herbicides, algaecides, 
parasiticides, fungicides, pesticides and weed killers ; 
all included in class 5                                                 

תכשירים להשמדת רמשים, תכשירים קוטלי חיידקים; קוטלי 
עשבים, תכשירים קוטלי אצות, קוטלי טפילים, קוטלי פטריות, 

מדבירי מזיקים וקוטלי עשבים ; הנכללים כולם בסוג 5

י"א ניסן תשע"ה - 34631/03/2015



Trade Mark No. 259089 מספר סימן

Application Date 15/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SMITH & WESSON CORP.

Address: Springfield, Mass., U.S.A.

(Delaware 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: 13 סוג: 13

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; holsters; all included in Class 13.

כלי נשק; תחמושת וקלעים; חומרי נפץ; זיקוקים דינור; נרתיקים 
לכלי נשק; הנכללים כולם בסוג 13.               

י"א ניסן תשע"ה - 34731/03/2015



M&P

Trade Mark No. 259090 מספר סימן

Application Date 15/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SMITH & WESSON CORP.

Address: Springfield, Mass., U.S.A.

(Delaware 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: 13 סוג: 13

Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; holsters; all included in Class 13.

כלי נשק; תחמושת וקלעים; חומרי נפץ; זיקוקים דינור; נרתיקים 
לכלי נשק; הנכללים כולם בסוג 13.               

י"א ניסן תשע"ה - 34831/03/2015



OPTIC WHITE

Trade Mark No. 259108 מספר סימן

Application Date 16/09/2013 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: 10 סוג: 10

Dental apparatus, namely, an applicator pen-
cartridge pre-filled with a tooth whitening preparation; 
all included in Class 10

התקן דנטלי,דהיינו, מחסנית-עט השמה ממולאת מראש 
בתכשיר מלבין שיניים; הכל כלול בסוג 10.                             

                                                      

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

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

U.S.A., 06/06/2013, No. 85/952,455 ארה"ב, 06/06/2013, מספר 85/952,455

Class: 10 סוג: 10

י"א ניסן תשע"ה - 34931/03/2015



Trade Mark No. 259141 מספר סימן

Application Date 22/09/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Cordula May

Address: Taufkirchner Strasse 59, Hohenbrunn, 85662, 
Germany

German individual

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

Cosmetics, except hair care preparations; bleaching 
preparations and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery products, ethereal 
oils; dentifrices; all included in class 3

תכשירי קוסמטיקה למעט תכשירים לטיפול בשיער; תכשירי 
הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי, 
צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים עדיניים; 

משחות שיניים ; הנכללים כולם בסוג 3.                                 
                                                                        

Class: 5 סוג: 5

Food supplements made of processed fruits, nuts 
and vegetables with probiotic components; all 
included in class 5.

תוספי מזון העשויים מפירות מעובדים, אגוזים וירקות עם 
רכיבים פרוביוטיים; הנכללים כולם בסוג 5.                             

                  

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages with a base of probiotic 
components from processed fruits, nuts and/or 
vegetables, proteins, carbohydrates, vitamins, 
minerals, trace elements and/or roughage; 
preparations for making non-alcoholic drinks; all 
included in class 32.

משקאות לא כוהליים עם בסיס של רכיבים פרוביוטיים מפירות 
מעובדים, אגוזים ו / או ירקות, חלבונים, פחמימות, ויטמינים, 
מינרלים, יסודות קורט ו / או סיבים תזונתיים; תכשירים להכנת 
משקאות לא כוהליים; הנכללים כולם בסוג 32.                       

                                                                            

י"א ניסן תשע"ה - 35031/03/2015



Trade Mark No. 259214 מספר סימן

Application Date 25/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174371 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; animated cartoons; audiovisual teaching 
apparatus; camcorders; cameras [photography]; 
cassette players; compact disc players; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; computer game programs; computer 
keyboards; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral 
devices; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; disks, 
magnetic; downloadable image files; downloadable 
music files; downloadable ring tones for mobile 
phones; DVD players; electronic publications, 
downloadable; films, exposed; headphones; 
holograms; juke boxes, musical; laptop computers; 
magnetic data media; microphones; monitoring 
apparatus, electric; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; mouse pads; 
notebook computers; optical data media; optical 
discs; personal stereos; portable media players; 
portable telephones; record players; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; spectacle cases; spectacle frames; 
sunglasses; tape recorders; teaching apparatus; 
telephone apparatus; television apparatus; usb flash 
drives; video cassettes; video game cartridges; video 
recorders; cases for mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; computer games 
(software); computer game software; computer game 
entertainment software; downloadable software; 
downloadable electronic games; video game 
software; interactive multimedia computer game 
programs; games software for use on mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; games 
software downloadable to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; software for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; software downloadable to mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; 
application programs (APPs) featuring computer 
games.

י"א ניסן תשע"ה - 35131/03/2015



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing]; 
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps; 
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets]; 
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear]; 
clothing for gymnastics; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; coats; dresses; dressing 
gowns; ear muffs [clothing]; esparto shoes or 
sandals; footwear; gloves [clothing]; hats; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; knitwear [clothing]; masquerade costumes; 
mittens; money belts [clothing]; neckties; 
outerclothing; pants; paper hats [clothing]; pullovers; 
pyjamas; ready-made clothing; sandals; shirts; 
shoes; shower caps; skirts; sleep masks; slippers; 
socks; sweaters; tee-shirts; trousers; underpants; 
underwear; vests; waterproof clothing.

י"א ניסן תשע"ה - 35231/03/2015



Class: 41 סוג: 41

Providing courses of training, providing of training 
and further training, providing of continuous training 
courses, providing of training via a global computer 
network; entertainment information, interactive 
entertainment, online entertainment, conducting of 
entertainment events, entertainment by Internet 
Protocol television, live entertainment services, 
musical entertainment services, on-line 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing on-line video games and online electronic 
games, providing use of non-downloadable computer 
games for electronic board games and electronic 
card games via the Internet and remote 
communication devices; organization of sporting and 
cultural activities, organizing community sporting and 
cultural events; providing on-line information about 
education, training, entertainment, sporting and 
cultural activities; amusements; arranging and 
conducting of workshops [training]; providing casino 
facilities [gambling]; education information; 
educational examination; electronic desktop 
publishing; entertainer services; entertainment 
information; film production, other than advertising 
films; gambling; game services provided on-line from 
a computer network; games equipment rental; 
operating lotteries; organization of competitions 
[education or entertainment]; party planning 
[entertainment]; production of music; production of 
shows; providing amusement arcade services; 
providing karaoke services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of books; publication of electronic books and journals 
on-line; providing recreation facilities; scriptwriting 
services; writing of texts; electronic games services, 
including provision of computer games on line, on 
social networks, or by means of a global computer 
network; providing electronic games for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing enhancements within online 
computer and electronic games; providing electronic 
games for download to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; providing interactive 
single and multi-player electronic games via the 
Internet, electronic communication networks or via a 
global computer network; publishing of computer 
game software, electronic games and video game 
software, namely, on-line provision of electronic 
games and video games services from a computer 
network.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 29/10/2012, No. 
011303591

איחוד האירופי לסימני מסחר, 29/10/2012, מספר 
011303591

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 35331/03/2015



 Owners

Name: Midasplayer (Skills) Limited, Malta Branch

Address: Aragon House Business Centre, Draganora 
Road, St. Julians STJ3140, Malta

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

י"א ניסן תשע"ה - 35431/03/2015



Trade Mark No. 259327 מספר סימן

Application Date 01/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beijing Automobile Group Co. Ltd

Address: No. 25 South  Road of East 3rd Ring, Chaoyang 
District, Beijing, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Rolling stock for railways; Locomotives; Tractors; 
Electric vehicles; Cars; Engines for land vehicles; 
Propulsion mechanisms for land vehicles; Vehicle 
chassis; Gear boxes for land vehicles; Cycle cars.

קרונות למסילות ברזל; קטרים; טרקטורים; רכבים חשמליים; 
מכוניות; מנועים לרכבי יבשה; מנגנוני הנעה לרכבי יבשה; 

שאסים לרכבים; תיבות הילוכים לרכבי יבשה; רכבי אופן.         
                                                                                    

Class: 37 סוג: 37

Building construction supervision; Repair information; 
Building of fair stalls and shops; Electric appliance 
installation and repair; Motor vehicle maintenance 
and repair; Vehicle service stations [refueling and 
maintenance]; Vehicle maintenance; Vehicle repair; 
Shipbuilding; Retreading of tires [tyres].

פיקוח על בניית בניין; מידע על תיקונים; בנייה של דוכני ירידים 
וחנויות; התקנה ותיקון מכשירים חשמליים; אחזקה ותיקון 
רכבים מוטוריים; תחנות שירות לרכבים [תדלוק ואחזקה]; 
אחזקת רכבים; תיקון רכבים; בניית ספינות; חידוש צמיגים 

[צמיגים].                                                                        
                                                                                    

    

י"א ניסן תשע"ה - 35531/03/2015



BAIC

Trade Mark No. 259328 מספר סימן

Application Date 01/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Beijing Automobile Group Co. Ltd

Address: No. 25 South  Road of East 3rd Ring, Chaoyang 
District, Beijing, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Rolling stock for railways; Locomotives; Tractors; 
Electric vehicles; Cars; Engines for land vehicles; 
Propulsion mechanisms for land vehicles; Vehicle 
chassis; Gear boxes for land vehicles; Cycle cars.

קרונות למסילות ברזל; קטרים; טרקטורים; רכבים חשמליים; 
מכוניות; מנועים לרכבי יבשה; מנגנוני הנעה לרכבי יבשה; 

שאסים לרכבים; תיבות הילוכים לרכבי יבשה; רכבי אופן.         
                                                                                    

Class: 37 סוג: 37

Building construction supervision; Repair information; 
Building of fair stalls and shops; Electric appliance 
installation and repair; Motor vehicle maintenance 
and repair; Vehicle service stations [refueling and 
maintenance]; Vehicle maintenance; Vehicle repair; 
Shipbuilding; Retreading of tires [tyres].

פיקוח על בניית בניין; מידע על תיקונים; בנייה של דוכני ירידים 
וחנויות; התקנה ותיקון מכשירים חשמליים; אחזקה ותיקון 
רכבים מוטוריים; תחנות שירות לרכבים [תדלוק ואחזקה]; 
אחזקת רכבים; תיקון רכבים; בניית ספינות; חידוש צמיגים 

[צמיגים].                                                                        
                                                                                    

    

י"א ניסן תשע"ה - 35631/03/2015



Trade Mark No. 259329 מספר סימן

Application Date 25/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175057 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Purple Pantone 
2607C 100% and gray Pantone process black C 90% 
 as shown in the mark.

 Owners

Name: ApisSys

Address: Bâtiment ABC1,60 rue Douglas Engelbart, 
Archamps Technopôle, F-74160 Archamps, France

(France SAS (Société par action simplifiée))

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: 9 סוג: 9

Calculating machines; data processing apparatus 
and computers; computer peripherals; integrated 
circuits.

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

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

France, 15/04/2013, No. 13 3 997 970 צרפת, 15/04/2013, מספר 970 997 3 13

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 35731/03/2015



Trade Mark No. 259340 מספר סימן

Application Date 24/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1175181 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CÜNO TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Address: Hürriyet Mahallesi,Atatürk Caddesi, Şehit Ali 
Yılmaz Sokak No:1, Güneşli Bağcilar İSTANBUL, Turkey

(Turkey Limited Company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather, 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.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

Class: 35 סוג: 35

Bringing together, for benefit of others, of a variety of 
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, clothing, footwear, headgear, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods.

י"א ניסן תשע"ה - 35831/03/2015



Trade Mark No. 259406 מספר סימן

Application Date 19/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1095322 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IM PRODUCTION

Address: 50 rue Croix des Petits Champs -, 7 rue Herold, 
F-75001 PARIS, France

(France Société par actions simplifié)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and alloys thereof and jewelry made 
or coated therewith; jewelry; rings (jewelry), silver 
ornaments, earrings, bracelets (jewelry), charms, 
brooches (jewelry), necklaces (jewelry); horological 
and chronometric instruments, alarm clocks, 
watches, watch straps, watch cases, watch chains; 
jewel cases of precious metal, boxes of precious 
metal, fancy key rings, tie pins, cuff links, medals, 
medallions (jewelry), hat ornaments of precious 
metal; statuettes of precious metal.

Class: 18 סוג: 18

Bags, namely handbags, backpacks, traveling bags, 
school bags, satchels, beach bags, garment bags 
(for travel), trunks and suitcases, traveling sets 
(leatherware), purses, briefcases, card cases 
(wallets), key cases (leatherware), toiletry cases, 
attache cases, coin purses; umbrellas, parasols and 
walking sticks.

Class: 25 סוג: 25

Clothing for men, women and children, including 
sports clothing (except diving suits), hats, caps and 
headgear, headbands (clothing), berets, gloves 
(clothing), furs (clothing), jackets, coats, slacks, 
dresses, skirts, chasubles, shirts, tee-shirts, 
pullovers, jerseys and knitted clothing, waterproof 
clothing, leather clothing, bathing suits, bathrobes, 
neckties, sashes for wear, scarves, shawls, socks, 
belts, underclothing (including stockings and tights), 
aprons (clothing), overalls, suspenders, briefs, 
swimming trunks, jerseys (clothing), mittens, 
pajamas, footwear (except orthopedic footwear); 
slippers.

י"א ניסן תשע"ה - 35931/03/2015



Trade Mark No. 259433 מספר סימן

Application Date 29/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Via Arkadia Home Design Ltd. שם: ויה ארקדיה לעיצוב הבית בע"מ

Address: 30 Ben Zvi Street, at Negev Ceramics Ltd., 
Rishon LeZion, Israel

כתובת : רח' יצחק בן צבי 30, אצל נגב קרמיקה בע"מ, ראשון 
לציון, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Weksler, Bregman & Co., Adv.

Address: 23 Yehuda Halevi St. Discount House 22 Floor, 
Tel Aviv, 65136, Israel

שם: וקסלר, ברגמן ושות', עו"ד

כתובת : יהודה הלוי 23 בית דסקונט קומה 22, תל אביב, 
65136, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic building materials, all included in class 
19.

חומרי בנין לא מתכתיים; הנכללים בסוג 19 .                          
        

Class: 35 סוג: 35

Import, sale, market and distribution does not include 
transport of tiles (including ceramic, marvel and 
granite porcelain) for flooring and surfacing, sanitary 
apparatus, sanitary installations, lavatory seats, 
baths, showers, shower stalls, sinks, taps, furniture 
for bathrooms and toilets,wash and rinsing basins, 
accessories for bathrooms and toilets, all included in 
class 35. 

יבוא, מכירה, שיווק והפצה קמעונאית וסיטונאית שאינה כוללת 
הובלה של אריחים (לרבות אריחי קרמיקה, שיש וגרניט פורצלן) 

לריצוף וחיפוי, כלים סניטריים, התקנים סניטריים, מושבי 
אסלה, אמבטיות, מקלחונים, כיורים, ברזים, ריהוט לאמבטיה 
ולחררי שירותים, אגני רחצה ושטיפה ואביזרי נלווים לבית 

ולאמבטיה; הנכללים כולם בסוג 35.                                     
                                                                                    

                                

י"א ניסן תשע"ה - 36031/03/2015



SaveSense

Trade Mark No. 259435 מספר סימן

Application Date 30/09/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Dealply Technologies Ltd. שם: דילפליי טכנולוגיות בע"מ

Address: כתובת : רח' שדרות רוטשילד 63, תל אביב, 6578510, 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

computer software for running web applications; 
computer search engine software; computer software 
that may be downloadable from computer networks 
or from various websites on the internet; computer 
software for searching and retrieving information; 
Computer software for comparing prices; computer 
software that enables to search data and electronic 
publications supplied on line from databases 
provided on the Internet; all included in Class 9. 

תוכנת מחשב להפעלת יישומי אינטרנט; תוכנת מחשב למנוע 
חיפוש ;תוכנת מחשב הניתנת להורדה מרשתות מחשבים או 
באמצעות אתרים שונים באינטרנט ;תוכנות מחשב לחיפוש 
ואחזור מידע ;תוכנת מחשב להשוואת מחירים ;תוכנת מחשב 
המאפשרת חיפוש של נתונים ופרסומים אלקטרוניים באמצעות 
הרשת ממאגרי מידע אינטרנטיים; הנכללים כולם בסוג 9          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                          

Class: 35 סוג: 35

Business information services; provision of 
information of goods and services and their qualities; 
price comparison and providing information in 
connection with price comparison services; 
advertising the goods and services of other vendors, 
enabling customers to compare the goods and 
services of those vendors; promoting the goods and 
services to enable conduct price comparisons and 
provide consultancies and information with respect  
to thus goods and services; all included in Class 35.

שירותי מידע עסקי; אספקת מידע על מוצרי צריכה או שירותים 
ואיכותם ;השוואת מחירים ואספקת מידע על שירותי השוואת 
מחירים; פרסום מוצרים, סחורות ושירותים של ספקים שונים 
המאפשר ללקוחות להשוות את המוצרים,הסחורות והשירותים 
של אותם הספקים; קידום מוצרים, סחורות ושירותים על מנת 
לאפשר השוואות מחירים ולהעניק שירותי ייעוץ ומידע הקשורים 
באותם מוצרים,סחורות ושירותים כאמור; הנכללים כולם בסוג 
                                                                              . 35
                                                                                    

                                                        

י"א ניסן תשע"ה - 36131/03/2015



CHARMING

Trade Mark No. 259438 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Mersyside, 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

Detergents; preparations and substances, all for 
laundry use; fabric conditioning preparations, fabric 
softeners; bleaching preparations; stain removing 
preparations; soaps; soaps for brightening textiles; 
preparations for washing clothing and textiles by 
hand; laundry starch; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; all included in class 3.

חומרי ניקוי; תכשירים וחומרים, כולם המשמשים לכביסה; 
תכשירים לריכוך בד, מרככי כביסה; תכשירי הלבנה; תכשירי 
הסרת כתמים; סבונים; סבונים להבהרת טקסטיל; תכשירים 
לכיבוס ביגוד וטקסטיל ביד; עמילן כביסה; תכשירי ניקוי, 

צחצוח, קרצוף ושפשוף; הנכללים כולם בסוג 3.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                

י"א ניסן תשע"ה - 36231/03/2015



GLAMOROUS

Trade Mark No. 259439 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Mersyside, 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

Detergents; preparations and substances, all for 
laundry use; fabric conditioning preparations, fabric 
softeners; bleaching preparations; stain removing 
preparations; soaps; soaps for brightening textiles; 
preparations for washing clothing and textiles by 
hand; laundry starch; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; all included in class 3.

חומרי ניקוי; תכשירים וחומרים, כולם המשמשים לכביסה; 
תכשירים לריכוך בד, מרככי כביסה; תכשירי הלבנה; תכשירי 
הסרת כתמים; סבונים; סבונים להבהרת טקסטיל; תכשירים 
לכיבוס ביגוד וטקסטיל ביד; עמילן כביסה; תכשירי ניקוי, 

צחצוח, קרצוף ושפשוף; הנכללים כולם בסוג 3.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                

י"א ניסן תשע"ה - 36331/03/2015



בדין EXTRA ארומתרפי

Trade Mark No. 259440 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Unilever PLC

Address: Port Sunlight, Wirral, Mersyside, 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

Detergents; preparations and substances, all for 
laundry use; fabric conditioning preparations, fabric 
softeners; bleaching preparations; stain removing 
preparations; soaps; soaps for brightening textiles; 
preparations for washing clothing and textiles by 
hand; laundry starch; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; all included in class 3.

חומרי ניקוי; תכשירים וחומרים, כולם המשמשים לכביסה; 
תכשירים לריכוך בד, מרככי כביסה; תכשירי הלבנה; תכשירי 
הסרת כתמים; סבונים; סבונים להבהרת טקסטיל; תכשירים 
לכיבוס ביגוד וטקסטיל ביד; עמילן כביסה; תכשירי ניקוי, 

צחצוח, קרצוף ושפשוף; הנכללים כולם בסוג 3.                       
                                                                                    
                                                                                    

                                

י"א ניסן תשע"ה - 36431/03/2015



Trade Mark No. 259479 מספר סימן

Application Date 16/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176166 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Coverity, Inc.

Address: 185 Berry Street, Suite 6500, San Francisco CA 
94107, 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: 42 סוג: 42

Providing an interactive web site featuring technology 
that enables users to access graphic user interfaces 
for developers of open source projects.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 06/05/2013, No. 85924335 ארה"ב, 06/05/2013, מספר 85924335

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, a website that provides 
access to graphic user interfaces for developers of 
open source projects.

י"א ניסן תשע"ה - 36531/03/2015



DELOITTE GREENHOUSE

Trade Mark No. 259577 מספר סימן

Application Date 07/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Auditing and accounting services; tax preparation, 
planning, compliance and consultation services; 
management consulting services; assistance in and 
advice on organization, analysis, planning, 
bookkeeping, recordkeeping, management 
accounting and business operations; appraisals, 
investigations, and valuations of business and 
assets; market research and studies; business 
consultancy services; commercial consultancy; 
consulting and advisory services relating to mergers, 
acquisition, divestitures, leveraged buy-outs, 
operation management services, consulting and 
advisory services for retail, manufacturing, 
distribution, public service organizations and 
engineering business firms and for governmental 
organizations and public sector enterprises, business 
consulting services for business reorganizations, 
bankruptcies and work-outs; all included in class 35

שירותי ביקורת חשבונות וחשבונאות; שירותי הכנה, תכנון, 
תאימות וייעוץ מס; שירותי ייעוץ ניהולי; סיוע ויעוץ ארגוני על 
ניתוח, תכנון, הנהלת חשבונות, ניהול ספרים, ניהול חשבונות 
ותפעול עסקי; שמאות, חקירות, ואומדן שווי של עסקים ונכסים; 
סקרי שוק ומחקרים; שירותי ייעוץ עסקיים; ייעוץ מסחרי; שירותי 
ייעוץ והתייעצות הנוגעים למיזוגים, רכישות, מכירת נכסים, 
רכישות ממונפות, שירותי מנהל תפעולי, שירותי ייעוץ 

והתייעצות עבור קמעונאות, ייצור, הפצה, ארגונים בשרות 
ציבורי ובתי עסק הנדסיים ולארגונים ממשלתיים וחברות במגזר 
הציבורי, שירותי ייעוץ עסקי לרה ארגון עסקי, פירוקים והבראת 
עסקים ; הנכללים כולם בסוג 35                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 36 סוג: 36

Financial planning, consulting and management 
services; insurance, actuarial, benefits, risk 
management, business interruption and loss 
determination, compensation and consulting 
services; real estate investment, development, 
financing and management services; consulting and 
advisory services relating to financing and securities ; 
all included in class 36

שירותי תכנון פיננסי, יעוץ וניהול; שירותים לגבי ביטוח, 
אקטואריה, הטבות, ניהול סיכונים, הפרעות בפעילות עסקית 
וקביעת הפסדים, פיצויים וייעוץ; שירותים לגבי השקעות נדל"ן, 
פיתוח, מימון וניהול; שירותי ייעוץ והתייעצות הקשורים למימון 
וניירות ערך; הנכללים כולם בסוג 36                                     
                                                                                    
                                                                                

Class: 42 סוג: 42

Custom design and development of computer 
software and systems; professional, technical and 
consulting services in the field of information systems 
and computer hardware, software and integrated 
systems; research services; litigation support 
services; consulting and advisory services relating to 
telecommunication information systems; computer 
assurance, security, and auditing services; all 
included in class 42

תכנון עיצוב מותאם אישית ופיתוח של תוכנות מחשב ומערכות; 
שירותים מקצועיים, טכניים ושירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע 
וחומרה, תוכנה ומערכות מחשוב משולבות; שירותי מחקר; 
שירותי תמיכה בליטיגציה; שירותי ייעוץ והתייעצות הקשורים 
למערכות של מידע טלקומוניקציה; שירותים לגבי בטיחות 

ואבטחת מחשוב וביקורת; הנכללים כולם בסוג 42                   
                                                                                    
                                                                                    

                      

י"א ניסן תשע"ה - 36631/03/2015



 Owners

Name: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Address: Schuetzengasse 1, Zurich, 8001, 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

י"א ניסן תשע"ה - 36731/03/2015



Trade Mark No. 259578 מספר סימן

Application Date 01/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Signal Tours Ltd. שם: סיגנל טורס בע"מ

Address: סוקלוב 33, רמת השרון, 47236, ישראל כתובת : סוקלוב 33, רמת השרון, 47236, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Naschitz, Brandes & Co., Advs.

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

שם: נשיץ, ברנדס ושות', עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Travel arrangement to ltaly including: arranging of 
travel tours, travel reservation, transport of travelers, 
escorting of travelers and booking of seats for travel, 
booking of flight seats.

ארגון נסיעות לאיטליה לרבות: ארגון טיולים, הזמנת טיולים, 
הסעה וליווי של מטיילים, הזמנת מקומות למטיילים, הזמנת 

מקומות בטיסות.                                                               
                                                                            

י"א ניסן תשע"ה - 36831/03/2015



Trade Mark No. 259628 מספר סימן

Application Date 10/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MORIS TOPAZ שם: מוריס טופז

Address: 16 Tidhar Street, Ra'anana, 43665, Israel כתובת : רח' תדהר 16, רעננה, 43665, 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: 10 סוג: 10

Medical, surgical and dental apparatus and 
instruments; medical and surgical instruments for the 
treatment of wounds and injuries; parts and fitting for 
the aforementioned products; all goods included in 
class 10.

התקנים ומכשירים לשימוש ברפואה, בניתוח וברפואה דנטלית; 
התקנים ומכשירים רפואיים וניתוחיים המשמשים בטיפול 

בפצעים ופציעות; חלקים ומתאמים עבור הטובין הנזכרים לעיל; 
הנכללים כולם בסוג 10.                                                    

                

י"א ניסן תשע"ה - 36931/03/2015



Trade Mark No. 259635 מספר סימן

Application Date 08/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1176913 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Flower preservatives; plant growth regulating 
preparations; condensation-preventing chemicals; 
textile-waterproofing chemicals.

Class: 2 סוג: 2

Anti-corrosive preparations.

Class: 3 סוג: 3

Antistatic   preparations   for household     purposes;   
 air    fragrancing preparations; shining preparations 
[polish].

Class: 4 סוג: 4

Lubricants.

Class: 5 סוג: 5

Germicides; deodorants for clothing and textiles; air 
deodorising 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)

Ukraine, 06/03/2013, No. m201303751 m201303751 אוקראינה, 06/03/2013, מספר

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

י"א ניסן תשע"ה - 37031/03/2015



 Owners

Name: XADO-Holding Limited Liability Company

Address: 4, 23 Serpnia Lane, Kharkiv 61103, Ukraine

(Ukraine LLC)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Class: 4 סוג: 4

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 37131/03/2015



Trade Mark No. 259711 מספר סימן

Application Date 04/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177647 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JT International S.A.

Address: 1, Rue de la Gabelle, CH-1211 Genève 26, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, moist 
tobacco powder called "snus"; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
mixed with tobacco for non-medical and non-
therapeutic purposes; snuff; smokers' articles 
included in this class; cigarette paper, cigarette 
tubes, matches, manufactured tobacco capsules.

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

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

Switzerland, 08/03/2013, No. 640892 שוויץ, 08/03/2013, מספר 640892

Class: 34 סוג: 34

י"א ניסן תשע"ה - 37231/03/2015



Trade Mark No. 259712 מספר סימן

Application Date 31/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177660 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: PRADEO SECURITY SYSTEMS

Address: CAP OMEGA, Rond-Point Benjamin Franklin, 
F-34960 MONTPELLIER CEDEX 02, France

(Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software used for revealing malicious behavior in 
applications for use with professional or 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)

France, 26/03/2013, No. 13 3 992 965 צרפת, 26/03/2013, מספר 965 992 3 13

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 37331/03/2015



Trade Mark No. 259716 מספר סימן

Application Date 16/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177697 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable image files; computer programs, 
recorded; computer programs, downloadable; 
computer software, recorded; electronic publications, 
downloadable; monitors being computer programs; 
computer software, downloadable; computer 
graphics software; computer programs for three-
dimensional computer imagery and animation; 
computer programs for designing and editing images, 
sound and videos; three-dimensional picture 
manipulators being software; computer software for 
digital animation and special effects of images; 
computer software for visualization; virtual-reality-
software; computer software for visualization in the 
medical field, including in medical analysis, medical 
research studies, and teaching health professionals, 
health personnel, and medical students; computer 
programs for the development of graphical user 
interfaces; computer software for computer aided 
software engineering; data carriers for computers 
having software recorded thereon; training manuals 
in the form of a computer program; interfaces for 
computer being computer programs.

Class: 35 סוג: 35

Computerized file management; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; management and compilation of 
computerized databases; electronic publication of 
printed matter for advertising purposes.

Class: 38 סוג: 38

Providing Internet chatrooms; computer aided 
transmission of messages and images; transmission 
of digital files; providing access to databases; 
electronic exchange of data stored in databases 
accessible via telecommunication networks; providing 
online forums.

Class: 41 סוג: 41

Providing online electronic publication, not 
downloadable; electronic publication of printed 
matter, except for advertising purposes; training in 
the operation of software systems; training in the 
operation of computer programs.

י"א ניסן תשע"ה - 37431/03/2015



 Owners

Name: MAXON Computer GmbH

Address: Max-Planck-Straße 20, 61381 Friedrichsdorf, 
Germany

(Germany Limited liability company)

Class: 42 סוג: 42

Computer hardware and software consultancy; 
updating and upgrading of computer software; design 
and development of computer software; computer 
engineering project management services; custom 
design of software packages; software customization 
services; engineering services relating to computer 
programming; conversion of computer programs and 
data, other than physical alteration; providing 
technical online support services for computer 
program users; advisory services relating to 
computer software used for graphics; technical 
design of online forums.

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

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

Germany, 18/02/2013, No. 30 2013 001 041.8/09 גרמניה, 18/02/2013, מספר 041.8/09 001 2013 30

Class: 9 סוג: 9

Class: 35 סוג: 35

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 37531/03/2015



Trade Mark No. 259733 מספר סימן

Application Date 31/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131541 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: POMELLATO S.p.A.

Address: Via Neera, 37, I-20141 MILANO, Italy

(Société par Actions)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics in general, including perfumes; perfumes 
in solid form; deodorants for personal use; soap; 
liquid soap; cakes of toilet soap; bubble bath; 
dentifrices; shampoos; essential oils; hair lotion; hair 
waving and setting products; gels; hair dyes; face 
creams; mascara; eyeliners; eye shadows; make-up 
pencils; clay for the face; lipsticks; foundation; body 
creams; nail polish; nail hardeners; tanning oils and 
creams.

Class: 9 סוג: 9

Spectacles and sunglasses; spectacle glasses; 
spectacle frames.

Class: 14 סוג: 14

Gold; silver; platinum; precious metals and their 
alloys; articles of precious metals and their alloys; 
diamonds; brilliants; precious stones; jewelry articles; 
jewelry; cuff links and tie clips; watches; clocks and 
watches in general; watch straps; chronometers; 
jewelry articles plated with precious metals; cases 
and other receptacles for watches and jewelry.

י"א ניסן תשע"ה - 37631/03/2015



Trade Mark No. 259734 מספר סימן

Application Date 06/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155119 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMET, a. s.

Address: Bardejovská 1/C, SK-040 11 Košice, Slovakia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Ball bearings; roller bearings; thrust ball bearings; 
needle bearings; self-oiling bearings.

Class: 35 סוג: 35

Business management; business administration.

י"א ניסן תשע"ה - 37731/03/2015



Trade Mark No. 259741 מספר סימן

Application Date 13/10/2013 תאריך הגשה

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; low-
malt beer; non-alcoholic beers; non-alcoholic beer-
flavored beverages; carbonated drinks (refreshing 
beverages); extracts of hops for making beer; whey 
beverages; vegetable juices (beverages); all goods 
included in class 32.

בירות; מים מינרליים ומים מוגזים ומשקאות שאינם אלכוהוליים 
אחרים; משקאות פרי ומיצי פרי; תרכיזים ותכשירים אחרים 
להכנת משקאות; בירה הכוללת לתת נמוך; בירות ללא 

אלכוהול; משקאות בטעם בירה שאינם אלכוהוליים; משקאות 
סודה (משקאות מרעננים); תמציות של צמחי כשות עבור הכנת 
בירה; משקאות מי גבינה; מיצי ירקות (משקאות); הכלולים 

כולם בסוג 32.                                                                 
                                          

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers); Japanese liquors 
(in general); Western liquors (in general); alcoholic 
beverages of fruit; Chinese liquors (in general); 
flavored tonic liquors; beer-flavored sparking malt 
liquor; beer-flavored alcoholic beverages containing a 
saccharide and a hop as main ingredients; all goods 
included in class 33.

משקאות אלכוהוליים (למעט בירות); ליקרים יפניים (באופן 
כללי); ליקרים מערביים (באופן כללי); משקאות אלכוהוליים של 
פרי; ליקרים סיניים (באופן כללי); ליקרים בטעם טוניק; ליקר 

לתת תוסס בטעם בירה; משקאות אלכוהוליים נותני טעם בירה 
הכוללים סכריד וכשות כרכיבים עיקריים; הכלולים כולם בסוג 
                                                                               .33

                                        

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; providing foods 
and beverages; public house services; public house 
services for the provision of beer; public house 
services for the provision of drink; wine bar services; 
self-service cafeteria services; self-service 
restaurants; snack bars; cafe services; cafeteria 
services; club services for the provision of food and 
drink; cocktail lounge services; bar services; bistro 
services; restaurant services; all goods included in 
class 43.

שירותים עבור הענקת מזון ומשקה; הענקת דברי מזון 
ומשקאות; שירותי פאב; שירותי פאב עבור אספקה של משקה; 
שירותי בר יין; שירותי קפטריה בשירות עצמי; מסעדות בשירות 
עצמי; ברי חטיפים; שירותי בית קפה; שירותי קפטריה; שירותי 
מועדון עבור אספקה של מזון ומשקה; שירותי טרקלין קוקטייל; 
שירותי בר; שירותי ביסטרו; שירותי מסעדה; הנכללים כולם 

בסוג 43.                                                                         
                                                                                    
                                                                                    

                                                          

י"א ניסן תשע"ה - 37831/03/2015



 Owners

Name: Sapporo Holdings Limited

Address: 20-1, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan

a Japanese 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

י"א ניסן תשע"ה - 37931/03/2015



Trade Mark No. 259786 מספר סימן

Application Date 16/10/2013 תאריך הגשה

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

Ownersבעלים

Name: A VEGAN FUTURE שם: עמותה למען עתיד טבעוני

Address: 10 Ein Hakore St.,, Rishon LeZion, 7528910, 
Israel

כתובת : עין הקורא 10, ראשון לציון, 7528910, ישראל

580563336

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: 43 סוג: 43

Services for providing vegan food and vegan drink; 
temporary accommodation (vegan); all included in 
class 43

שירותים להספקת מזון טבעוני ומשקה טבעוני; לינה 
זמנית(טבעונית) ; הנכללים כולם בסוג 43                             

                      

י"א ניסן תשע"ה - 38031/03/2015



Trade Mark No. 259797 מספר סימן

Application Date 04/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177744 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bridgelux, Inc.

Address: 101 Portola Avenue, Livermore CA 94551, 
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: 9 סוג: 9

Light emitting diode chips.

Class: 11 סוג: 11

Lighting fixtures.

י"א ניסן תשע"ה - 38131/03/2015



LEFTIES

Trade Mark No. 259950 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; cosmetics; shoe polish, creams and wax; 
tailors wax; shoemakers wax; waxes for leather; wax 
(depilatory-); laundry wax; parquet floor wax; 
shampoo; cosmetic kits; depilatory preparations; 
make-up removing preparations; deodorants for 
personal use (perfumery); lip-sticks; pencils for 
cosmetic uses; hair spray and nail polish; lacquer¬ 
remover preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; cloths impregnated with a detergent 
for cleaning; after shave lotions; lotions for cosmetic 
purposes; make-up preparations; pomades for 
cosmetic purposes; stain removers; sachets for 
perfuming linen; nail care preparations; bleaching 
preparations (decolourants) for cosmetic purposes; 
extracts of flowers (perfumes); incense; scented 
wood; decorative transfers for cosmetic purposes; 
false eyelashes and nails; pumice stone; potpourris 
fragrances; cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetic preparations for baths; waving 
preparations for hair; washing preparations; toiletries; 
mouth washes not for medical purposes; bath salts, 
not for medical purposes; oils for toilet purposes; 
sun-tanning preparations (cosmetics); eau de 
cologne; deodorant soaps; talcum powder for toilet 
use; adhesives for cosmetic purposes; greases for 
cosmetic purposes; abrasives; shaving preparations; 
colour brightening chemicals for household purposes 
(laundry); cotton sticks for cosmetic purposes; beauty 
masks; moustache wax; laundry blueing; hair 
colorants; cosmetics for eyebrows; cleaning chalk; 
shampoos for pets; cosmetics for animals; cosmetic 
creams; disinfectant soap; cakes of soap; soap for 
foot perspiration; detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes; 
laundry starch; cleansing milk for toilet purposes; 
javelle water; dry¬-cleaning preparations; scented 
water; perfumes; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetic preparations for skin care; 
make-up powder; adhesives for affixing false hair; 
fabric softeners for laundry use; cosmetic dyes; 
colour-removing preparations; toilet waters

סבונים; מוצרי קוסמטיקה; תכשירים לניקוי שיניים; משחות 
נעלים ושעווה נעלים; שעווה לתפירה; שעווה לסנדלרות; שעווה 
לעור; שעווה (להסרת שיער); שעווה לכביסה; שעווה לרצפות 

פרקט; שמפו; ערכות קוסמטיקה; תכשירי הסרת שיער; 
תכשירים להסרת איפור; דאודורנטים לשימוש אישי (בשמים); 
שפתונים; עפרונות לשימוש קוסמטי; תרסיסים לשיער ולק 
לציפורניים; תכשירים להסרת לק; ממחטות חד פעמיות בהן 

מוספגים תחליבים קוסמטיים; מגבונים בהם מוספגים תכשירים 
לניקוי; תרחיצי אפרטשייב; תרחיצים לשימוש קוסמטי; תכשירי 
איפור; שמנים לשימוש קוסמטי, מסירי כתמים, שקיות קטנות 
המכילות תכשירים קוסמטיים לבישום בדים; מוצרים לטיפוח 
ציפורניים; תכשירי הלבנה (מסירי צבע) לשימוש קוסמטי; 
תמציות פרחים (בשמים); קטורת; עץ מבושם; קישוטים 

לשימוש קוסמטי; ריסים וציפורניים מלאכותיות; אבנים להסרת 
עור קשה; תערובת פרחי ניחוח מיובשים, ריחניים;  תכשירים 
קוסמטיים למטרות הרזייה; תכשירי טיפוח לאמבט; תכשירים 
לתילתול שיער; תכשירי רחצה; תמרוקים; תרחיצי פה שאינם 
רפואיים; מלחי אמבט שאינם לצרכים רפואיים; שמנים למטרות 
טיפוח; תכשירי שיזוף (קוסמטיים); מי קולון; סבוני דאודורנט; 
טלק לצרכי טיפוח; מדבקות לשימוש קוסמטי; חומרי סיכה 
לשימוש קוסמטי; חומרי שפשוף; תכשירי גילוח; חומרים 

לשמירה על הברק והצבע (כביסה); צמרונים לשימוש קוסמטי; 
מסכות יופי; שעווה לשפם; כחלי כביסה; צובעני שיער; מוצרים 

קוסמטיים לגבות; גיר לניקוי; שמפו לבעלי חיים; מוצרים 
קוסמטיים לבעלי חיים; משחות קוסמטיות; סבון מחטא; סבון 
מוצק; סבון לאיוורור כפות רגלים; חומרי ניקוי שאינם לשימוש 
תעשייתי או רפואי; עמילן לכביסה; חלב ניקוי למטרות טיפוח; 

אקונומיקה; חומרים לניקוי יבש; מים ריחניים; בשמים; תכשירים 
קוסמטיים לריסים; תכשירים קוסמטיים לטיפוח עור; פודרה 

לאיפור; דבק לשיער מלאכותי; מרככי כביסה; צבעים קוסמטיים; 
תכשירים להסרת צבע; מי טואלט.                                        
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

Class: 9 סוג: 9

Sound recording discs; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; cash registers; fire-
extinguishing apparatus; computer peripheral 
devices; anti-glare glasses; eyeglasses (pince-nez); 
optical lenses; eyeglass chains (pince-nez chains); 
contact lenses; eyeglass cords (pince-nez cords); 
dressmakers measures; spectacles (optics); 
spectacle glasses; spectacle cases; spectacle and 
eyeglass frames (pince-nez frames); sunglasses; 
eyeglass cases (pince-nez cases) and contact lenses 
cases; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; bullet-proof waistcoats; life 

דיסקים להקלטה; תקליטורים, תקליטור די וי די ואמצעי 
תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; קופות רושמות, התקנים 
לכיבוי אש, ציוד הקפי למחשב; משקפיים נגד סינוור; משקפיים 
(משקפי אף); עדשות אופטיות; שרשרות למשקפיים (שרשרות 
משקפי אף); עדשות מגע; חוטים למשקפיים (חוטים למשקפי 
אף); אביזרי מדידה לתופרת; משקפיים (אופטיות);משקפיים; 
מחזיקי משקפיים; מסגרות משקפיים (מסגרות משקפי אף); 
משקפי שמש; נרתיקים למשקפיים (משקפי אף); קופסאות 
לעדשות מגע; נעלים להגנה מתאונות, קרינה ואש; אפודים 
חסיני ירי; אפודי הצלה; ביגוד להגנה מאש; כפפות לצוללנים; 
כפפות להגנה מתאונות; חליפות לצלילה; כרטיסים מקודדים 
מגנטיים; ביגוד להגנה מפני תאונות וקרינה; חליפות מגן 
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jackets; garments and clothes for protection against 
fire; gloves for divers; gloves for protection against 
accidents; diving suits; magnetic encoded cards; 
clothing for protection against accidents and 
irradiation; protective suits for aviators; electronic 
agendas; telephone apparatus; weighbridges; 
directional compasses; accounting machines; 
protective helmets; protective helmets for sports; 
telescopes; chronographs (time recording apparatus); 
measuring spoons; pedometers; sound recording 
discs; compact discs (audio-video); compact discs 
(read-only memory); mirrors (optics); binoculars; 
temperature indicators; computer game programs; 
cassette players; bar code readers; signal, magic and 
optical lanterns; magnifying glasses (optics); dictating 
and invoicing machines; mechanisms for counter-
operated apparatus; weights; electric, galvanic and 
solar batteries; computer programs (recorded); 
electronic pocket translators; transistors (electronics); 
thermometers, not for medical purposes; 
intercommunication apparatus; video cassettes; 
animated cartoons; portable radio-telephones 
(walkie-talkies); electronic publications (electronically 
downloadable); data processing equipment and 
computers; egg timers (sandglasses); acoustic 
(sound) alarms; anti-theft warning apparatus; fire 
alarms; mouse pads; loudspeakers; amplifiers; 
aerials; anti-glare visors (anti-glare shades); 
telephone receivers; music headphones; answering 
machines; false coin detectors; teeth protectors; 
money counting and sorting machines; apparatus for 
measuring the thickness of skins and leather; 
electronic tags for goods; goggles for sports; 
magnets; light-emitting electronic pointers; portable 
telephones; enlarging apparatus (photography); 
apparatus and instruments for astronomy; thermionic 
valves (radio); coin-operated musical automata (juke 
boxes); scales; life-saving rafts; tape recorders; 
videotapes; magnetic tapes; demagnetizing 
apparatus for magnetic tapes; computer peripheral 
devices; barometers; ticket dispensers; machines for 
calculating; heat regulating apparatus; 
cinematographic cameras; camcorders; video game 
cartridges; magnetic encoders; graduated glassware; 
revolution counters; slides (photography); slide 
projectors; dynamometers; reflecting discs for wear, 
for the prevention of traffic accidents; hemline 
markers; dosimeters; covers for electric outlets; 
radiotelephony sets; scanners (data processing 
equipment); lens hoods; flash-bulbs (photography); 
photocopiers (photographic, electrostatic, thermic); 
holograms; compact disc players; luminous signs; 
neon signs; video recorders; electric measuring 
devices; speaking tubes; computer memories; 
microphones; microprocessors; modems; breathing 
apparatus for underwater swimming; objectives 
(lenses) (optics); ozonisers; projection screens; 
electric switches; dog whistles; push buttons for bells; 
radios; audio-receivers and video-receivers; wrist 
rests for use with computers; lever scales 
(steelyards); television apparatus; record players; 
word processors; video telephones; carrying cases 
for mobile computers, mobile telephones; tablets, 
MP3 players, cameras, video games; personal 
stereos.

לטייסים; יונים (אלקטרוניים); מכשירי טלפון;  מכשירי משקל 
לכלי רכב; מצפנים לכיוון; מכונות ניהול חשבונות; קסדות הגנה; 
קסדות הגנה לספורט; טלסקופים; מכשירי כרונוגרף (מכשירי 
הקלטת זמן); כפות מדידה; פדומטרים; תקליטורים להקלטת 
צליל; תקליטורים (אודיו – וידאו); תקליטורים (לשמיעה בלבד); 

מראות (אופטיות); משקפות; מודדי טמפרטורה; תכנות 
משחקים; טייפים לקלטות; קוראי בר-קוד; פנסי איתות, קסם 
ואופטיים; זכוכיות מגדלת (אופטיות); מכשירי הכתבה ומכשירי 
חישוב; מנגנונים למכשירים המופעלים על דלפק; מכשירים 

למדידת משקל; סוללות, סולריות חשמליות ומגלוונות; תוכניות 
מחשב (מוקלטות); תרגומונים אלקטרוניים; טרנזיסטורים 
(אלקטרונים); מדי חום, שאינם לצרכים רפואיים; מכשירים 
לתקשורת פנימית; קלטות וידאו; סרטים מצוירים; מכשירי 
טלפון אלחוטי (ווקי-טוקי); פרסומים, אלקטרונים (הנטענים 

אלקטרונית); ציוד עיבוד נתונים ומחשבים; שעוני חול; אזעקות 
אקוסטיות (מצליל); מכשירי התרעה נגד גניבה; גלאי אש; 

משטחי עכבר; רמקולים; מגברים; אנטנות; מצחיות נגד סינוור; 
מקלטי טלפון; אזניות למוסיקה; משיבונים; מכשירים לזיהוי 
מטבעות מזויפים; מגני שיניים; מכונות לספירה ומיון כסף; 
מכשירים למדידת עובי עורות; תויות אלקטרוניות לטובין;  

משקפי מגן לספורט; מגנטים; מצביעים אלקטרוניים פולטי אור; 
מכשירי טלפון אלחוטי; מנגנונים להגדלה (צילום); התקנים 
וכלים לאסטרונומיה; שסתומים תרמיוניים (רדיו); מקול 

אוטומטי; מכשירי משקל; סירות הצלה; מכשירי הקלטה; קלטות 
וידיאו; קלטות מגנטיות; מכשירים לניטרול קלטות מגנטיות; 
חלקי מחשבים; ברומטרים; התקני כרטיסים; מכשירי חשבון; 
מכשירי ויסות חום; צילומי קולנוע; מצלמות וידאו; מחסניות 
למשחקי וידיאו; מקודדים מגנטיים; זכוכית מדידה; מדי 
סיבובים; שקופיות (צילום); מטולי שקופיות; דינמומטרים; 
מחזירי אור ללבוש, למניעת תאונות דרכים; סמני מכפלת; 

חיישני מדידה; כיסויים לשקע חשמל; מערכות רדיו-טלפוניה; 
סורקים (ציוד לעיבוד נתונים);כיסוי עדשות נגד סינוור; חצובות 

(צילום); מכונות צילום (צילומי, אלקטרוסטטי, תרמי); 
הולוגרמות; מכשירי די וי די; שלטים מוארים; שלטי ניאון; 

מכשירי וידאו; מכשירים למדידת חשמל; מיכשור הגברה; זכרון 
למחשבים; מיקרופונים; מעבדים; מודמים; התקנים לצלילה; 
עדשות למיקרוסקופ (אופטיות) (עדשות); מתקן ליצור אוזון; 
מרקעים; מתגים חשמליים; משרוקיות מיועדות לכלבים; 
כפתורים נלחצים לפעמונים; רדיו; מקלטים אודיו ווידיאו; 

תמיכות לפרק כף יד בעת שימוש במחשב; מנופי סולם (פלדה); 
מכשירי טלויזיה; פטיפונים; מעבדי תמלילים; טלפונים וידאו; 
נרתיקים למחשבים ניידים, מכשירי טלפון סלולרי; מחשבי לוח 

(טאבלט), נגני MP3, מצלמות (צילוםים), משחקי וידיאו; 
מכשירי סטריאו אישי.                                                        
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Class: 14 סוג: 14

Jewellery; ornamental pins; tie pins; works of art of 
precious metal; key rings (trinkets or fobs); medals; 
coins; badges of precious metal; shoe and hat 
ornaments of precious metal; cuff links; watch chains; 
clock cases; threads of precious metal (jewellery); 
jewellery cases; ornaments (jewellery); jewellery of 
yellow amber; pins (jewellery); and amulets 
(jewellery); rings (jewellery); ornaments of jet; 
bracelets (jewellery); brooches (jewellery); chains 
(jewellery); boxes of precious metal; necklaces 
(jewellery); tie clips; watch crystals, watch glasses; 
chronographs (watches); alarm clocks; diamonds; 
charms (jewellery); trinkets (jewellery); paste 
jewellery; cases for watches; ivory (jewellery); 
medallions (jewellery); earrings; pearls (jewellery); 
straps for wristwatches; clocks. 

תכשיטים; סיכות נוי; סיכות לעניבות; יצירות אמנות עשויות 
מתכת יקרה; מחזיקי מפתחות (פשוטים או עם שרשרות); 

מדליות; מטבעות; תגים ממתכת יקרה; קישוטי נעליים וכובעים 
עשויים מתכת יקרה; חפתים; שרשרות שעונים; מחזיקי 

שעונים; חוטים ממתכת יקרה (תכשיטים); מחזיקי תכשיטים; 
קישוטים (תכשיטים); תכשיטים מענבר; סיכות (תכשיטים); 
קמיעות (תכשיטים); טבעות (תכשיטים); קישוטים מג'ט; 

צמידים (תכשיטים); סיכות (תכשיטים); שרשרות (תכשיטים); 
קופסאות ממתכת יקרה; מחרוזות (תכשיטים); מהדקים 
לעניבות; גבישים לשען; זכוכית לשעון; שעוני יד; שעונים 
מעוררים; יהלומים; תליונים לצמידים ; תכשיטים זולים; 
תכשיטים נדבקים; קופסאות לשעונים; שנהב (תכשיטים); 
מדליונים (תכשיטים); עגילים; פנינים (תכשיטים); רצועות 

לשעוני יד; שעונים.                                                           
                                                                                    
                                                                                    

  

י"א ניסן תשע"ה - 38431/03/2015



Class: 16 סוג: 16

Printed matter, photographs, stationary, instructional 
and teaching material (except apparatus); 
engravings; boxes made of cardboard or paper; 
patterns for making clothes and for dressmaking; 
tissues of paper for removing make-up; stencil cases; 
labels, not of textile; table linen of paper; napkins of 
paper; handkerchiefs of paper; pen cases; holders for 
cheque books; writing cases (sets); stationery; inking 
sheets for document reproducing machines; bags 
(envelopes, pouches) of paper or plastics, for 
packaging; tailors chalk; face towels of paper; hat 
boxes of cardboard; tracing cloth and paper; fabrics 
for bookbinding; canvas for painting; towels of paper; 
albums; almanacs; hand labeling appliances; loose-
leaf binders; writing materials and instruments; 
transfers (decalcomanias); calendars; posters; 
folders for papers; catalogues; chromos; drawing 
sets; newspapers; periodicals; magazines 
(periodicals); books; lithographs; wrapping paper; 
toilet paper; paperweights; mats for beer glasses; 
bookmarkers; bookends; inks; inkwells; bibs of paper; 
drawing materials; graphic prints; school supplies 
(stationery); writing slates; comic books; trays for 
sorting and counting money; embroidery designs 
(patterns); garbage bags of paper or of plastics; 
geographical maps; terrestrial globes; moisteners 
(office requisites); plastics for modeling; blueprints, 
plans; stencils (stationery); placards of paper or 
cardboard; cards, charts; steel letters and steel pens; 
watercolours (paintings); adhesive tape dispensers; 
adhesive tapes and bands for stationery or 
household purposes; stickers (stationery); cigar 
bands; files (office requisites); modeling clay; 
arithmetical tables; drawer liners of paper (perfumed 
or not); architects models; atlases; flags (of paper); 
tickets; pads (stationery); balls for ball-point pens; 
bags for microwave cooking; writing board erasers; 
rubber erasers; erasing products; bottles wrappers 
and envelopes of cardboard or paper; painters 
easels; song books; charcoal pencils; writing paper; 
advertisement boards of paper or cardboard; 
booklets; ink sticks; modeling wax, not for dental 
purposes; sealing wax; drawing pins, paper ribbons 
and bows; inking ribbons for computer printers; 
typewriter ribbons; clipboards; cabinets for stationery 
(office requisites); compasses for drawing; paper 
clasps; paper knives (cutters); folders (stationery); 
writing or drawing books; paintings (pictures) framed 
or unframed; finger-stalls (office requisites); 
bookbinding apparatus and machines (office 
equipment); gummed cloth for stationery purposes; 
inking pads; square rulers; shields (paper seals); 
greeting cards; filter paper; covers (stationery), 
wrappers (stationery); photograph stands; elastic 
bands for offices; stapling presses (office requisites); 
paper-clips; paper sheets (stationery); pencil 
sharpeners; pencil holders; luminous paper; palettes 
for painters; silver paper; waxed paper; modeling 
paste; office perforators; painters brushes; house 
painters rollers; postcards; printed publications; 
chaplets, rosaries; blotters; envelopes (stationery).

דברי דפוס; צילומים; צרכי כתיבה; חומרי לימוד והוראה (למעט 
התקנים); חריטות, קופסאות מקרטון או נייר; גזירות נייר 

לתפירת בגדים ושמלות; ממחטות נייר להסרת איפור; מחזיקי 
גזרות; תוויות שאינן מבד; מפות שולחן מנייר; מפיות נייר; 
ממחטות נייר; מחזיקי עטים; ארנקי פנקסי המחאות; סטים 
משרדיים; ציוד משרדי; דיו למכונות צילום; תיקים (מעטפות, 
פאוצ'ים) מנייר או מפלסטיק, לאריזה; גיר חייטים; מגבות פנים 
מנייר; קופסאות לכובעים מקרטון; בד ונייר סימון; בד לכריכת 
ספרים; יריעות לציור; מגבות לידיים; אלבומים; ספרי שנה; 
מכשירים ידניים להכנת תוויות; קלסרים לשמרדפים; מוצרי 
כתיבה וכלי כתיבה; צרכי דקלוקמניה (העברת תמונות מנייר 

לעץ, מתכת או זכוכית); לוחות שנה; פוסטרים; צילומים; תיקים 
לניירות; קטלוגים; נייר כרומו; ערכות לציור; עיתונים; יומנים; 
מגזינים (כתבי עת); ספרים; ליטוגרפיות; נייר עטיפה; נייר 
טואלט; משקולות לנייר; מפיות כתחתיות לכוסות בירה; 

סימניות; מחזיקי ספרים; דיו; דיותות; סינרים מנייר; חמרי ציור; 
דפוס גרפיקאי; צרכי בית הספר (צרכי כתיבה); לוחות צפחה; 
ספרי קומיקס; מגשים למיון ולספירת מטבעות; גזירות רקמה; 
שקיות פח מנייר או מפלסטיק; מפות גאוגרפיות; גלובוס; 
מרטבים (מוצרי משרד); פלסטיק לעיצוב; חומרי פלסטיק 

לאריזה (שאינם כלולים בסוגים אחרים);תכניות אב; תוכניות 
(לאדריכלות); גזירות (לצרכי כתיבה); כרזות מנייר או קרטון; 

קלפים; לוחות; אותיות ועטים מפלדה; ציורים בצבעי מים; התקן 
לנייר דבק; נייר דבק וחבקים לצרכי כתיבה או צרכי בית; 

מדבקות (צרכי כתיבה);חבקי סיגרים; תיקים (ציוד משרדי); 
חימר עיצוב; חומרים לאומנים; מכחולים; טבלאות חישוב; מגן 
מגירות מנייר (מבושם או ללא בישום); מודלים לאדריכלים; 

אטלסים; דגלים (מנייר); כרטיסים; בלוקים (צרכי כתיבה); חודי 
מילוי לעטים כדוריים; שקיות לבישול במיקרוגל; מחקים ללוחות 

כתיבה; מחקים מגומי; מוצרי מחיקה; אריזות לבקבוקים 
ומעטפות לבקבוקים מקרטון או נייר; כני ציור; ספרי שירה; 
עפרונות פחם; נייר כתיבה; לוחות פרסומות מנייר או קרטון; 

מוצרי הדבקה לציוד משרדי ולשימוש ביתי; חוברות; מקלות דיו; 
שעוה למודלים, לא לשימוש דנטלי; שעוות איטום; נעצים; 

סרטים וקשתות מנייר; דיו למדפסות מחשבים; סרטים למכונת 
כתיבה; לוחות כתיבה; ארונות לצרכי כתיבה (מוצרי משרד); 

מצפני ציור; סיכות נייר; סכינים לפתיחת מעטפות; תיקים (צרכי 
כתיבה); ספרי כתיבה או ציור; ציורים (תמונות) ממוסגרים או 
ללא מסגרת; מגני אצבעות (ציוד משרדי); מכונות ומכשירים 

לכריכת ספרים (ציוד משרדי); בד דבק לצרכי כתיבה; כריות דיו 
לחותמות; סרגלים; מגנים (חותמות נייר); כרטיסי ברכה; נייר 
סינון; כיסויים (צרכי כתיבה); אריזות (צרכי כתיבה); מעמדי 
צילום; גומיות למשרדים; שדכנים מקצועיים (ציוד משרדי); 

סיכות; דפי נייר (צרכי כתיבה); מחדדי מתכת; מחזיקי עפרונות; 
נייר זוהר; לוח צבעים לציירים; נייר כסף; נייר שעוה; דבק 

למודלים; מחוררים; מכחולים לצבעים; מגללים לצבעים; גלויות; 
חומרי דפוס; מחרוזות תפילה; נייר סופג; מעטפות ◌ׁלצרכי 

כתיבה;                                                                           
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Class: 24 סוג: 24

Bed and table covers; bath linen (except clothing); 
textile tissues for removing make-up; labels (cloth); 
linings (textile); wall hangings of textile; 
handkerchiefs of textile; curtains of textile or plastic; 
household linen; towels of textile; travelling rugs; net 
curtains; curtains holders of textile material; flags and 
banners not of paper; eiderdowns (down coverlets); 
loose covers for furniture; covers for cushions; 
mattress covers; pillow cases; mosquito nets; glass-
cloth (towels); billiard cloth; table cloths (not of 
paper); traced cloths for embroidery; furniture fabrics; 
face towels of textile; sleeping bags (sheeting); 
cotton fabrics; haircloth (sackcloth); brocades; lining 
fabric for shoes; fabric for footwear; bed blankets; 
trellis (cloth); zephyr (cloth); cheviots (cloth); ticks 
(mattress covers); shower curtains of textile or 
plastic; crepe (fabric); crepon; bedspreads; damask; 
elastic woven material; oilcloth (for use as table 
cloths); gummed cloth, other than for stationery; 
esparto fabric; chenille fabric; felt; flannel (fabric); 
fitted toilet lid covers (fabric); gauze (cloth); jersey 
(fabric); woollen cloth, lingerie fabric; linen cloth; 
place mats of textile; printers blankets of textile; 
marabouts (cloth); upholstery fabrics; fabric of 
imitation animal skins; knitted fabric; cheesecloth; 
ramie fabric; rayon fabric; silk (cloth); taffeta (cloth); 
fibreglass fabrics for textile use; adhesive fabric for 
application by heat; diapered linen; velvet; tulle. 

כיסויי מיטה ושולחן; דברי טקסטיל לאמבט (שאינם בגדים) ; 
ממחטות בד להסרת איפור; תויות (מבד) ; מצעים (מבד) ; 

תמונות קיר מבד, ממחטות בד; וילונות מבד או פלסטיק; דברי 
טקסטיל לבית; מגבות בד; שמיכות נסיעה; וילונות רשת; חבקי 
וילונות מבד; דגלים וכרזות שאינם מנייר; שמיכות מנוצות 

(כיסויים) ; כיסויי רהיטים; כיסויי כרים; כיסויי מזרונים; כיסויי 
כריות; כילות נגד יתושים; מטליות לניקוי זכוכית; בד למשחק 
ביליארד; מפות שולחן (שאינם מנייר) ; בדים עם דוגמא 

לרקמה; ריפוד לרהיטים; מגבות פנים מבד; שקי שינה; אריגי 
כותנה; אריגים משיער סוסים (אריג שק); ברוקד (ריקמה בחוטי 
זהב); ריפוד בד לנעליים; בד למוצרי הנעלה; שמיכות; רשת 
(בד); אריג צמר שזור; צמר שביו (בדים מצמר כבש אנגלי); 
מזרונים מקש או נוצות (כיסויים למזרונים); וילונות למקלחת 
מבד או פלסטיק; קרפ (בד); קרפון (בד); כיסויי מיטה; בד 

דמשקאי; חומרים אלסטיים (ארוגים); שעוונית (לשימוש כמפות 
שולחן); בד גומי, שאינו למכשירי כתיבה; בד גומא; אריג 

מקושט; לבד; פלנל (בד); כיסויים למכסה אסלה (מבד); גאזה 
(בד); ג'רסי (בד); בד צמר; לבני נשים מבד; אריגי פשתן; מפות 
אישיות מבד; כיסויים מטקסטיל למדפסות; אריגים מנוצות 
מראבו; בדי ריפוד; אריגים מעור מלאכותי; אריג סרוג; בד 
כותנה דק ואוורירי; בד ראמי; בד ויסקוזה; משי (בד); אריג 

טפטה (בד); אריגים מסיבי זכוכית לשימוש בטקסטיל; בד דביק 
לשימוש בחום; חיתולים מכותנה; קטיפה; מלמלה.                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                              

Class: 26 סוג: 26

Boxes for needles; tinsels (trimmings for clothing); 
pin cushions; shoe and hat ornaments (not of 
precious metal); haberdashery, except thread; hair 
bands; brassards; reins for guiding children; 
brooches (clothing accessories); sewing boxes; belt 
clasps; shoe laces; wreaths of artificial flowers; 
ornamental novelty badges (buttons); sewing 
thimbles; bows for the hair; needle cases; buckles 
(clothing accessories); shoe buckles; shoulder pads 
for clothing; hair pins; badges for wear; orsedew 
(trimmings for clothing); numerals or letters for 
marking linen; bodkins; barrettes (hair slides); 
passementerie; birds feathers (clothing accessories); 
top¬knots (pompoms); zip fasteners; competitors 
numbers; heat adhesive patches for decoration of 
textile articles (haberdashery); rug hooks; snap 
fasteners; ostrich feathers (clothing accessories); 
corset busks, whalebones for corsets; prize ribbons; 
cords for rimming, for clothing; tassels 
(haberdashery); expanding bands for holding 
sleeves; hair ornaments; false hair; hair nets; shoe 
eyelets; chenille (passementerie); frills (lacework); 
trouser clips for cyclists; fastenings for clothing; hook 
and pile fastening tapes; elastic ribbons; tapes for 
curtain headings; cords for clothing; collar supports; 
false hems; festoons (embroidery); fringes; artificial 
fruits; braids; hair colouring caps; artificial garlands; 
darning lasts; trimmings for clothing; plaited hair; 
wigs; silver embroidery; dress fastenings; edgings for 
clothing; rosettes (haberdashery); slide locks for 
bags; fastenings for suspenders; skirt flounces; 
toupees; shoe hooks. 

קופסאות למחטים; חוטי כסף (קישוטים לבגדים); כריות 
לסיכות; קישוטים לנעלים ולכובעים (שאינם ממתכת יקרה); 

דברי סדקית, למעט חוטים; סרטי שיער;מצופים ללימוד שחייה; 
רתמות לילדים; סיכות נוי (לביגוד); קופסאות תפירה; תפסים 
לחגורות; שרוכי נעליים; זרי פרחים מלאכותיים; תגים מיוחדים 
לקישוט (כפתורים); אצבעוני תפירה; קשתות לשיער; קופסאות 
מחטים; אבזמים (אביזרי ביגוד); אבזמים לנעלים; רפידות 
לביגוד; סיכות שיער; תגים לביגוד; עלי מתכת (קישוטים 

לבגדים); אותיות ומספרים לסימון בדים; נצנצים לביגוד; סיכות 
ראש (תפסני שיער); passementerie (טכניקה שזירה של 
חוטים וחבלים); נוצות (כאבזירי ביגוד); פונפונים; מהדקים 
לרוכסנים; חתיכות הנושאות את המספרים המתחרים 

במירוצים; טלאים לקישוט המודבקים בחימום על דברי טקסטיל 
(דברי סדקית); ווים לשטיחים; לחצניות (תיקתקים); נוצות יען 
(קישוטים לביגוד);מהדקים למחוכים; מזיפות למחוכים; סרטים 

לפרסים; סרטי אלכסון; גדילים (דברי סדקית); סרטים 
מתרחבים להחזקת שרוולים; קישוטי שיער; שיערים 
מלאכותיים; רשתות לשיער; חרירי נעלים; שניל 

(passementerie); קפלים (תחרה); מהדקים למכנסי רכיבה 
על אופניים; מהדקים לביגוד; ולקרו; סרטי גומי; סרט לוילונות; 
חבלים לביגוד; תומכי צוארון;  רצועות בד למכפלת; מחרוזות 
(רקמה); גדילים; פירות מלאכותיים; צמות; כובעים לצביעת 
שיער; כתר פרחים מלאכותיים; התקנים לתפירת ביגוד 

והנעלה; קישוטים לבגדים; שיער קלוע; פיאות; רקמת כסף; 
מהדקים לשמלות; דוגמאות גימור לביגוד; תוברות (דברי 
סדקית); אבזמי נעילה לתיקים; מהדקים לכתפות; אמרות 

לחצאיות; פיאה נכרית לגברים; ווים לנעלים.                           
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 Owners

Name: INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.)

Address: Avenida de la Diputacion Edificio Inditex, 
Arteixo (A Coruna), 15142, Spain

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

Class: 28 סוג: 28

Decorations for Christmas trees; fishing tackle; 
fishing rods; toy and theatrical masks; dolls houses; 
climbers harnesses; novelties for parties, dances 
(party favours); gloves for games; baseball gloves; 
boxing gloves; fencing gloves; golf gloves; puppets; 
body-training (building) apparatus; Christmas trees of 
synthetic material; bladders of balls for games; elbow 
and knee guards (sports articles); kites; rattles 
[playthings]; kaleidoscopes; rocking horses; building 
games; amusement machines; automatic and coin-
operated; playing cards; teddy bears; dolls; dolls' 
clothes; air pistols [toys]; chess games; flippers for 
swimming; rings games; Christmas tree stands; 
archery implements; practical jokes [novelties]; play 
balloons; balls for games; dolls feeding bottles; 
building blocks [toys]; body boards; skittles [games]; 
stationary exercise bicycles; golf bags, with our 
without wheels; dolls' beds; marbles for games; 
butterfly nets; swings; confetti; cups for dice; 
checkers [games]; checkerboards; darts; discuses for 
sports; flying discs [toys]; dominoes; counters [discs] 
for games; skis; bags especially designed for skis 
and surfboards; tables for indoor football; gymnastics 
(appliances for-); horseshoe games; hockey sticks; 
soap bubbles [toys]; board games; toys for domestic 
pets; model vehicles (scale-); skateboards; mobiles 
[toys]; paintballs [ammunition for paintball guns] 
[sports apparatus]; snow for Christmas trees 
(artificial); golf clubs; skittles; billiard tables; skating 
boots with skates attached; in-line roller skates; ice 
skates; roller skates; scooters [toys]; plush toys; 
spinning tops [toys]; piñatas; swimming pools [play 
articles]; punching bags; jigsaw puzzles; conjuring 
apparatus; bats for games; rackets; parlor games; 
surf boards; sailboards; chessboards; sling shots 
[sports articles]; slides [playthings]; spring boards 
[sports articles]; floats for bathing and swimming; 
sleighs [sports articles]; toy vehicles; radio-controlled 
toy vehicles; shuttlecocks. 

קישוטים לעצי חג המולד; ציוד לדיג; חכות דיג; מסכות צעצוע 
ומסכות תיאטרון; בתי בובות; רתמות לטיפוס הרים; הפתעות 
למסיבות; כפפות למשחקים; כפפות כדור בסיס; כפפות אגרוף; 
כפפות סייף; כפפות לגולף; בובות; מכשירים לאימון גופני; עצים 
לחג המולד מחומר סינתטי; בועות כדורים למשחקים; מגני 
מרפקים וברכיים (אביזרי ספורט); עפיפונים; רעשנים (דברי 
משחק); קליידוסקופים; סוסי נדנדה; משחקי בנייה; מכונות 

בידור אוטומטיות והמופעלות ע"י מטבעות; קלפי משחק; דובים; 
בובות ובגדי בובות; רובי אויר [צעצוע]; משחקי שח; סנפירים 

לשחייה; משחקי טבעות; מעמדים לעצי חג המולד; כלי קשתות; 
משחקי צחוק [זוטות]; בלונים למשחק; כדורים למשחקים; 

בקבוקים לבובות; קוביות לבנייה [צעצועים];לוחות גוף; באולינג 
[משחקים]; אופני אימון קבועים; תרמילים מחבטי גולף עם או 

ללא גלגלים; מיטות לבובות; גולות למשחקים; רשתות 
לפרפרים; נדנדות; קונפטי; כוסות לקוביות; משבצת [משחקים]; 
לוחות למשבצת; חצים; דיסקוס לספורט; פריזבי [צעצועים]; 

דומינו; דיסקיות למשחקים; מחליקיים; תרמילים מיוחדים לסקי 
ולגלישה; כדור-רגל שולחני; התעמלות (מכשירים ל-); משחקי 
פרסה; מקלות הוקי; בועות סבון [צעצועים]; משחקי לוח; 
משחקים לבעלי-חיים; דגמי כלי רכב מוקטנים; סקיטבורד; 

מוביילים [צעצועים]; כדורי צבע [תחמושת לרובי פיינטבול] [כלי 
ספורט]; שלג מלאכותי לעצי חג המולד; מחבטי גולף; כדורת; 

שולחנות ביליארד; נעליים עם גלגיליות; גלגיליות בטור; 
מחליקיים על הקרח; גלגיליות; קורקינטים [צעצועים]; צעצועים 

מקטיפה; סביבונים [צעצועים]; מודלים הממולאים בדברי 
מתיקה או צעצועים; בריכות [פריטי משחק]; שקי איגרוף; 

תצרפים; כלי קוסמות; מחבטים למשחקים; מחבטים; משחקי 
חדר; גלשנים; גלשנים רוח; לוחות שח; קלע [פריטי ספורט]; 
שקופיות [למשחק]; מקפצות [פריטי ספורט]; מצופים לשחייה; 
מזחלות [פריטי ספורט]; רכבי צעצוע; כלי רכב ממונעים בשלט 
רחוק; כדורי נוצה.                                                             
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Trade Mark No. 259959 מספר סימן

Application Date 23/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Castle LtD שם: ס.מ. קסטל תעשיות מזון בע"מ

Address: כתובת : א.ת. ציפורית, משהד, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

water מים     
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SALON SELECTIVES

Trade Mark No. 259977 מספר סימן

Application Date 24/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: 1177216 Ontario Ltd.

Address: 2535 Gerrard Street East, Toronto, Ontario, 
M1N 1W9, A Canadian Corporation, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; cleaning preparations; haircare products; hair 
colourants; hair dyes; hair lotions; hair waving 
preparations, permanent wave preparations, 
shampoos, conditioners, creme rinses, hair sprays, 
hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturizers, 
hair liquid, hair preservation treatments, hair 
dessicating treatments, hair oils, hair tonics, hair 
creams; preparations for the bath and/or shower; 
deodorants, anti-perspirants; hand and body lotions; 
all included in class 3

סבונים; תכשירי ניקוי; מוצרי טיפוח לשיער; צבעי שיער; קרמים 
לשיער; תכשירים ליצירת שיער גלי, תכשירים לשיער גלי קבוע, 
שמפו, מרככים (קונדישנרים), שטיפות קרם, תרסיסים לשיער, 
אבקת שיער, מעצבי שיער, לכה לשיער, מוס לשיער, זיגוגים 
לשיער, ג'לים לשיער, קרם לחות לשיער, נוזל לשיער, טיפולים 
לשימור השיער, טיפולים להסרת לחות בשיער, שמנים לשיער, 
טוניק לשיער, קרמים לשיער; תכשירים למקלחת ו/או לאמבט'; 
דאודורנטים, אטני פרספירנטים; קרמים לגוף ולידיים; הנכללים 
כולם בסוג 3                                                                   
                                                                              

י"א ניסן תשע"ה - 38931/03/2015



CORIOLISS

Trade Mark No. 259979 מספר סימן

Application Date 24/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: JMASTM, LLC

Address: 701 4th Street, Suite 200, Miami Beach, Florida, 
FL 33139, Limited Liability Company, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Electric hair curling irons and electric hair 
straightening irons; all in Class 8

מסלסלי שיער חשמליים ומחליקי שיער חשמליים; הנכללים 
כולם בסוג 8                                         

Class: 11 סוג: 11

Hand-held electric hair dryers; all in Class 11 מייבשי שיער ידניים; הנכללים כולם בסוג 11               

Class: 21 סוג: 21

Hair brushes and combs; all included in class 21 מברשות שיער ומסרקים; הנכללים כולם בסוג 21               

י"א ניסן תשע"ה - 39031/03/2015



Trade Mark No. 259981 מספר סימן

Application Date 24/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Isracard Ltd. שם: ישראכרט בע"מ

Address: 40 Hamasger Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רחוב המסגר 40, תל אביב, 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: 9 סוג: 9

Downloadable computer software used for reserving 
and processing payments for taxis; included in class 
09.

תוכנת מחשב הניתנת להורדה לשימוש בהזמנת מוניות ובביצוע 
תשלום למוניות; הנכללת בסוג 09.                                       

      

Class: 36 סוג: 36

Payment processing services for taxi booking and 
transport services via the Internet, 
telecommunications networks, and wireless 
communication devices; included in class 36.

שירותי טיפול בתשלום עבור הזמנת מונית ושירותי הסעה דרך 
האינטרנט, רשתות תקשורת והתקני תקשורת אל-חוטיים; 

הנכללים בסוג 36.                                                           
                                                  

Class: 39 סוג: 39

Taxi booking services via the Internet, 
telecommunications networks, and wireless 
communication devices; included in class 39.

שירותי הזמנת מוניות דרך האינטרנט, רשתות תקשורת 
והתקני תקשורת אל-חוטיים; הנכללים בסוג 39.                     
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Trade Mark No. 259982 מספר סימן

Application Date 24/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: STRAUSS HEALTH LTD. שם: שטראוס בריאות בע"מ

Address: 49 HaSivim Street, 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: 29 סוג: 29

Milk and dairy products, all included in class 29.                            .29 חלב ומוצרי חלב, הנכללים כולם בסוג
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RHYTHMFINDER

Trade Mark No. 259984 מספר סימן

Application Date 24/10/2013 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 catheters.        .צנתרים רפואיים

י"א ניסן תשע"ה - 39331/03/2015



Trade Mark No. 260003 מספר סימן

Application Date 20/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1178852 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZETES INDUSTRIES, société anonyme

Address: da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, B-
1130 BRUXELLES, Belgium

(Belgium A joint stock company duly organized and 
existing under the laws of Belgium)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Network computers, printers, barcode readers; 
software and software packages, the aforesaid for 
automatic identification, network management and 
file transfer; terminals for data acquisition.

Class: 38 סוג: 38

Data transmission by means of cable and radio.

Class: 42 סוג: 42

Computer consultancy and research; computer 
programming; development (design) and updating of 
computer software and program packages.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/02/2013, No. 
011602562

איחוד האירופי לסימני מסחר, 25/02/2013, מספר 
011602562

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 39431/03/2015



Trade Mark No. 260083 מספר סימן

Application Date 25/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Arcor S.A.I.C.

Address: Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of 
Cordoba, Argentina

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, chocolates, flour-based products, 
sauces, ices; all included in class 30.

ממתקים, שוקולדים, מוצרים מבוססי קמח, רטבים, ברד; 
הנכללים כולם בסוג 30.                                     

י"א ניסן תשע"ה - 39531/03/2015



SAFE-T

Trade Mark No. 260087 מספר סימן

Application Date 13/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amir Mizhar שם: אמיר מיזהר

Address: 7/7 Shvat St., Modieen, 7173093, Israel כתובת : שבט 7/7, מודיעין, 7173093, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meir Dahan & Co., Adv.

Address: P.O.B. 174, Mitspe Adi, 17940, Israel

שם: מאיר דהאן ושות', עו"ד

כתובת : ת.ד. 174, עדי, 17940, מצפה עדי, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs for data protection; includes in 
class 9.

תוכנות מחשב להגנת מידע; הנכללים בסוג 9.                       
                  

י"א ניסן תשע"ה - 39631/03/2015



CVX

Trade Mark No. 260099 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Arista Networks, Inc. 

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 software, namely software for managing 
computer networks and systems; computer software, 
namely computer software for orchestrating and 
managing computer network switches; all included in 
class 9 

תוכנות מחשב, דהיינו תוכנות לניהול רשתות ומערכות 
מחשבים; תוכנות מחשב, דהיינו תוכנות לשליטה וניהול מתגי 
רשת מחשבים; 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., 30/04/2013, No. 85919525 ארה"ב, 30/04/2013, מספר 85919525

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 39731/03/2015



Trade Mark No. 260100 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Langham Hotels International Limited

Address: 23 Harbour Road,, c, Hong Kong, Hong Kong

Hong Kong Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel and restaurant services; providing of lodgings 
and rooms for temporary accommodation; 
reservation services for hotels and restaurants; bar 
and cocktail lounge services; catering services; ice-
cream parlour services; snack and sandwich bar 
services; coffee shop services; arranging and 
conducting of banquets; provision of facilities for 
conference; all included in Class 43

שירותי בתי מלון ומסעדות; אספקתם של מגורים וחדרים ללינה 
זמנית; שירותי הזמנה לבתי מלון ומסעדות; שירותי בר וטרקלין 
קוקטייל; שירותי הסעדה (קייטרינג); שירותי טרקלין גלידות; 
שירותי בר חטיפים וכריכים;  שירותי בית קפה; סידור ועריכת 
סעודות; הקצאת מתקנים לכנסים; הנכללים כולם בסוג 43       
                                                                                    
                                                                                    

                                      

י"א ניסן תשע"ה - 39831/03/2015



Trade Mark No. 260101 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Langham Hotels International Limited

Address: 23 Harbour Road,, c, Hong Kong, Hong Kong

Hong Kong Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel and restaurant services; providing of lodgings 
and rooms for temporary accommodation; 
reservation services for hotels and restaurants; bar 
and cocktail lounge services; catering services; ice-
cream parlour services; snack and sandwich bar 
services; coffee shop services; arranging and 
conducting of banquets; provision of facilities for 
conference; all included in Class 43

שירותי בתי מלון ומסעדות; אספקתם של מגורים וחדרים ללינה 
זמנית; שירותי הזמנה לבתי מלון ומסעדות; שירותי בר וטרקלין 
קוקטייל; שירותי הסעדה (קייטרינג); שירותי טרקלין גלידות; 
שירותי בר חטיפים וכריכים;  שירותי בית קפה; סידור ועריכת 
סעודות; הקצאת מתקנים לכנסים; הנכללים כולם בסוג 43       
                                                                                    
                                                                                    

                                      

י"א ניסן תשע"ה - 39931/03/2015



Trade Mark No. 260102 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Langham Hotels International Limited

Address: 23 Harbour Road,, c, Hong Kong, Hong Kong

Hong Kong Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotel and restaurant services; providing of lodgings 
and rooms for temporary accommodation; 
reservation services for hotels and restaurants; bar 
and cocktail lounge services; catering services; ice-
cream parlour services; snack and sandwich bar 
services; coffee shop services; arranging and 
conducting of banquets; provision of facilities for 
conference; all included in Class 43

שירותי בתי מלון ומסעדות; אספקתם של מגורים וחדרים ללינה 
זמנית; שירותי הזמנה לבתי מלון ומסעדות; שירותי בר וטרקלין 
קוקטייל; שירותי הסעדה (קייטרינג); שירותי טרקלין גלידות; 
שירותי בר חטיפים וכריכים;  שירותי בית קפה; סידור ועריכת 
סעודות; הקצאת מתקנים לכנסים; הנכללים כולם בסוג 43       
                                                                                    
                                                                                    

                                      

י"א ניסן תשע"ה - 40031/03/2015



LARAMAX

Trade Mark No. 260104 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: NATURAL DREAM LABORATORIES LTD שם: מעבדות נטורל דרים בע"מ

Address: 2 Paran St., P.O.B. 87, Yavne, 8110002, Israel כתובת : פארן 2, ת.ד. 87, יבנה, 8110002, 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: 3 סוג: 3

Perfumes; toilette water; gels and salts for the bath 
and the shower; toilet soaps; body deodorants; 
cosmetics, namely, face, body, and hand creams, 
milks, lotions, gels and powders; sun care 
preparations (cosmetic products); make-up 
preparations; essential oils; shampoos; gels, 
mousses, balms and aerosol products for hair care 
and hair styling; depilatory preparations; hair regrows 
inhibitors; preparations, including creams, gels and 
mousses, for use before, during and after shaving 
and depilation; wax for removing body hair; all 
included in class 03.

בשמים; מי טואלט; ג'לים ומלחים לאמבט ולמקלחת; סבוני 
טואלט, דאודורנטים לגוף; מוצרי קוסמטיקה, דהיינו, קרמים, 
תחליבים, תרחיצים, ג'לים ואבקות לפנים, לגוף ולידיים; 

תכשירים להגנה מהשמש (תכשירים קוסמטיים); תכשירים 
לאיפור; תמציות שמנים; שמפו; ג'לים, מוסים, משחות 

ותרסיסים לטיפוח ועיצוב השיער; תכשירים להסרת שיער; 
תכשירים לעיכוב צמיחה מחודשת של שיער; תכשירים, 

הכוללים קרמים, ג'לים ומוסים, לשימוש לפני, בזמן ואחרי גילוח 
והסרת שיער; שעווה להסרת שיער; הנכללים כולם בסוג 03.     
                                                                                    
                                                                                    

                        

י"א ניסן תשע"ה - 40131/03/2015



SEIKO PROSPEX

Trade Mark No. 260106 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION)

Address: 5-11, Ginza 4-chome,,Chuo-ku, Tokyo 104-
0061, Japan

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: 14 סוג: 14

Watches, clocks, stopwatches, horological and 
chronometric apparatus and instruments; cases and 
parts for all of the aforesaid goods.

שעוני יד, שעונים, שעוני עצר, מתקנים ומכשור של שעוני 
אורלוגין וכרונומטר; אריזות וחלקים לכל הטובין הנזכרים לעיל.  

                                             

י"א ניסן תשע"ה - 40231/03/2015



MiPort 

Trade Mark No. 260107 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: MICROLINE SURGICAL, INC.

Address: 800 CUMMINGS CENTER, SUITE 166T, 
BEVERLY, MA 01915, 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

Surgical apparatus and instruments. מכשירים וכלים כירורגיים. 

             

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85934144 ארה"ב, 16/05/2013, מספר 85934144

Class: 10 סוג: 10

י"א ניסן תשע"ה - 40331/03/2015



VOLT EDGE

Trade Mark No. 260111 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Elliott Auto Supply Co., Inc.

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

(Minnesota, United States Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

Address: 26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.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

Batteries. סוללות.       

י"א ניסן תשע"ה - 40431/03/2015



JOSE CUERVO TRADICIONAL

Trade Mark No. 260113 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.

Address: Avenida Periferico Sur 8500, Tlaquepaque, 
Jalisco, 45601, Mexico

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; alcoholic cocktail mixes; tequila; 
all in Class 33       

משקאות אלכוהוליים; תערובות קוקטייל אלכוהוליות; טקילה; 
הנכללים כולם בסוג 33

י"א ניסן תשע"ה - 40531/03/2015



ORANGE FRIENDLY

Trade Mark No. 260114 מספר סימן

Application Date 27/10/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus and instruments; 
communications and telecommunications apparatus 
and instruments; electrical and electronic apparatus 
and instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; apparatus 
and instruments for recording, transmission, 
amplifying or reproduction of sound, images, 
information or encoded data; cameras; photographic 
apparatus, instruments and equipment; image 
processing apparatus, instruments and equipment; 
bar code scanners and readers; television and radio 
apparatus and instruments; telecommunication, radio 
and television broadcasting transmitters and 
receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; holograms; computers; 
peripheral equipment for computers; programmed-
data-carrying electronic circuits; computer programs; 
computer software; discs, tapes and wires all being 
magnetic data carriers; printed circuit boards; blank 
and pre-recorded magnetic cards; data cards; 
memory cards; smart cards; cards containing 
microprocessors; integrated circuit cards; electronic 
identification cards; telephone cards; telephone credit 
cards; credit cards; debit cards; cards for electronic 
games designed for use with telephones; CD ROMS; 
magnetic, digital and optical data carriers; magnetic, 
digital and optical data recording and storage media 
(blank and pre-recorded); USB flash drivers; 
computer software supplied from the internet; 
downloadable ringtones for mobile phones; electronic 
publications (downloadable) provided on-line from 
computer databases or the internet; computer 
software and telecommunications apparatus 
(including modems) to enable connection to 
databases, local area networks and the internet; 
computer software to enable teleconferencing, 
videoconferencing and videophone services; 
computer software to enable searching and retrieval 
of data; computer software for accessing databases, 
telecommunications services, computer networks and 
electronic bulletin boards; computer games software; 
downloadable music files; devices for playing 
downloadable music files; portable media players; 
photographs, pictures, graphics, image files, sound 
bites, films, videos and audio-visual programmes 
(downloadable) provided on-line or from computer 
databases or the internet or internet websites; remote 
monitoring apparatus and instruments; computer 
software for use in remote monitoring; satellite 
transmitters and receivers; telecommunications and 
broadcasting satellites; radio telephone beacons and 
telephone masts; electric wires and cables; optical 
cables; resistance wires; electrodes; 
telecommunications systems and installations; 

התקנים ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים לתקשורת 
ולטלקומוניקציה; התקנים ומכשירים לתקשורת 

ולטלקומוניקציה; התקנים ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים 
כולם לעיבוד, רישום, אחסון, העברה, אחזור או קבלה של 
נתונים; התקנים ומכשירים להקלטה, העברה, הגברה או 

שחזור של קולות, תמונות, מידע או נתונים מקודדים; מצלמות; 
התקנים, מכשירים וציוד לצילום; התקנים, מכשירים וציוד 
לעיבוד תמונה; סורקי וקוראי ברקודים; התקנים לטלוויזיה 
ולרדיו; משדרים ומקלטים לשידורי טלקומוניקציה, רדיו 
וטלוויזיה; התקנים ומכשירים לגישה לשידור או תוכניות 

משודרות; הולוגרמות; מחשבים; ציוד היקפי למחשבים; מעגלים 
אלקטרוניים המתוכנתים לנשיאת מידע; תוכניות מחשב; תוכנת 
מחשב; דיסקים, סרטים וחוטים, הנושאים כולם מידע מגנטי; 
לוחות מעגלים מודפסים; כרטיסים מגנטיים ריקים ומוקלטים 
מראש; כרטיסי זיכרון; כרטיסים חכמים; כרטיסים המכילים 
מיקרו מעבדים; כרטיסי מעגלים משולבים; כרטיסי זיהוי 

אלקטרוניים; כרטיסי טלפון; כרטיסי אשראי טלפוני; כרטיסי 
אשראי; כרטיסי חיוב; כרטיסים למשחקים אלקטרוניים שעוצבו 
לשימוש בטלפונים; סי די רום; נושאי מידע מגנטי, דיגיטלי 
ואופטי; מדיה להקלטה ואחסון מידע מגנטי, דיגיטלי ואופטי 
(ריקה ומוקלטת מראש); כונן הבזק מסוג יו.אס.בי; תוכנת 
מחשב המסופקת מהאינטרנט; רינגטונים להורדה עבור 
טלפונים ניידים; פרסומים אלקטרוניים (הניתנים להורדה) 
המסופקים בצורה מקוונת ממסדי נתונים ממוחשבים או 
מהאינטרנט; תוכנת מחשב והתקני טלקומוניקציה (לרבות 
מכשירי מודם) המאפשרים קישור למאגרי מידע, רשתות 
תקשורת מקומיות ולאינטרנט; תוכנת מחשב המאפשרת 
הפעלת שירותי שיחת ועידה בטלפון ושיחות וידאו; תוכנת 

מחשב המאפשרת חיפוש ושליפת נתונים; תוכנת מחשב עבור 
גישה למאגרי מידע, שירותי טלקומוניקציה, רשתות מחשבים 
ולוחות מודעות אלקטרוניים; תוכנת משחקי מחשב; קבצי 
מוזיקה הניתנים להורדה; התקנים להפעלת קבצי מוסיקה 

הניתנים להורדה; נגני מדיה ניידים; צילומים, תמונות, גרפיקה, 
קבצי תמונה, סאונד בייטס, סרטים, קטעי וידאו ותכניות 

אורקוליות (הניתנים להורדה) המסופקים בצורה מקוונת או 
ממסדי נתונים ממוחשבים או מהאינטרנט או מאתרי אינטרנט; 
התקנים ומכשירים לניטור מרחוק; תוכנת מחשב לשימוש 
בניטור מרחוק; משדרים ומקלטי לווין; לוויני טלקומוניקציה 
ושידור; מגדלורי רדיו טלפון ותרני טלפון; חוטים וכבלים 
חשמליים; כבלים אופטיים; חוטי התנגדות; אלקטרודות; 
מערכות טלקומוניקציה והתקנים; מסופים לרשתות טלפון; 

מרכזיות טלפון; התקנים לאותות קלט, אחסון, שיחה ועיבוד של 
טלקומוניקציה; ציוד לטלפון; ציוד לטלפונים נייחים, הניתנים 

להעברה, ניידים, ללא עזרת ידיים או המופעלים באמצעות קול; 
מסופי מולטימדיה; מסופים אינטראקטיביים להצגה והזמנת 
סחורות ושירותים; התקנים ומכשירי איתוריות, איתוריות רדיו 
ומכשירי רדיו-טלפון; טלפונים, טלפונים ניידים ושפופרות טלפון; 
מכונות פקסימיליה; עוזרים דיגיטליים אישיים (פי.די.אי.אס); 

פנקסים אלקטרוניים; מחברות אלקטרוניות; לוחות אלקטרוניים; 
יחידות אלקטרוניות המוחזקות ביד לקבלה, אחסון, ו/או העברת 
נתונים והודעות באופן אלחוטי; מכשירים אלקטרוניים ניידים 
שמאפשרים למשתמש לעקוב אחר או לנהל מידע אישי; 
אביזרים לטלפון ושפופרות לטלפון; מתאמים לשימוש עם 

טלפונים; מטעני סוללות לשימוש עם טלפונים; יחידות הכוללות 
רמקול לשימוש בשפופרות טלפונים ללא עזרת הידיים המוצבות 
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terminals for telephone networks; telephone 
switchboards; telecommunications signal input, 
storage, conversion and processing apparatus; 
telephone equipment; equipment for fixed, 
transportable, mobile, hands-free or voice-activated 
telephones; multimedia terminals; interactive 
terminals for displaying and ordering goods and 
services; paging, radio paging and radio-telephone 
apparatus and instruments; telephones, mobile 
telephones and telephone handsets; facsimile 
machines; personal digital assistants (PDAs); 
electronic notepads; electronic notebooks; electronic 
tablets; electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data and 
messages; mobile electronic devices that enable the 
user to keep track of or manage personal 
information; accessories for telephones and 
telephone handset; adapters for use with telephones; 
battery chargers for use with telephones; desk or car 
mounted units incorporating a loudspeaker to allow a 
telephone handset to be used hands-free; in-car 
telephone handset cradles; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable telephones 
and telephone equipment and accessories; cell 
phone straps; computerized personal organizers; 
aerials; batteries; micro processors; key boards; 
modems; calculators; display screens; electronic 
global positioning systems; electronic navigational, 
tracking and positioning apparatus and instruments; 
monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus 
and instruments; radio apparatus and instruments; 
electrical control, testing (other than in-vivo testing), 
signalling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; video films; audio-
visual apparatus and equipment; electrical and 
electronic accessories and peripheral equipment 
designed and adapted for use with computers and 
audio-visual apparatus; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; all included in class 9.

על שולחן או ברכב; עריסות לשפופרת טלפון ברכב; תיקים 
ונרתיקים מתואמים במיוחד לאחיזה או לנשיאה של טלפונים 
ניידים וציוד ואביזרים לטלפונים; רצועות לטלפון סלולארי; 

יומנים אישיים ממוחשבים; אנטנות; סוללות; מיקרו מעבדים; 
מקלדות;מודמים; מחשבונים; מסכי תצוגה; מערכות 

אלקטרוניות למיקום גלובלי; התקנים ומכשירים אלקטרוניים 
לניווט, מעקב ומיקום; התקנים ומכשירים למעקב (שאינם 

לשימוש בגוף חי); התקנים ומכשירי רדיו; התקנים ומכשירים 
אלקטרוניים לבקרה, לבחינה (שלא בגוף החי), לאיתות, 
לבדיקה (פיקוח) ולהוראה; התקנים ומכשירים אופטיים 

ואלקטרו-אופטיים; סרטי וידאו; מכשור וציוד אור-קולי; אביזרים 
אלקטרוניים וציוד היקפי מעוצב ומותאם לשימוש עם מחשבים 
ומכשור אור-קולי; חלקים ואביזרים עבור כל הטובין המנויים 

לעיל; הנכללים כולם בסוג 9                                               
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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

Class: 38 סוג: 38

Telecommunications services; communication 
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 messages 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; telecommunication 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; שירותי טלפון, טלפון 
נייד, פקסימיליה, טלטקס, איסוף ושידור הודעות, זימוניות רדיו, 
הפניית שיחות, משיבון, מדריך פניות ושירותי דואר אלקטרוני; 
שידור, מסירה וקבלה של קול, נתונים, תמונות, מוסיקה ומידע; 
שירותי שליחת הודעות אלקטרוניות; שירותי מידע מקוונים 

הקשורים לטלקומוניקציה; שירותי חילוף מידע; העברת נתונים 
באמצעות טלקומוניקציה; העברת קבצים דיגיטליים; שירותי 

תקשורת לוויינית; שירותי שידור; שידור או העברה של תכניות 
רדיו או טלוויזיה ושל סרטים, תכניות קניות בטלפון ובאינטרנט; 
וידאו-טקסט, טלטקסט ושירותי צפייה במידע; שידור ושליחת 
תוכן מולטימדיה על גבי רשתות תקשורת אלקטרוניות; שירותי 

הודעות וידאו; שירותי ועידת וידאו; שירותי וידאו טלפון; 
טלקומוניקציה של מידע (כולל אתרי אינטרנט) תוכנות מחשב 
וכל מידע אחר; אספקת גישה למשתמש לאינטרנט; אספקת 
חיבורי טלקומוניקציה או קישורים לאינטרנט או למסדי נתונים; 
אספקת גישה למשתמש לאינטרנט (ספקי שירות); אספקה 

ותפעול של שיחות ועידה, קבוצות דיון וחדרי צ'אט אלקטרוניים; 
אספקת גישה לאתרי מוזיקה דיגיטליים באינטרנט; אספקת 
גישה לאתרי אם.פי 3 באינטרנט; מסירת מוזיקה דיגיטלית 

באמצעות טלקומוניקציה; אספקת גישה לתשתיות 
טלקומוניקציה עבור מפעילים אחרים; הפעלת ואספקת מנועי 
חיפוש; שירותי גישה לטלקומוניקציה; העברת מסרים ותמונות 
בעזרת מחשב; תקשורת דרך מחשב; שירותי סוכנויות חדשות; 
העברת מידע לגבי פרשות חדשות ועדכניות; שכירה, חכירה או 
השכרה של התקנים, מכשירים, מתקנים או רכיבים לשימוש 

בהספקת השירותים המנויים לעיל; שירותי ייעוץ, מידע והכוונה 
בנוגע לכל השירותים המנויים לעיל; הנכללים כולם בסוג 38.     
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פרוגרייד
PROGRADE

Trade Mark No. 260128 מספר סימן

Application Date 12/09/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electric plates,  cables, cable ducts and well systems 
for junction systems, optical disks, magnetic disks, 
flush-mounting and surface- rnountinq boxes 
(electricity), systems and cable columns (electricity); 
rectifiers, semiconductors, electric relays, capacitors, 
inductors, switches and push buttons, contactors, 
adaptors, switches and timers, terminal blocks, fuses, 
detectors, distribution units (electric distribution 
systems), bars (electric distribution systems), cross 
bars (electric distribution systems), emergency 
indicators, sockets, static converters, uninterrupted 
power supply units, communication signal repeaters, 
electric transformers, electricity loss indicators, 
electrolyzers, emitters (telecommunications), signal 
electronic senders, blinkers (light signals), timer 
thermostats, inverters, thermionic bulbs, light tubes 
for publicity; circuit breakers, magneto-thermal circuit 
breakers, residual current circuit breakers, magneto-
thermal circuit breakers, rotary switches; electricity 
conduits, materials for conduits for electricity (wires, 
cables); electronic boards, control units, control 
boards, surface-mounting and flush- mounting 
emergency enclosures, junction boxes, distribution 
boards; electric batteries, electric piles; apparatus for 
the output, the filtration, the transformation, the 
conservation and storage of electric energy; junctions 
of electric lines, electric lines, electric connections, 
identification wires for electric wires, identification 
sheaths for electric wires and cables, junction 
sleeves for electric cables, magnetic wires, 
electrodes for welding; naval signaling apparatus, 
devices for automatically closing switches, radio 
frequency systems, radio frequency systems for 
telephony, for control devices, for timer thermostats, 
for anti-theft devices and detectors, control devices, 
electronic devices for building automation, electric 
distribution systems, modular apparatus for 
differential protection and for protecting circuits 
(electricity), electric energy distribution terminals, 
burglar alarm systems (other than those for vehicles); 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; all included in class 9. 

לוחות חשמל, כבלים, צינורות להעברת כבלים ומערכות הלכמה 
למערכות צומת, דיסקים אופטיים, דיסקים מגנטיים, קופסאות 
מותקנות בולטות ומשתלבות, מתקנים, מוליכים למחצה, 

ממסרים חשמליים, קבלים, משרנים, מתגים ולחצנים, מגעונים, 
מתאמים, תיבת הידקים, מפסקים ומתגי זמן, נתיכים, גלאים, 
יחידות חלוקה (מערכות חלוקה חשמליות), מוטות (מערכות 
חלוקה חשמליות), מוטות צולבים (מערכות חלוקה חשמליות), 
מחווני חירום, שקעים, ממירים סטטיים, יחידות המספקות 

חשמל באופן חופשי, מגברי אותות תקשורת, שנאים חשמליים, 
מחוונים לאובדן חשמל, מכשירי אלקטרוליזה, מכשירים פולטים 
(טלקומוניקציה), שולחי מסרים חשמליים, נורות הבהוב (אותות 

אור), מדי חום המופעלים על ידי טיימר, נורות תרמיות, 
שפורפרות אור לפרסום; מפסקי פחת, מפסק שארית זרם 
אוטומטי ,מפסק אוטומטי מגנטי תרמי, מפסק שארית זרם 

אוטומטי מגנטי תרמי, מתגים סיבוביים; תעלות חשמל, חומרים 
לתעלות חשמל (חוטים, כבלים); לוחות חשמליים, יחידות 
בקרה, לוחות בקרה, מנגנוני/קופסאות חירום בולטות 

ומשתלבות, קופסאות מצמת, לוחות הפצה; סוללות חשמליות, 
תומכי חשמל, התקנים ל.תפוקה, לסינון, לטרנספורמציה, 
לשימור ולאחסון של אנרגיה חשמלית; צומת של קווים 
חשמליים, קווים חשמליים, קשרים חשמליים, חוטי זיהוי 

לחוטים חשמליים, נרתיקי זיהוי לחוטי חשמל ולכבלים, שרוולי 
מצמתים לכבלים חשמליים, חוטים מגנטיים, אלקטרודות 

לריתוך, התקני איתות ימיים, מתקנים לסגירה אוטומטית של 
מתגים, מערכות תדרי רדיו, מערכות תדרי רדיו לטלפוניה, 
למכשירי שליטה, למדי חום המופעלים באמצעות טיימר, 
למערכות נגד-גניבה ולגלאים, מערכות שליטה, מערכות 

חשמליות לבניה אוטומטית, מערכות חלוקה חשמליות, התקנים 
מודולריים להגנה דיפרנציאלית ולהגנת מעגלים (חשמל), 
טרמינלים לחלוקת אנרגיה חשמלית, מערכות אזעקה מפני 

פריצות (חוץ מאשר אלו המיועדות לרכבים); התקנים ומכשירים 
לעריכת, מעברים, טרנספורמציה, צבירה, רגולציה ושליטה 

בחשמל ;הכל כלול בסוג 9.                                                 
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Ownersבעלים

Name: A. Dilor Ltd. שם: א. דילאור בע"מ

Address: 146 Herzel St., Tel Aviv, 66070, Israel כתובת : הרצל 146, תל אביב, 66070, 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
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Pocket Photo

Trade Mark No. 260133 מספר סימן

Application Date 29/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: LG ELECTRONICS INC.

Address: 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
150-721, Republic of Korea

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

Portable printers; Portable software; Telephone sets; 
Wireless Telephone sets; Portable Communications 
apparatus namely handsets, walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants [PDA]; 
Mobile phones; MPEG audio layer-3 players; 
Television receivers; Television remote controllers; 
Chips for improvement of Television image quality; 
Universal serial bus [USB] drives; Digital media 
broadcasting players [DMB]; Headsets for mobile 
phones; Portable Chargers for electric 
batteries;electronic Albums; Digital Picture Frames; 
Monitors for computers; Lap Top computers; 
Computers; Digital Versatile Disc [DVD] players; 
Portable hard disk drives for computer; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunications; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use; Electric audio and visual apparatus 
and instruments; Stereos; Computer application 
software for mobile phones; Computer application 
software for televisions; Computer application 
software for personal monitors; Computer application 
software for home appliances; Computer application 
software for refrigerators; Computer application 
software for clothes washing machines; Computer 
application software for vacuum cleaners; Computer 
application software for dish washers; Computer 
application software for ovens; all included in class 9.

מדפסות ניידות; תוכנות ניידות; מכשירי טלפון; מכשירי טלפון 
אלחוטיים; מכשירי תקשורת ניידים, במיוחד שפורפרות טלפון, 
מכשירי קשר, טלפונים לווייניים, ועוזרים אישיים דיגיטליים 
[פי.די.איי]; טלפונים ניידים; נגני אם.פי.אי.ג'. אודיו לייר 3; 

מקלטי טלוויזיה; שלט רחוק לטלוויזיות; שבבים לשיפור איכות 
התמונה בטלוויזיה; התקן בקר אפיק טורי [יו.אס.בי.]; נגני 

שידורי מדיה דיגיטליים [די.אם.בי.]; אוזניות לטלפונים ניידים; 
מטענים ניידים לסוללות חשמליות; אלבומים אלקטרוניים; 

מסגרות תמונה דיגיטליות; צגים למחשבים; מחשבים ניידים; 
מחשבים; נגני תקליטור ספרתי רב שימושי [די.וי.די.]; כוננים 

קשיחים ניידים למחשבים; מכשירים להקלטה, שידור או שחזור 
של קול או תמונה לשימוש בטלקומוניקציה; להקלטה, שידור או 
שחזור של קול או תמונה לשימוש; מכשירי וכלי אודיו וויזואל 
חשמליים; מערכות סטריאו; תוכנות יישומי מחשב לטלפונים 
ניידים; תוכנות יישומי מחשב לטלוויזיות; תוכנות יישומי מחשב 
לצגים ניידים; תוכנות יישומי מחשב למכשירים ביתיים; תוכנות 
יישומי מחשב למקררים; תוכנות יישומי מחשב למכונות כביסת 
בגדים; תוכנות יישומי מחשב לשואבי אבק; תוכנות יישומי 

מחשב למדיחי כלים; תוכנות יישומי מחשב לתנורים; הנכללים 
כולם בסוג 9.                                                                  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 41131/03/2015



LISTERINE HEALTHY WHITENING

Trade Mark No. 260136 מספר סימן

Application Date 29/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic tooth whitening mouthwash. מי פה קוסמטיים להלבנת שיניים.             

Class: 5 סוג: 5

Medicated mouthwash with fluoride for whitening. מי פה תרופתיים עם פלואוריד להלבנה.                             

Class: 21 סוג: 21

Dental floss, dental flossers, refills for dental flossers. חוטים דנטאליים, קיסמי חוט דנטאלי, מילוי לקיסמי חוט 
דנטאלי.   

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

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

New Zealand, 19/08/2013, No. 983021 ניו זילנד, 19/08/2013, מספר 983021

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

New Zealand, 05/09/2013, No. 983959 ניו זילנד, 05/09/2013, מספר 983959

Class: 21 סוג: 21

י"א ניסן תשע"ה - 41231/03/2015



LISTERINE HEALTHY WHITE

Trade Mark No. 260137 מספר סימן

Application Date 29/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic tooth whitening mouthwash. מי פה קוסמטיים להלבנת שיניים.             

Class: 5 סוג: 5

Medicated mouthwash with fluoride for whitening. מי פה תרופתיים עם פלואוריד להלבנה.                             

Class: 21 סוג: 21

Dental floss, dental flossers, refills for dental flossers. חוטים דנטאליים, קיסמי חוט דנטאלי, מילוי לקיסמי חוט 
דנטאלי.   

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

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

New Zealand, 16/08/2013, No. 982951 ניו זילנד, 16/08/2013, מספר 982951

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

New Zealand, 05/09/2013, No. 983956 ניו זילנד, 05/09/2013, מספר 983956

Class: 21 סוג: 21

י"א ניסן תשע"ה - 41331/03/2015



Trade Mark No. 260155 מספר סימן

Application Date 24/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rubicon Business Group Ltd. שם: רוביקון ביזנס גרופ בע"מ

Address: Ygal Alon 98, Tel-Aviv, 6789141, Electra center, 
Israel

כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, 6789141, בית אלקטרה, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower, 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 6423806, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business advertising, management and consulting 
services, including business accompaniment and 
development for entrepreneurs and small and 
medium business, all included in class 35.

שירותי פרסום, ניהול וייעוץ לעסקים, לרבות ליווי ופיתוח עסקי 
ליזמים ולעסקים קטנים ובינוניים; הנכללים בסוג 35.               
                                                                                    

                                                  

Class: 36 סוג: 36

Business and financial services, including credit 
services and credit risks management for banks and 
financial corporations; finance business; fiscal 
business; all included in a class 36.

שירותים עסקיים ופיננסיים, לרבות שירותי אשראי וניהול סיכוני 
אשראי לבנקים ולתאגידים פיננסיים; עסקי מימון; עסקי כספים; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

                                                

י"א ניסן תשע"ה - 41431/03/2015



Trade Mark No. 260156 מספר סימן

Application Date 24/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rubicon Business Group Ltd. שם: רוביקון ביזנס גרופ בע"מ

Address:  ,יגאל אלון 98, תל אביב, 6789141, בית אלקטרה
ישראל

כתובת : יגאל אלון 98, תל אביב, 6789141, בית אלקטרה, 
ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Shiboleth & Co., Adv.

Address: Museum Tower, 4 Berkowitz Street, Tel Aviv, 
6423806, Israel

שם: שבלת ושות', עו"ד

כתובת : מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, 6423806, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Business advertising, management and consulting 
services, including business accompaniment and 
development for entrepreneurs and small and 
medium business, all included in class 35.

שירותי פרסום, ניהול וייעוץ לעסקים, לרבות ליווי ופיתוח עסקי 
ליזמים ולעסקים קטנים ובינוניים; הנכללים בסוג 35.               
                                                                                    

                                                  

Class: 36 סוג: 36

Business and financial services, including credit 
services and credit risks management for banks and 
financial corporations; finance business; fiscal 
business; all included in a class 36.

שירותים עסקיים ופיננסיים, לרבות שירותי אשראי וניהול סיכוני 
אשראי לבנקים ולתאגידים פיננסיים; עסקי מימון; עסקי כספים; 
הנכללים כולם בסוג 41.                                                     

                                                

י"א ניסן תשע"ה - 41531/03/2015



Trade Mark No. 260162 מספר סימן

Application Date 20/10/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours: black and white as 
shown in the mark.

הסימן מוגבל לצבעים: שחור ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: Anhui Ankai Automobile Co., Ltd.

Address: No.1, Gefeu Road, Hefei City, Anhui Province, 
People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zahi Abu El-Assal, Adv.

Address: A53 Paul VI Street, P.O.B. 50605, Nazareth, 
16164, Israel

שם: זאהי אבו-אלעסל, עו"ד

כתובת : רחוב פאולוס השישי 53 א', ת.ד. 50605, נצרת, 
16164, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; Motor buses; Sports cars; Trucks; 
Electric vehicles; Cycle cars;  Motor Coaches; 
Undercarriages for vehicle; Buses; Vans [vehicles], 
all goods included in class 12.

מכוניות, אוטובוסים מוטוריים, מכוניות ספורט, משאיות, כלי 
רכב חשמליים, מכוניות מחזור, מנוע מאמנים, תושבות של 

רכב, אוטובוסים, טנדרים (רכבים); כל הסחורות הנכללות בסוג 
                       .12

י"א ניסן תשע"ה - 41631/03/2015



STONE WAVE

Trade Mark No. 260179 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Telebrands Corporation

Address: Fairfield, New Jersey, U.S.A.

(New Jersey 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: 21 סוג: 21

Cookware for use in microwave ovens, namely, 
ceramic warming and cooking plates ; all included in 
class 21

כלי מטבח לשימוש בתנורי מיקרו-גל, דהיינו, כלים קרמיים 
לחימום ובישול ; הנכללים כולם בסוג 21                               

    

י"א ניסן תשע"ה - 41731/03/2015



TERUMO CLINICAL SUPPLY 

Trade Mark No. 260185 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION)

Address: 44-1 2-CHOME,HATAGAYA, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Catheters, guidewires, embolization coils, ports, 
needles, sheaths, tubes, pumps.

צנתרים, חוטים מנחים, סלילי תסחוף, מחדרים, מחטים, 
שרווליות, צינורות, משאבות.             

י"א ניסן תשע"ה - 41831/03/2015



Trade Mark No. 260222 מספר סימן

Application Date 23/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180039 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LifeWave, Inc.

Address: 9444 Balboa Ave., Ste. 150, San Diego CA 
92123, U.S.A.

(Georgia, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Radiation shields for electronic products.

י"א ניסן תשע"ה - 41931/03/2015



Trade Mark No. 260229 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180093 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: The Caledonian Tree Company Limited

Address: Cowbraehill, Tynehead, Pathead, Midlothian 
EX37 5XT, United Kingdom

(United Kingdom Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Horticultural containers and pots of synthetic or 
plastic materials for use in growing plants, shrubs or 
trees; plant pots; repotting containers for plants.

י"א ניסן תשע"ה - 42031/03/2015



Trade Mark No. 260242 מספר סימן

Application Date 09/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180341 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nucleus Scientific, Inc.

Address: 148 Sidney Street, Cambridge MA 02139, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Linear actuators; linear actuators for use with robots; 
linear actuators for use with robotic arms, legs, and 
joints; linear actuators for use with a linear to rotary 
converter.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 11/03/2013, No. 85872868 ארה"ב, 11/03/2013, מספר 85872868

Class: 7 סוג: 7

י"א ניסן תשע"ה - 42131/03/2015



Trade Mark No. 260245 מספר סימן

Application Date 14/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180402 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: IBS Industriemaschinen-Bergbau-Service 
GmbH

Address: Industriestrasse 15, 97653 Bischofsheim, 
Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Device for the stripping of material from a conveyor 
belt of a belt conveyor (stripper) as parts of belt 
conveyor.

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

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

Germany, 18/03/2013, No. 302013022692.5/07 גרמניה, 18/03/2013, מספר 302013022692.5/07

Class: 7 סוג: 7

י"א ניסן תשע"ה - 42231/03/2015



Trade Mark No. 260247 מספר סימן

Application Date 04/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180424 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LogMeIn, Inc.

Address: 320 Summer Street, Boston MA 02210, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
computer programs for use in cloud application 
management, discovering, provisioning, distributing 
and managing other applications, setting of policies 
and rules around the applications and analyzing and 
tracking application 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., 11/04/2013, No. 85902154 ארה"ב, 11/04/2013, מספר 85902154

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 42331/03/2015



Trade Mark No. 260248 מספר סימן

Application Date 21/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0748057 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FEATHER SAFETY RAZOR Co., LTD.

Address: 3-70, Oyodominami 3-chome, Kita-ku, Osaka, 
531-0075, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Cutlery, scissors, shears, knives; blades of scissors, 
shears, knives; holders for blades of scissors, shears, 
knives; razors, barber's razors, safety razors, razor 
blades therefor, holders for razor blades; razor cases, 
hair clippers, nail clippers, electric razors, tweezers.

י"א ניסן תשע"ה - 42431/03/2015



Trade Mark No. 260252 מספר סימן

Application Date 14/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1068749 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The words  that appear in the mark mean "Russian 
Stamina".

 Owners

Name: Obschestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu "Intellektualnoe pravo"

Address: kv. 11, d. 63, ul. Stepana Rasina, RU-443099 
Samara, Russian Federation

(RU Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beer).
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Trade Mark No. 260261 מספר סימן

Application Date 01/11/2013 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

Cameras, video cameras, camcorders, digital 
cameras, computer cameras, digital video cameras, 
digital video recorders, digital video streaming 
devices, car camcorders, car video recorders; cables, 
connectors and adapters for digital cameras and 
camcorders; batteries for digital cameras and 
camcorders; memory cards for digital cameras and 
camcorders; digital picture frames, digital photo 
viewers, digital video viewers; remote controls for 
digital picture frames and digital photo viewers; 
cables, connectors and adapters for digital picture 
frames and digital photo viewers; all included in class 
9.

מצלמות, מצלמות וידאו, מצלמות וידאו והקלטה, מצלמות 
דיגיטליות, מצלמות מחשב, מצלמות וידאו דיגיטליות, מקליטי 
וידאו דיגיטליים, מכשירי הזרמת וידאו דיגיטליים, מצלמות וידאו 
והקלטה לרכב, מקליטי וידאו לרכב; כבלים, מחברים ומתאמים 
למצלמות ומצלמות וידאו והקלטה דיגיטליים; סוללות למצלמות 
ומצלמות וידאו והקלטה דיגיטליות; כרטיסי זיכרון למצלמות 

ומצלמות וידאו והקלטה דיגיטליות; מסגרות תמונה דיגיטליות, 
צגי תמונה דיגיטליים, צגי וידאו דיגיטליים; שלטים רחוקים 
למסגרות תמונה דיגיטליות וצגי תמונה דיגיטליים; כבלים, 
מחברים ומתאמים למסגרות תמונה דיגיטליות וצגי תמונה 

דיגיטליים; הנכללים כולם בסוג 9.                                       
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Trade Mark No. 260266 מספר סימן

Application Date 03/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

CAD/CAM software for machine control and general 
use – house mark; computer aided design (CAD) 
software for general use – house mark; computer 
aided manufacturing (CAM) software for machine 
control and general use – house mark; computer 
game software; computer graphics software; 
computer software for architecture, digital 
prototyping, graphic design, multimedia, 
entertainment, special effects, film editing, project 
management, image manipulation, home design, 
simulation, visualization, rendering, data 
management and general use – house mark; 
computer software for architecture, digital 
prototyping, graphic design, multimedia, 
entertainment, special effects, film editing, project 
management, image manipulation, home design, 
simulation, visualization, rendering, data 
management and general use – house mark that 
may be downloaded from a global computer network; 
educational software featuring instruction in design, 
art, multimedia, image manipulation and architecture; 
software for processing images, graphics and text; all 
included in class 9.

תוכנות מחשב קאד/קאמ עבור בקרת מכונה ושימוש כללי – 
סימן בית; תוכנות (קאד) לפיתוח נעזר מחשב עבור שימוש כללי 

– סימן בית; תוכנות (קאמ) ליצור נעזר מחשב עבור בקרת 
מכונה ושימוש כללי – סימן בית; תוכנות משחק מחשב; תוכנות 
גראפיקות מחשב; תוכנות מחשב עבור ארכיטקטורה, אב טיפוס 
דיגיטלי, עיצוב גראפי, מולטימדיה, בידור, אירועים מיוחדים, 
עריכת סרט, ניהול פרויקט, מניפולציה, עיצוב בית, הדמיה, 
ויזואליזציה, סיוע, ניהול נתונים ושימוש כללי – סימן בית; 

תוכנות מחשב עבור ארכיטקטורה, אב טיפוס דיגיטלי, עיצוב 
גראפי, מולטימדיה, בידור, אירועים מיוחדים, עריכת סרט, 
ניהול פרויקט, מוניפוליזציית דמות, עיצוב בית, הדמיה, 

ויזואליזציה, סיוע, ניהול נתונים ושימוש כללי – סימן בית שניתן 
להורידו מרשת מחשב גלובלית; תוכנות חינוכיות המציגות 
הדרכה בעיצוב, אומנות, מולטימדיה, מניפוליזציית דמות 

וארכיטקטורה; תוכנות עבור עיבוד דמויות, גראפיקות וטקסט; 
הנכללים כולם בסוג 9.                                                       
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

Class: 41 סוג: 41

Computer education training services; education 
services, namely, providing live and on-line seminars 
and programs in the field of computer aided design 
and manufacture, graphics, image manipulation, 
construction and project management, architectural 
design, digital prototyping, and computer software 
usage; training in the use of computer software in the 
fields of computer aided design and manufacture, 
graphics, image manipulation, construction and 
project management, architectural design, digital 
prototyping, and computer software usage; all 
included in class 41.

שירותי הדרכה חינוכית ממחושבים; שירותי חינוכיים, דהיינו 
הענקת סמינרים ותוכניות בשידור חי ומקוונות בתחום של 

פיתוח וייצור נעזרי מחשב, גראפיקות, מניפוליזציות דמות, בניה 
וניהול פרויקט, תכנון ארכיטקטורה, אב טיפוס דיגיטלי ושימוש 
בתוכנות מחשב; אימון בשימוש של תוכנות מחשב בתחומי 
תכנון ויצור נעזרי מחשב, גראפיקות, מניפולציית דמות, בניה 
וניהול פרויקט, תכנון ארכיטקטורה, אב טיפוס דיגיטלי, ושימוש 
בתוכנות מחשב; הנכללים כולם בסוג 41.                             
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 Owners

Name: Autodesk, Inc.

Address: 111 McInnis Parkway, San Rafael, California, 
94903, U.S.A.

(Delaware, 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

Class: 42 סוג: 42

Cloud computing featuring software for use by 
architects, interior designers, civil engineers, 
construction managers, computer aided designers, 
multimedia manipulators, prototype creators, and 
graphics professionals; computer aided graphic 
design; computer project management services; 
computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to publish and share 
their own content and images online; providing a 
secure electronic online system featuring technology 
which allows users to create, publish, modify, share 
and produce personalized things from digital content, 
models and designs; providing a web site featuring 
technology that enables users to design their own 
home layouts, three-dimensional objects and 
construction projects; providing a web site featuring 
temporary use of non-downloadable software for 
tools for image editing, simulation, visualization, 
rendering, data management, construction projects, 
home design, object design and computer graphics; 
providing an Internet website portal offering 
information in the field of computer aided design; all 
included in class 42.

מחשוב ענן המציג תוכנות לשימוש על ידי ארכיטקטים, מעצבי 
פנים, מהנדסים אזרחיים, מנהלי בניה, מעצבים נעזרי מחשב, 
מניפולטורי מולטימדיה, יוצרי אב טיפוס ואנשי מקצוע גראפיים; 

פיתוח גראפי נעזר מחשב; שירותי ניהול פרויקט מחשב; 
שירותי מחשב, דהיינו, יצירת קהילה מקוונת עבור משתמשים 
רשומים לפרסום ושיתוף תכנים ודמויות עצמיים באופן מקוון; 

הענקת מערכת מקוונת אלקטרונית מאובטחת המציגה 
טכנולוגיה המאפשרת למשתמשים לפתח, לפרסם, לשנות, 
לשתף ולייצר עניינים אישיים מתוכן, מודלים ופיתוחים 

דיגיטליים; הענקת אתר אינטרנט המציג טכנולוגיה המאפשרת 
למשתמשים לפתח מערכים ביתיים אישיים, חפצים בתלת ממד 
ופרויקטי בניה; הענקת אתר אינטרנט המציג שימוש זמני של 
תוכנות שאינן ניתנות להורדה עבור כלים לעריכת דמות, 

הדמיה, ויזואליזציה, סיוע, ניהול נתונים, פרויקטי בניה, פיתוח 
ביתי, פיתוח אובייקט וגראפיקות מחשב; הענקת פורטל אתר 
אינטרנט המציע מידע בתחום של פיתוח נעזר 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., 16/05/2013, No. 85/934,263 ארה"ב, 16/05/2013, מספר 85/934,263

Class: 9 סוג: 9

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42
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Trade Mark No. 260267 מספר סימן

Application Date 03/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HEALTHWATCH LTD שם: הלט'ווטש בע"מ 

Address: Hazeitim 34, Herzelia, 4630734, Israel כתובת : הזיתים 34, הרצליה, 4630734, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Itzhak Katz

Address: 7 Haim Gilad Street, Petach Tikva, 49377, Kfar 
Ganim, Israel

שם: יצחק כץ

כתובת : חיים גלעד 7, פתח תקוה, 49377, כפר גנים, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical tools and instruments, namely, tools for 
diagnosing, monitoring and warning; medical tools 
and instruments, namely, tools to be attached to 
clothing articles, or for embedding into clothing 
articles; clothing articles for medical related 
purposes.

כלים רפואיים ומכשירים, דהיינו כלים לאבחון, מעקב והתראה; 
כלים רפואיים ומכשירים, דהיינו כלים שיצורפו למוצרי הלבשה, 
או להטבעה לתוך מוצרי הלבשה; מוצרי הלבשה למטרות 

הקשורות לרפואה.                                                           
                                                                                    

                  

Class: 25 סוג: 25

Clothing articles. פריטי לבוש.               

י"א ניסן תשע"ה - 42931/03/2015



HEELYS

Trade Mark No. 260268 מספר סימן

Application Date 03/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Heeling Sports Limited c/o Sequential Brands 
Group, Inc.

Address: 1065 Avenue of the Americas, New York, New 
York, 10018, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shirts, t-shirts, pants, jackets, vests, sweat shirts, 
sweat pants, sweaters, shorts, hats, caps, visors, 
scarves, gloves, mittens, socks, underwear, 
footwear, belts, rainwear and swimwear; all included 
in class 25

חולצות, חולצות טי, מכנסיים, ז'קטים, וסטים, חולצות מיזע, 
מכנסי מיזע, סוודרים, מכנסיים קצרים, מגבעות, כובעים, 
מצחיות, צעיפים, כפפות, כסיות, גרביים, לבנים, הנעלה, 

חגורות, בגדי גשם ובגדי ים; הנכללים כולם בסוג 25               

י"א ניסן תשע"ה - 43031/03/2015



Trade Mark No. 260269 מספר סימן

Application Date 03/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Heeling Sports Limited c/o Sequential Brands 
Group, Inc.

Address: 1065 Avenue of the Americas, New York, New 
York, 10018, U.S.A.

(Texas Limited Partnership)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Sanford T. Colb & Co.

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

שם: סנפורד ט. קולב ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shirts, t-shirts, pants, jackets, vests, sweat shirts, 
sweat pants, sweaters, shorts, hats, caps, visors, 
scarves, gloves, mittens, socks, underwear, 
footwear, belts, rainwear and swimwear; all included 
in class 25

חולצות, חולצות טי, מכנסיים, ז'קטים, וסטים, חולצות מיזע, 
מכנסי מיזע, סוודרים, מכנסיים קצרים, מגבעות, כובעים, 
מצחיות, צעיפים, כפפות, כסיות, גרביים, לבנים, הנעלה, 

חגורות, בגדי גשם ובגדי ים; הנכללים כולם בסוג 25               

Class: 28 סוג: 28

Roller skates equipped with at least one roller used 
for walking, running and rolling; protective gear for 
active sports, namely, elbow pads, knee pads and 
wrist guards; all included in class 28

גלגיליות המצוידות בלפחות גלגלת אחת המשמשת להליכה, 
ריצה והתגלגלות; ציוד מגן לספורט פעיל, דהיינו רפידות מרפק, 
רפידות ברך ומגנים למפרק כף היד; הנכללים כולם בסוג 28     
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Trade Mark No. 260273 מספר סימן

Application Date 03/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Wm. Wrigley Jr. Company

Address: 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 
60642, U.S.A.

(a Delaware company)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Confectionery; chewing gum; mints.        .דברי מתיקה; גומי לעיסה; סוכריות מנטה
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APA

Trade Mark No. 260274 מספר סימן

Application Date 03/11/2013 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: 7 סוג: 7

Machines for dispensing packets and canisters. מכונות לחלוקת חבילות ומיכלים.                                   

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 27/09/2013, No. 86077121 ארה"ב, 27/09/2013, מספר 86077121

Class: 7 סוג: 7
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Trade Mark No. 260277 מספר סימן

Application Date 03/11/2013 תאריך הגשה

Base for International Trademark No. 1200952 בסיס לסימן מסחר בינלאומי מס.

Ownersבעלים

Name: Batary Solution International Ltd. שם: בטרי סולושן אינטרנשיונל בע"מ

Address: Hamada 8, Herzeliya, Israel כתובת : רח' המדע 8, הרצליה, ישראל

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

Chemicals used in industry; all included in class 1. מוצרים כימיים המשמשים בתעשייה; הנכללים כולם בסוג 1.   

Class: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; batteries; all included in class 9.

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או 
בקרה על חשמל; מצברים; הנכללים כולם בסוג 9.                   
                                                                                    

                    

Class: 37 סוג: 37

Recharging of batteries; refurbishment of batteries; 
all include in class 37.

טעינה של מצברים; חידוש מצברים; הנכללים כולם בסוג 37.
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Trade Mark No. 260280 מספר סימן

Application Date 04/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: RM Hardware LTD שם: רם פרזול בע"מ

Address: Bar Yehuda 43, Haifa, Israel כתובת : דרך בר יהודה 43, חיפה, ישראל

רם פרזול בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gershoni Slomovics

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

שם: גרשוני שלומוביץ, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 8 סוג: 8

Hand tools and hand instruments designed for 
building renovation, gardening and mechanics; all 
included in class 8

כלי עבודה של יד ומכשירי עבודה של יד המיועדים לבניה, 
שיפוץ, גינון ומכניקה; הנכללים כולם בסוג 8                           

                

י"א ניסן תשע"ה - 43531/03/2015



Trade Mark No. 260282 מספר סימן

Application Date 04/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: GROMARK CONSUMERS ENTERPRISE PTE 
LTD

Address: 1 Goldhill Plaza, #02-03 Podium Block, 
Singapore, 308899, Singapore

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gad Benett

Address: Menahem Plaut, P.O.B. 94, Rehovot, 76706, 
Israel

שם: גד בנט

כתובת : מנחם פלאוט 8, ת.ד. 94, רחובות, 76706, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dietary supplements for humans (for whitening, 
brightening and evens skin tone from within; all 
included in class 5

תוספי תזונה לבני אדם (להלבנת, הברקת והחלקת גוון העור 
מבפנים) ; הנכללים כולם בסוג 5                                         

                          

י"א ניסן תשע"ה - 43631/03/2015



Trade Mark No. 260283 מספר סימן

Application Date 04/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: LIU TIEYONG

Address: 3502 Hall East, Renfeng Bldg., No. 490, Tianhe 
Rd., Guangzhou City, Guandong Province, People's 
Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr. Shlomo Cohen & Co.

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

שם: ד"ר שלמה כהן ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Microphones; headphones; mouse (data processing 
equipment); computer keyboards; bags for 
computers; video screens; cabinets for loudspeakers; 
computer peripheral devices; data processing 
apparatus; materials for electricity mains (wires, 
cables); mouse pads; optical discs; amplifiers; all 
included in class 9.

מיקרופונים; אזניות; עכבר (ציוד לעיבוד נתונים); מקלדות 
למחשב; תיקים למחשבים; מסכי וידאו; ארונות לרמקולים; 
התקנים היקפיים למחשב; מנגנונים לעיבוד נתונים; חומרים 

לרשת חשמל (חוטים, כבלים); כריות לעכבר; דיסקים אופטיים; 
מגברים; הנכללים כולם בסוג 9.                                           
                                                                                    

            

י"א ניסן תשע"ה - 43731/03/2015



DOWPER

Trade Mark No. 260286 מספר סימן

Application Date 04/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Dow Chemical Company

Address: Midland, Michigan, 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

Chemical solvents for industrial use. ממיסים כימיים לשימוש תעשייתי.  

         

י"א ניסן תשע"ה - 43831/03/2015



ECOPPIA EMPOWERING SOLAR

Trade Mark No. 260290 מספר סימן

Application Date 28/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ecoppia Scientific Ltd. שם: אקופיה סיינטיפיק בע"מ

Address: P.O.B. 233, Mishmeret, 4069500, Israel כתובת : ת.ד. 233, משמרת, 4069500, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name:  Korakh & Co.,  Advocates & Patent Attorneys

Address: 15th Floor, Atidim Tower, Kiryat Atidim, P.O.B. 
58100, Tel Aviv, 6158002, Israel

שם: קורח ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים

כתובת : מגדל עתידים, קומה 15, קרית עתידים, ת.ד. 58100, 
תל אביב, 6158002, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Robots, machines and robotic systems for cleaning 
solar panels; all included in class7.

רובוטים, מכונות ומערכות רובוטיות לניקוי משטחים סולאריים; 
הנכללים כולם בסוג 7.                     

Class: 37 סוג: 37

Installation and maintenance of solar installations; 
installation, maintenance and repair of solar 
collectors; all included in class 37.

התקנה ותחזוקה של מתקנים סולאריים; התקנה, תחזוקה, 
ותיקון של קולטים סולאריים; הנכללים כולם בסוג 37.             

                                                                  

י"א ניסן תשע"ה - 43931/03/2015



LIGHT ANGEL

Trade Mark No. 260296 מספר סימן

Application Date 05/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Telebrands Corporation

Address: Fairfield, New Jersey, U.S.A.

(New Jersey 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: 11 סוג: 11

Sensor activated LED lights for lighting porches, 
patios, pools and docks; all included in Class 11

נורות לד המופעלות על ידי חיישנים לתאורת מרפסות, חצרות, 
בריכות ורציפים; הנכללים כולם בסוג 11                 

י"א ניסן תשע"ה - 44031/03/2015



AERO KNIFE

Trade Mark No. 260297 מספר סימן

Application Date 05/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Telebrands Corporation

Address: Fairfield, New Jersey, U.S.A.

(New Jersey 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: 8 סוג: 8

Knives; all included in Class 8 סכינים; הנכללים כולם בסוג 8         

י"א ניסן תשע"ה - 44131/03/2015



לונקווקס

Trade Mark No. 260306 מספר סימן

Application Date 06/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceuticals 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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceuticals used to stimulate white blood cell 
production.

תכשירים רפואיים, דהיינו תכשירים רפואיים המשמשים 
להגברת הייצור של תאי דם לבנים.                                     

    

י"א ניסן תשע"ה - 44231/03/2015



SAMSUNG FOOD SHOWCASE

Trade Mark No. 260317 מספר סימן

Application Date 07/11/2013 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

Air conditioners; air sterilizers; cooking ovens; bidets 
(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.

התקני מיזוג אוויר; התקני טיהור אוויר; תנורי בישול; התקני 
בידה (התקן סניטציה אישי אוטומטי לאחר שימוש בשירותים); 
מייבשי כביסה חשמליים; מקררים חשמליים; מקררים חשמליים 
 (LED) עבור התססת ואחסון קימצ'י; כיריים חשמליות; נורות
דיודות פולטות אור; תנורי מיקרוגל; הנכללים כולם בסוג 11.     
                                                                                    

    

י"א ניסן תשע"ה - 44331/03/2015



Trade Mark No. 260321 מספר סימן

Application Date 07/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

Address: Zhong-Xing Road, Bin-Jiang District, Hang 
Zhou, Zhejiang, People's Republic of China

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Wolff, Bregman and Goller

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

שם: וולף, ברגמן וגולר

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles; gear boxes for land vehicles; electric 
vehicles; motors for land vehicles; anti-theft devices 
for vehicles; tires for vehicle wheels; bodies for 
vehicles; motorcycles; sports cars; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail, all included in 
class 12.

מכוניות; תיבות הילוכים עבור כלי רכב יבשתיים; כלי רכב 
חשמליים; מנועים עבור כלי רכב יבשתיים; מתקנים נגד גניבה 
עבור כלי רכב; צמיגים עבור גלגלי כלי רכב; שלדות עבור כלי 
רכב; אופנועים; רכבי ספורט; כלי רכב לתנועה ביבשה, אוויר, 
מים או מסילה; הנכללים כולם בסוג 12.                               

    

Class: 37 סוג: 37

Motor vehicle maintenance and repair; vehicle 
service stations (refueling and maintenance); strong 
room maintenance and repair; vehicle cleaning; anti-
rust treatment for vehicles; burglar alarm installation 
and repair; airplane maintenance and repair; 
retreading of tires; vulcanization of tires; mending 
rubber tire; all included in class 37.

אחזקה ותיקון של כלי רכב מנועיים; תחנות שירות לכלי רכב 
(תדלוק ואחזקה); אחזקה ותיקון של חדרים או תאים עמידים; 
ניקוי כלי רכב; טיפול נגד חלודה עבור כלי רכב; התקנה ותיקון 

של אזעקת פריצה; אחזקה ותיקון של כלי טיס; איזון של 
צמיגים; גיפור של צמיגים; תיקון צמיג גומי; הנכללים כולם בסוג 
                                                                               .37

                                                  

י"א ניסן תשע"ה - 44431/03/2015



Trade Mark No. 260322 מספר סימן

Application Date 07/11/2013 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

Make-up preparations, Cosmetics products, 
Cosmetics products for face and body care; all 
included in class 3

תכשירי איפור, מוצרי קוסמטיקה, מוצרי קוסמטיקה לטיפול 
בפנים וגוף; הנכללים כולם בסוג 3                                       

            

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

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

France, 17/05/2013, No. 134005358 צרפת, 17/05/2013, מספר 134005358

Class: 3 סוג: 3

י"א ניסן תשע"ה - 44531/03/2015



סליבקל
SALIVAKAL

Trade Mark No. 260331 מספר סימן

Application Date 03/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MEDICURE TECHNOLOGIES LTD. שם: מדיקיור טכנולוגיות בע"מ

Address: 5 , Hashita St., Industrial Zone, Caesarea, 
30889, Israel

כתובת : השיטה 5, א.התעשיה, קיסריה, 30889, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Adi Kaplan & Co., Advs.

Address: 2 Weizmann St., Tel Aviv, 64239, Israel

שם: עדי קפלן ושות', עו"ד

כתובת : ויצמן 2, תל אביב, 64239, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Saliva substitute oral solution; included in class 5. תמיסה לשטיפה פומית המשמשת כתחליף רוק הנכללת בסוג 
     .5

י"א ניסן תשע"ה - 44631/03/2015



Trade Mark No. 260347 מספר סימן

Application Date 18/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180516 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LES ROBINETS PRESTO

Address: 7 rue Racine, F-92120 Montrouge, France

(FRANCE Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal handrails, railings and grab bars; metal support 
framework for sanitary installations.

Class: 11 סוג: 11

Faucets, sanitary apparatus and installations.

Class: 19 סוג: 19

Non-metallic handrails, railings and grab bars.

י"א ניסן תשע"ה - 44731/03/2015



Trade Mark No. 260355 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180638 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Fritz Menzer

Address: Badstrasse 32, CH-8590 Romanshorn, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission, reception, 
processing or reproduction of sounds, images and/or 
data; software; audio mixers.

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

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

Switzerland, 25/05/2013, No. 647916 שוויץ, 25/05/2013, מספר 647916

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 44831/03/2015



Trade Mark No. 260367 מספר סימן

Application Date 25/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180794 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALCATEL LUCENT

Address: 148/152 route de la Reine, F-92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telecommunication apparatus, equipment and 
software.

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

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

France, 10/04/2013, No. 13 3 996 997 צרפת, 10/04/2013, מספר 997 996 3 13

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 44931/03/2015



Trade Mark No. 260368 מספר סימן

Application Date 19/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180816 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOCIETA AGRICOLA SIDDURA SRL

Address: Località Siddùra Snc, I-07020 Luogosanto (OT) 
- Sardegna, Italy

(ITALY SRL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), wines.

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

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

European Community Trade Mark, 05/04/2013, No. 
011714607

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/04/2013, מספר 
011714607

Class: 33 סוג: 33

י"א ניסן תשע"ה - 45031/03/2015



Trade Mark No. 260369 מספר סימן

Application Date 19/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180818 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SOCIETA AGRICOLA SIDDURA SRL

Address: Località Siddùra Snc, I-07020 Luogosanto (OT) 
- Sardegna, Italy

(ITALY SRL)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), wines.

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

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

European Community Trade Mark, 05/04/2013, No. 
011714664

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/04/2013, מספר 
011714664

Class: 33 סוג: 33

י"א ניסן תשע"ה - 45131/03/2015



Trade Mark No. 260373 מספר סימן

Application Date 26/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180894 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hyundai Motor Company

Address: 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-
938, Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Tricycles for children [playthings]; rocking horses; toy 
musical instruments; playing balls; toy blocks; 
scooters [toys]; flying discs [toys]; dolls' rooms; dolls' 
feeding bottles; clothes for dolls; dolls' houses; dolls' 
beds; teddy bears; toy pistols; paper toys; plush toys; 
plastic toys; toy masks; rubber toys; metallic toys; 
practical jokes [novelties]; marionettes; rattan toys; 
rattles [playthings]; remote controlled toys [other than 
those adapted for use with television receivers]; 
mannequin dolls; mascot dolls; mobiles [toys]; 
wooden toys; toy sets; puppets; infant walkers 
[playthings]; model vehicles for children.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 16/08/2013, No. 4020130055195 דרום קוריאה, 16/08/2013, מספר 4020130055195

Class: 28 סוג: 28

י"א ניסן תשע"ה - 45231/03/2015



Trade Mark No. 260374 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180909 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: FARBO S.R.L.

Address: Via Picasso, 2-4, I-40033 CASALECCHIO DI 
RENO (BO), Italy

(Italy Italian Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Parts and components of automatic machines; 
pneumatic components of automatic machines; joints 
and gears for automatic machines; valves for 
automatic machines; filters for automatic machines.

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

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

Italy, 08/08/2013, No. BO2013C001180 BO2013C001180 איטליה, 08/08/2013, מספר

Class: 7 סוג: 7

י"א ניסן תשע"ה - 45331/03/2015



Trade Mark No. 260375 מספר סימן

Application Date 20/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180936 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JOSEP MARIA TREPAT DESSY

Address: Avda. del Progrés, 40. Zona Industrial "Els 
Garrofers", Vilassar de Mar, E-08340 Barcelona, Spain

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Shock absorbers for closing of doors and windows, 
security apparatus for doors, furniture and windows, 
locks for doors and windows, door closers; hinges; 
spring hinges for doors and windows; brake retainers 
for doors and windows; anti-panic devices for doors; 
accessories for doors and windows included in this 
class; metal joinery for building; locks, bolts, window 
casement bolts, hinges, fittings and fasteners for 
doors and windows, hardware.

Class: 35 סוג: 35

Procurement services for others, commercial 
intermediary services, import-export and retail sale 
and wholesale services in stores, from a catalog or 
via the Internet for all types of shock absorbers for 
closing of doors and windows, security apparatus for 
doors, furniture and windows, locks for doors and 
windows, door closers, hinges, spring hinges for 
doors and windows, brake retainers for doors and 
windows, anti-panic devices for doors, accessories 
for doors and windows, metal joinery for building, 
locks, bolts, window casement bolts, hinges, fittings 
and fasteners for doors and windows; sales 
promotion (for others); commercial and industrial 
business management assistance, issuing of 
franchises relating to assistance in running or 
managing a commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; advertising, dissemination of 
advertising material (leaflets, catalogs, prospectuses, 
printed matter, samples).

י"א ניסן תשע"ה - 45431/03/2015



Trade Mark No. 260377 מספר סימן

Application Date 06/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180965 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promoting the goods and services of others by 
means of a discount rewards program and an 
incentive awards program whereby purchase points 
are awarded for purchases made by vendor 
subscribers and travel conducted by member 
subscribers which can then be redeemed for 
merchandise and travel; online retail services 
featuring toys, jewelry, books, office supplies, 
consumer electronics, music, sporting equipment, 
gifts, travel related goods and services, apparel, 
home and garden-related items, general retail 
merchandise, gift cards, and private club 
membership.

Class: 39 סוג: 39

Air transportation of passengers, cargo, and freight; 
providing travel agency services, namely, providing 
transportation reservation services for others, air 
transportation reservation services for others, vehicle 
reservation services for others, cruise reservation 
services for others and vacation transportation 
reservation services by means of a global computer 
network; providing information in the field of travel by 
means of a global computer network.

Class: 43 סוג: 43

Providing travel agency services, namely, providing 
temporary lodging reservation services for others.

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

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

י"א ניסן תשע"ה - 45531/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, white, 
red and gray. as shown in the  mark.

 Owners

Name: American Airlines, Inc.

Address: 4333 Amon Carter Blvd., FORT WORTH, TX 
76155, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

U.S.A., 16/01/2013, No. 85825121 ארה"ב, 16/01/2013, מספר 85825121

Class: 35 סוג: 35

Class: 39 סוג: 39

Class: 43 סוג: 43

י"א ניסן תשע"ה - 45631/03/2015



Trade Mark No. 260379 מספר סימן

Application Date 10/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180977 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONIM 
SIRKETI

Address: Sehit Tegmen Kalmaz Caddesi, No:2, Kat:8, 
Ulus-Ankara, Turkey

(TURKEY STATE COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Land, air and sea transport of passengers; tourist 
information services relating to travel and tour guide 
services provided by tour agencies, making 
reservations and bookings for transportation and 
travel and tour tickets, tour organization services, 
message and goods delivery by courier, distribution 
of goods by mail services, namely, cargo handling, 
shipping and delivery services, namely, pickup, 
transportation, and delivery of packages and letters 
by various modes of transportation, distribution 
services, namely, delivery of newspapers, package 
delivery services via airline transportation; rental of 
land, air and sea vehicles; parking lot services, 
garage space rental services; boat sheltering 
services in the nature of boat storage; pipeline 
transport services, namely, transmission of oil and 
gas through pipelines; electricity distribution services; 
water supply services; vehicle and goods rescue 
services; storage, packaging and crating of baggage; 
garbage storage and transport services, waste 
collection and transport 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)

Turkey, 05/02/2013, No. 2013/10794 טורקיה, 05/02/2013, מספר 2013/10794

Class: 39 סוג: 39

י"א ניסן תשע"ה - 45731/03/2015



Trade Mark No. 260381 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181026 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; chemical products for the 
manufacture of adhesives; adhesives (adhesive 
materials) for use in industry; adhesives for ceiling 
coverings, for floor coverings, for wall coverings; 
adhesives for repair and assembly of objects; 
adhesives for wallpaper; separating and unsticking 
[ungluing] products; starch size; solvents for glues; 
unprocessed epoxy, acrylic and synthetic resins; 
unprocessed plastics.

Class: 16 סוג: 16

Adhesives (glues) for stationery or household 
purposes; artists' materials; glues for wood for 
household use; glues for fabrics for household use.

Class: 17 סוג: 17

Epoxy, acrylic and synthetic resins (semi-finished 
products); packing, stopping and insulating materials; 
sealant compounds for joints; insulating plaster; 
insulating varnish; adhesive tapes and strips other 
than for medical, stationery or household purposes; 
waterproof packings.

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; mortar for building; 
cement; coatings (building materials); plaster; pitch; 
concrete; lime; patching and leveling plaster coats for 
walls, floors and ceilings; products for patching walls, 
floors and ceilings.

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

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

י"א ניסן תשע"ה - 45831/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green, 
orange, yellow and red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: BOSTIK SA

Address: 253 avenue du Président Wilson, F-93210 La 
Plaine Saint Denis, France

(France Société anonyme)

France, 26/04/2013, No. 134001200 צרפת, 26/04/2013, מספר 134001200

Class: 1 סוג: 1

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

י"א ניסן תשע"ה - 45931/03/2015



Trade Mark No. 260383 מספר סימן

Application Date 08/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181035 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Chemicals for care and cleaning of floors, floor 
coverings, padded furniture, fabrics for furniture, 
mattresses and windows, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive compositions for household 
and industrial use; scented room sprays; fragrances; 
essential oils; care and cleaning chemicals with a 
disinfecting effect on floors, floor coverings, 
upholstered furniture, furniture fabrics, mattresses 
and windows.

Class: 5 סוג: 5

Air fresheners with a disinfecting effect; air purifying 
products; disinfectants; air fresheners.

Class: 7 סוג: 7

Electric apparatus for household and industrial use in 
the field of the cleaning and maintenance of floors 
and surfaces; vacuum cleaners, vacuum systems 
(apparatus) for dust vacuum, suction robots; 
apparatus for cleaning fabric for furniture; electric 
apparatus and machines for shampooing; apparatus 
for cleaning mattresses, window-cleaning apparatus, 
steam cleaning machines, carpet-cleaning apparatus, 
carpet sweeping apparatus, vacuum cleaners, 
electric brushes, vacuum cleaning floor polishers, 
care and cleaning apparatus for hard floors; and 
accessories for the aforesaid apparatus included in 
this class, in particular nozzles, tubes, extension 
tubes, common-use and consumer accessories for 
the said accessories, in particular, filters, brushes, 
bags for vacuum cleaners and systems (apparatus) 
for dust suction; vacuum cleaner accessories for 
diffusing perfumes and disinfectants; vacuum cleaner 
bags and vacuum cleaner filters of paper.

י"א ניסן תשע"ה - 46031/03/2015



 Owners

Name: Vorwerk International AG

Address: Verenastrasse 39, CH-8832 Wollerau, 
Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft (AG))

Class: 11 סוג: 11

Air-purifying apparatus and machines; ionization 
apparatus for the treatment of air or water; air 
deodorizing apparatus.

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made of these 
materials, included in this class; printed matter 
(printing products); plastic packaging materials 
included in this class; vacuum covers and bags for 
vacuums.

Class: 21 סוג: 21

Household or kitchen utensils and containers; 
brushes (except paint brushes); cleaning articles; 
steel wool.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/04/2013, No. 646829 שוויץ, 12/04/2013, מספר 646829

Class: 3 סוג: 3

Class: 5 סוג: 5

Class: 7 סוג: 7

Class: 11 סוג: 11

Class: 16 סוג: 16

Class: 21 סוג: 21

י"א ניסן תשע"ה - 46131/03/2015



Trade Mark No. 260384 מספר סימן

Application Date 28/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181049 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in finding, organizing, 
sharing, and viewing news and information for use on 
handheld mobile digital electronic devices, mobile 
phones, digital audio and video players, hand-held 
computers, tablet computers, personal digital 
assistants, and electronic personal organizers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 15/04/2013, No. 62391 ג'מאייקה, 15/04/2013, מספר 62391

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 46231/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word The mark 
consists of a light gray square with rounded corners 
in which appears an array of magazines and a 
newspaper; the first publication is yellow and 
contains the word "art" and includes visual geometric 
shapes of a red square, a blue circle, and a white 
triangle; the second publication is white and contains 
the word "news"; the third publication is blue and 
contains the image of a white airplane and the word 
"travel"; the fourth publication is green and it contains 
the image of part of a tennis court, a large tennis ball, 
and the word "sports". as shown in the  mark.

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the "ART, NEWS, TRAVEL, AND 
SPORTS". separately, but in the combination of the 
mark.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States CORPORATION)

י"א ניסן תשע"ה - 46331/03/2015



Trade Mark No. 260385 מספר סימן

Application Date 09/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181053 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sturm, Ruger & Company, Inc.

Address: 1 Lacey Place, Southport CT 06890, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 13 סוג: 13

Firearms.

י"א ניסן תשע"ה - 46431/03/2015



Trade Mark No. 260386 מספר סימן

Application Date 05/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181055 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Aniseed; peanut confectionery; baking soda 
[bicarbonate of soda for cooking purposes]; soya 
bean paste [condiment]; bean meal; star aniseed; 
tapioca flour for food; flour; farinaceous foods; 
pastries; bread rolls; buns; sandwiches; vanillin 
[vanilla substitute]; waffles; vermicelli [noodles]; 
pasties; farinaceous foods; oatmeal; oat flakes; oat-
based food; sea water for cooking; weeds 
[condiment]; binding agents for ice cream [edible 
ices]; biscuits; cloves [spice]; mustard; mustard meal; 
glucose for culinary purposes; relish [condiment]; 
yeast; essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; fruit jellies 
[confectionery]; chewing gum; custard; leaven; rice-
based snack food; cereal-based snack food; artificial 
coffee; frozen yoghurt [confectionery ices]; 
flavourings, other than essential oils, for beverages; 
flavourings, other than essential oils, for cakes; 
aromatic preparations for food; flavourings, other 
than essential oils; thickening agents for cooking 
foodstuffs; cereal preparations; cereal-based snack 
food; ginger [spice]; coffee; unroasted coffee; artificial 
coffee; coffee flavorings [flavourings]; coffee-based 
beverages; coffee beverages with milk; vegetal 
preparations for use as coffee substitutes; coffee 
flavorings [flavourings]; cocoa; cocoa beverages with 
milk; cocoa-based beverages; cocoa products; 
sandwiches; capers; caramels [candy]; lozenges 
[confectionery]; curry [spice]; potato flour for food; 
ketchup [sauce]; gluten prepared as foodstuff; 
confectionery; pasties; sugar confectionery; tortillas; 
cinnamon [spice]; starch for food; hominy grits; 
groats for human food; corn, milled; corn, roasted; 
corn meal; popcorn; corn flakes; turmeric for food; 
couscous [semolina]; cooking salt; confectionery for 
decorating christmas trees; ice for refreshment; ice, 
natural or artificial; edible ices; liquorice 
[confectionery]; noodles; candy; mayonnaise; 
macaroni; pasta; maltose; hominy; semolina; chow-
chow [condiment]; marzipan; royal jelly; honey; 
molasses for food; macaroons [pastry]; almond 
paste; almond confectionery; flour-milling products; 
pancakes; spring rolls; gruel, with a milk base, for 
food; ice cream; nutmegs; muesli; meat gravies; mint 
for confectionery; peppermint sweets; chocolate-
based beverages; star aniseed; infusions, not 
medicinal; husked oats; crushed oats; vinegar; 
husked barley; stick liquorice [confectionery]; soya 

י"א ניסן תשע"ה - 46531/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word White, green 
and red. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu 
"Kondyterska fabryka "Yarych"

Address: vul. Zavodska, bud. 1,s. Staryi Yarychiv, 
Kamianka-Buzkyi rayon, Lvivska obl. 80463, Ukraine

(Ukraine Limited Liability Company)

bean paste [condiment]; ravioli; pepper; peppers 
[seasonings]; allspice; cookies; beer vinegar; meat 
pies; quiches; meat gravies; natural sweeteners; 
pizzas; chips [cereal products]; pies; fondants 
[confectionery]; powders for ice cream; pralines; 
condiments; dressings for salad; seasonings; 
unleavened bread; bee glue; gingerbread; spices; 
puddings; cake powder; rice; rice cakes; baking 
powder; ferments for pastes; sago; garden herbs, 
preserved [seasonings]; celery salt; golden syrup; 
salt for preserving foodstuffs; soya flour; soya sauce; 
malt for human consumption; malt biscuits; malt 
extract for food; tomato sauce; sauces [condiments]; 
spaghetti; rusks; breadcrumbs; petit-beurre biscuits; 
sushi; tabbouleh; tacos; tapioca; cakes; petits fours 
[cakes]; almond paste; crackers; cakes; tarts; 
sherbets [ices]; fruit jellies [confectionery]; halvah; 
baking soda [bicarbonate of soda for cooking 
purposes]; edible ices; bread; chicory [coffee 
substitute]; sweetmeats [candy]; peppermint sweets; 
sugar; tea; iced tea; chutneys [condiments]; saffron 
[seasoning]; chocolate; chocolate-based beverages; 
chocolate beverages with milk; barley meal; husked 
barley; crushed barley.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 21/06/2013, No. M201310996 M201310996 אוקראינה, 21/06/2013, מספר

Class: 30 סוג: 30

י"א ניסן תשע"ה - 46631/03/2015



Trade Mark No. 260387 מספר סימן

Application Date 26/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181059 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Takii & Company, Limited

Address: 180, Minamiebisu-cho,Inokuma-higashiiru, 
Umekoji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8686, 
Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Seeds and bulbs; plant seeds; bulbs; bulbs for 
horticultural purposes; seeds for horticultural 
purposes; oil seeds; spores and spawn [for 
agricultural purposes]; bulbs for agricultural 
purposes; seeds for agricultural purpose; trees; 
grasses; turf [natural]; dried flowers; seedlings; 
saplings; flowers [natural]; pasture grass; potted 
dwarfed trees [bonsai].

י"א ניסן תשע"ה - 46731/03/2015



Trade Mark No. 260388 מספר סימן

Application Date 05/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181067 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA 
TICARET ANONIM SIRKETI

Address: 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83409 nolu Cadde 
No:8, Turkey

(Turkish Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, frozen meat, dried meat, fried meat, meat 
jellies, meat juices; pulses for food, namely, 
preserved or processed beans, chickpeas, lentil, soy 
beans; instant or pre-cooked soups, bouillon; 
processed olives, olive pastes, pickles; milk and milk 
products, namely milk, cheese, yoghurt, ayran [drink 
based on yoghurt], cream, milk powder, milk based 
beverages containing fruits; edible oils and fats, 
butter, margarine; dried, preserved, canned, frozen 
fruits and vegetables; processed fruits and 
vegetables; tomato puree, tomato paste; processed 
and roasted chickpeas, nuts, peanuts, walnuts, 
pistachio; peanut butter, hazelnut paste, tahini 
(sesame seed paste); jams, marmalades, fruit jellies; 
eggs, powdered eggs; potato chips.

י"א ניסן תשע"ה - 46831/03/2015



Trade Mark No. 260389 מספר סימן

Application Date 13/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181119 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, 12/07/2013, No. 30 2013041299.0/05 גרמניה, 12/07/2013, מספר 2013041299.0/05 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 46931/03/2015



Trade Mark No. 260392 מספר סימן

Application Date 08/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181195 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: YATAI (CHINA) ELECTRICAL CO., LTD.

Address: Room 503, No.171, Tapu East Road, Lianqian 
Street, Siming Area, 361000 Xiamen, People's Republic 
of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric bulbs; electric lights; electric torches; lighting 
apparatus and installations; chandeliers; ceiling 
lights; fairy lights for festival decoration; searchlights; 
street lights; fluorescent tubes; lighting apparatus for 
vehicles; energy saving lights; emergency lights; 
standard lights.

י"א ניסן תשע"ה - 47031/03/2015



Trade Mark No. 260393 מספר סימן

Application Date 01/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181197 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Generators of electricity; tidal energy converters; 
wave power energy converters; installations, 
apparatus and machines for generating power and/or 
electricity; parts and fittings for use with the aforesaid 
goods; machine tools; motors and engines (except 
for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
incubators for eggs; automatic vending machines.

Class: 36 סוג: 36

Financial services; financial investment management 
services; fund raising services; brokerage services; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs.

Class: 37 סוג: 37

Erection, construction, installation, maintenance and 
repair of wave driven generators of electricity, wave 
power plants, and other wave energy operated 
machines; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid services; 
construction, installation, maintenance and repair of 
wave energy converters and other wave-operated 
machines; advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid services; building 
construction; repair; installation services.

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

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

United Kingdom, 01/02/2013, No. 2656222 ממלכה מאוחדת, 01/02/2013, מספר 2656222

Class: 7 סוג: 7

Class: 36 סוג: 36

Class: 37 סוג: 37

י"א ניסן תשע"ה - 47131/03/2015



 Owners

Name: 40South Energy Limited

Address: 16 Hanover Square, London W1S 1HT, United 
Kingdom

(United Kingdom (England & Wales) UK Limited 
Company)

י"א ניסן תשע"ה - 47231/03/2015



Trade Mark No. 260394 מספר סימן

Application Date 19/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181207 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Monsieur Yves Amu KLEIN

Address: 12415 North 61 st. Place -, Scottsdale AZ 
85254, U.S.A.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture, mirrors, picture frames, tables.

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

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

France, 21/02/2013, No. 133984850 צרפת, 21/02/2013, מספר 133984850

Class: 20 סוג: 20

י"א ניסן תשע"ה - 47331/03/2015



Trade Mark No. 260395 מספר סימן

Application Date 05/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181222 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TEKTAŞ TEKSTİL KONFEKSİYON 
MAĢAZACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Savaş Cad. No:39/8, Merter/Güngören/İstanbul, 
Turkey

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing; socks; 
footwear; headgear.

י"א ניסן תשע"ה - 47431/03/2015



Trade Mark No. 260396 מספר סימן

Application Date 20/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0172227 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DICKIE-SPIELZEUG GmbH & Co. KG

Address: Werkstraße 1, 90765 Fürth, Germany

(Germany Limited partnership in which the sole general 
partner is a limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and toys, especially mechanical or electric 
toys, assembly kits, Christmas tree trimmings; 
electrotechnical apparatus in the form of toys, 
especially engines, dynamos and low-voltage 
transformers, switches, electrical plugs, terminals, 
batteries, controllers, luminous and acoustic 
apparatus, electromagnets, installation equipment for 
low-voltage power lines for toys.

י"א ניסן תשע"ה - 47531/03/2015



Trade Mark No. 260397 מספר סימן

Application Date 07/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0501654 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BERNARD KRAEUTLER

Address: 1, rue du Château, F-43220 DUNIÈRES, 
France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Doors for industrial buildings such as factories, 
workshops, warehouses, hangars, stores; protective 
doors, handling doors for the passage of all kinds of 
vehicles, carts and trucks; rigid doors, flexible doors, 
accordion doors, rolling doors, vertical opening doors, 
side opening doors; insulating doors, transparent 
doors, roll-up doors.

Class: 19 סוג: 19

Doors for industrial buildings such as factories, 
workshops, warehouses, hangars, stores; protective 
doors, handling doors for the passage of all kinds of 
vehicles, carts and trucks; rigid doors, flexible doors, 
accordion doors, rolling doors, vertical opening doors, 
side opening doors; insulating doors, transparent 
doors, roll-up doors.

י"א ניסן תשע"ה - 47631/03/2015



Trade Mark No. 260399 מספר סימן

Application Date 19/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0811300 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BAKOMA Sp. z o.o.

Address: ul. Połczyńska 97A, PL-01-303 Warszawa, 
Poland

(POLAND LIMITED LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Margarine, milk products, semi-prepared milk 
products, cream, kefirs, yogurts, desserts, whipped 
creams, also containing fruits, butter, milk beverages, 
beverages based on milk, cheese, cheese products.

י"א ניסן תשע"ה - 47731/03/2015



Trade Mark No. 260401 מספר סימן

Application Date 30/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0927327 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Flinex Holding AG

Address: Neuhofstrasse 5A, CH-6340 Baar, Switzerland

(Suisse Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; depilatories, shaving products, dentifrices; 
lipstick, cosmetic creams, lotions for cosmetic use, 
hair sprays, sprays for cosmetic use; balsamic 
preparations for cosmetic use, oils for perfumes and 
scents, oils for toilet purposes, ethereal essences, 
flower extracts (perfumery), sunscreens (cosmetic 
preparations for skin tanning); dentifrices and non-
medicated mouth care products; cleaning products 
for cosmetic use, cosmetic bath preparations, bath 
salts (not for medical purposes), cosmetics, cosmetic 
sets, make-up removing products, scented water, 
shampoos, nail care products, make-up, beauty 
masks, cosmetic preparations for slimming purposes, 
tissues impregnated with cosmetic lotions, excluding 
moistened wipes for intimate use and baby wipes.  

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods made of 
or coated with these materials not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments; amulets (jewellery), fancy 
key rings, medals, pins (jewellery), bracelets 
(jewellery), boxes of precious metal, unwrought or 
beaten gold, necklaces (jewellery), coins, pins for ties 
and ornaments, pearls (jewellery), watches, cases for 
watches, alarm clocks.

י"א ניסן תשע"ה - 47831/03/2015



Trade Mark No. 260402 מספר סימן

Application Date 23/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1002074 מספר סימן בינלאומי

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; articles of 
clothing made from cotton denim, articles of clothing 
made from knitted fabrics, clothing for sportswear, 
clothing for babies, namely babies' diapers of textile, 
textile swaddling clothes, baby kimono tops, baby 
bibs not of paper, nylon diaper pants; underclothing, 
namely boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks; 
headgear, namely caps, skull caps, sports caps, 
hats, berets; footwear, namely shoes (excluding 
orthopedic shoes), sandals, waterproof boots, 
sporting shoes, slippers; shoe parts, namely 
heelpieces, footwear uppers; gloves, stockings, belts, 
camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, mufflers, neckties, ties, suspender belts.

י"א ניסן תשע"ה - 47931/03/2015



Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the The applicant declares that he 
wishes to disclaim protection for the symbol ® of the 
mark. separately, but in the combination of the mark.

 Owners

Name: NARKONTEKS TEKSTİL İHRACAT İTHALAT 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Buca Organize Sanayi Bölgesi, Doğuş Caddesi 
3/19 Sokak No: 12, Buca - İzmir, Turkey

י"א ניסן תשע"ה - 48031/03/2015



Trade Mark No. 260404 מספר סימן

Application Date 08/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1138415 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: ASK Industries, Inc.

Address: Suite 220, 24 Smith Road, Midland TX 79705, 
U.S.A.

(Texas, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Chemical analysis; chemical engineering; chemical 
research; civil engineering; civil engineering for the 
design of energy and process plants; consulting in 
the field of engineering; consulting in the field of 
structural engineering; consulting in the fields of 
engineering and architecture; consulting services in 
the field of industrial engineering; engineering; 
engineering design services; engineering services 
and consultation for the detection of contaminants in 
water and waste water; engineering services for 
building and property condition assessment, facility 
management, repair and restoration and building 
instrumentation; engineering services, namely, 
engineering for the energy, oil and gas industry; 
executing of chemical analyses; mechanical 
engineering; performance of chemical analyses; 
structural engineering design services; technology 
consultation in the field of energy, oil and gas 
production and exploration; working on and 
evaluation of chemical analyses; working on and 
evaluation of chemical syntheses; chemical 
engineering.

י"א ניסן תשע"ה - 48131/03/2015



Trade Mark No. 260405 מספר סימן

Application Date 06/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150882 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Rent collection; leasing of real estate; rental of 
offices; real estate management.

Class: 40 סוג: 40

Electroplating; metal tempering; gilding; providing 
material treatment information; cadmium plating; 
metal casting; coppersmithing; magnetization; nickel 
plating; water treating; metal treating; recycling of 
waste and trash; window glass tinting treatment, 
being surface coating; air purification; waste 
treatment of metallurgical manufacture; metal plating; 
grinding; sorting of waste and recyclable material; 
chromium plating; galvanization of metal surface.

Class: 41 סוג: 41

Publication of books; publication of educational 
books; providing information relating to educational 
services; education services in the field of metallurgy 
and materials technology; training services in the 
field of metallurgy and materials technology; practical 
training services in the field of metallurgy and 
materials technology; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; arranging and 
conducting of conferences in the field of metallurgy 
and materials technology; arranging and conducting 
of workshops in the field of metallurgy and materials 
technology; arranging and conducting of seminars in 
the field of metallurgy and materials technology; 
arranging and conducting of symposiums in the field 
of metallurgy and materials technology; vocational 
guidance; electronic desktop publishing; publication 
of electronic books and journals on-line; publication 
of texts, other than publicity texts.

י"א ניסן תשע"ה - 48231/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue, dark 
blue, grey and white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Federal State Autonomous Educational 
Institution of Higher Professional Education 
"National University of Science and Technology 
"MISiS"

Address: Leninsky prospect, 4, RU-119049 Moscow, 
Russian Federation

(RU Institution)

Class: 42 סוג: 42

Engineering; material testing; mechanical research; 
chemical research; technical research in the field of 
metallurgy and materials technology; professional 
consultancy in the field of metallurgy and materials 
technology; quality control for others; scientific and 
technological services, namely, scientific research 
and designing connected with this, in the field of 
metallurgy and materials technology; computer 
programming; software design and development; 
surveying.

י"א ניסן תשע"ה - 48331/03/2015



Trade Mark No. 260406 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1152634 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Green (RGB 
0,94,31, CMYK 37,0,25,63) and white (RGB 
255,255,255, CMYK 0,0,0,0). as shown in the  mark.

 Owners

Name: MOKATE SA

Address: ul. Katowicka 265, PL-43-450 Ustron, Poland

(POLAND Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Tea.

י"א ניסן תשע"ה - 48431/03/2015



Trade Mark No. 260408 מספר סימן

Application Date 06/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1159414 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Rosgin LTD

Address: 234 W. 39th Street, New York NY 10018, 
U.S.A.

(New York, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Ladies' knits namely, knit tops, knit dresses, woven 
tops, woven dresses, woven pants, knit pants.

י"א ניסן תשע"ה - 48531/03/2015



Trade Mark No. 260409 מספר סימן

Application Date 06/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1174466 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: INNOVACYN, INC.

Address: 3546 N. Riverside Ave, Rialto, CA 92377, 
U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

All purpose disinfectants, antiseptics and sterilants 
used in veterinary and animal related fields.

י"א ניסן תשע"ה - 48631/03/2015



Caesars

Trade Mark No. 260414 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Gaming, gambling and casino services; interactive 
gaming, providing electronic games; entertainment 
services, namely, providing online electronic poker-
based games, through a computer, social networking 
or mobile platform; providing online poker games in 
the nature of interactive real time gambling, namely, 
bingo, poker, slot games, video gaming and casino 
type games, all of the foregoing transmitted via a 
global computer network, via social networking and 
via mobile phones, personal electronic devices, and 
portable electronic game systems and game 
platforms; on-line casino services; providing 
gambling information relating to interactive real time 
gambling services all via a global computer network, 
via social networking and via mobile phones, 
personal electronic devices and portable electronic 
game systems; arranging and conducting interactive 
competitions via global computer network, via social 
networking and via mobile phones, personal 
electronic devices, and portable electronic game 
systems; organizing and conducting tournaments and 
other games of chance via a global computer 
network, via social networking and via mobile 
phones, personal electronic devices, and portable 
electronic game systems; providing on-line computer 
games and game applications, enhancements within 
online computer games, and game applications 
within online computer games; providing online 
review of computer games and providing of 
information relating to computer games; providing an 
internet website portal in the field of computer games 
and gaming; providing virtual environments in which 
users can interact through social games for 
recreational, leisure or entertainment purposes; 
television entertainment services; the organization 
and provision of games and competitions for 
entertainment purposes; information, consultancy 
and advisory services related to the aforesaid; all 
included in class 41. 

שירותי משחקים, הימורים וקזינו; משחקים אינטראקטיביים, 
המספקים משחקים אלקטרוניים; שירותי בידור, דהיינו, אספקת 

משחקים מקוונים אלקטרוניים על בסיס פוקר, באמצעות 
מחשב, רשתות חברתיות או פלטפורמה ניידת; אספקת משחקי 
פוקר מקוונים בצורה של הימורים אינטראקטיביים בזמן אמת, 
דהיינו, בינגו, פוקר, משחקי מזל, משחקי וידאו ומשחקים מסוג 

קזינו, כל האמור לעיל מועבר באמצעות רשת מחשבים 
גלובלית, דרך רשתות חברתיות ובאמצעות טלפונים ניידים, 
התקנים אלקטרוניים אישיים, ומערכות משחק אלקטרוניות 
ניידות ופלטפורמות משחק; שירותי קזינו מקוונים; אספקת 
מידע הימורים המתייחס לשירותי הימורים אינטראקטיביים 
בזמן אמת הכל באמצעות רשת מחשב גלובלית, באמצעות 
רשת חברתית ובאמצעות טלפונים ניידים, התקנים אישיים 

אלקטרוניים ומערכות משחק אלקטרוניות ניידות; ארגון ועריכת 
תחרויות אינטראקטיביות באמצעות רשת מחשב גלובלית, 

באמצעות רשת חברתית ובאמצעות טלפונים ניידים, התקנים 
אלקטרוניים אישיים, ומערכות משחק אלקטרוניות ניידות; אירגון 
ועריכה של טורנירים ומשחקים אחרים של מזל באמצעות רשת 

מחשבים גלובלית, באמצעות רשת חברתית ובאמצעות 
טלפונים ניידים, מתקנים אלקטרוניים אישיים, ומערכות משחק 
אלקטרוניות ניידות; אספקה של משחקי מחשב מקוונים ויישומי 
משחק, שיפורים בתוך משחקי מחשב מקוונים, ויישומי משחק 
בתוך משחקי מחשב מקוונים; אספקת עיון מקוון של משחקי 
מחשב ואספקת מידע המתייחס למשחקי מחשב; אספקת 
פורטל אתר אינטרנט בתחום של משחקי מחשב ומשחקים; 
אספקת סביבות וירטואליות שבהן משתמשים יכולים לתקשר 
באמצעות משחקים חברתיים למטרות בילוי, פנאי או בידור; 

שירותי בידור בטלוויזיה; אירגון ואספקה של משחקים ותחרויות 
למטרות בילוי; שירותי מידע, התייעצות וייעוץ  המתייחסים 

לנזכר לעיל; הנכללים כולם בסוג 41.                                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

י"א ניסן תשע"ה - 48731/03/2015



 Owners

Name: Caesars World, Inc.

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

(Florida Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Luzzatto & Luzzatto

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

שם: לוצאטו את לוצאטו

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

Class: 43 סוג: 43

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

שירותי מלון, מוטל ומקום נופש; אכסניות; בתי הארחה; בתים 
לתיירים; מגורים ממותגים; דירות שירות; שרותי מחנאות נופש 
(לינה); בתים לגמלאים; שירותי הזמנות לאירוח בבתי מלון, 

מוטל ומקום נופש; שירותי הזמנות לדיור זמני; שירותי הזמנות 
לאכסניות; שירותי הזמנות לבתי אירוח; שירותי הזמנות לבתי 
תיירים; שירותי הזמנות למגורים ממותגים; שירותי הזמנות 

לדירות שירות; הזמנת אכסניות; השכרה של דיור זמני; לשכת 
מגורים לדיור זמני; שירותי קאנטרי קלאב (אספקת דיור, אוכל 

ושתייה); אספקת מתקנים ונוחיות עבור פגישות, כנסים, 
סמינרים וסעודות; אספקה של מתקני תצוגה ונוחיות; שירותי 
מסעדה; טרקליני קוקטלים (ברים); שירותי בר; חדרי אוכל 
זמניים; מסעדות בשירות עצמי; בתי קפה; מסעדות למזון 

מהיר; חנויות קפה; שירותי קייטרינג (סעודה); קנטינות בשירות 
עצמי; חדרי ילדים יומיים; אכסניות לבעלי חיים; השכרת חדרי 
ישיבות; השכרת כסאות, שולחנות, מפות שולחן, דברי זכוכית; 
השכרת ציוד לבתי מלון, בתי מגורים ממותגים, דירות שירות 
ואכסניות; אספקת מתקנים לאתר מחנאות והשכרה של מבנים 
ניידים; הנכללים כולם בסוג 43.                                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

י"א ניסן תשע"ה - 48831/03/2015



VYFONIT

Trade Mark No. 260415 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Merck Sharp & Dohme Corp.

Address: One Merck Drive, Whitehouse Station, New 
Jersey 08889, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

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

שם: ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparation for the treatment of 
oncological and inflammatory disorders; all included 
in class 05.

תכשירי רוקחות לטיפול בהפרעות אונקולוגיות ודלקתיות; 
הנכללים כולם בסוג  05.

                                                                             

י"א ניסן תשע"ה - 48931/03/2015



Trade Mark No. 260419 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Trendy International Investment Limited

Address: Unit C 17/F, Silvercorp Int’l Tower, 713 Nathan 
Road, KL, Hong Kong

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Purses; Backpacks; Pocket wallets; Shopping bags; 
Handbags; Valises; Key cases [leatherware]; 
Haversacks; Garment bags for travel; Sports bags; 
Umbrellas; Imitation leather; Leather trimmings for 
furniture; Leather straps; Canes; Saddlery; Gut for 
making sausages.

ארנקים; תרמילי גב; ארנקי כיס; תיקי קניות; תיקי יד; מזוודות; 
נרתיקי מפתיחות [הלבשה מעור]; תרמילים; תיקי בגדים 

לנסיעות; תיקי ספורט; מטריות; חיקוי עור; קישוטי עור לריהוט; 
רצועות עור; קנים; ציוד רכיבה; מעיים להכנת נקניקים.            
                                                                                    

Class: 25 סוג: 25

Clothing; Trousers; Outerclothing; Knitwear [clothing]; 
Coats; Skirts; Sports jerseys; Overcoats; Jackets; 
Clothing of leather; Furs (clothing); Tee-shirts; 
Drawers [clothing]; Pants; Undergarments; Pyjamas; 
Ready-made linings [parts of clothing]; Dust coat; 
Down cloth; Child cloth; Layettes [clothing]; Bathing 
drawer; Bathing suits; Raincoat; Mountain climbing 
shoes; Footwear; Boots; Half-boots; Lace-up boots; 
High boots; Slippers; Sandals; Sports shoes; Caps 
[headwear]; Hats; Hosiery; Socks trouser; Gloves 
[clothing]; Shawls; Neckties; Scarfs; Tie; Girdles; 
Wedding dresses; Shirt; Brassieres; Belts [clothing]; 
Chasubles; Sashes for wear; Wimples; Maniples; 
Shower caps; Eyeshade.

לבוש; מכנסיים; לבוש עליון;סריגים [לבוש] מעילים; חצאיות; 
גופיות ספורט; מעילים ארוכים; ז'קטים; לבוש מעור; פרוות 
(לבוש); חולצות – טי; לבנים [לבוש]; תחתונים; הלבשה 
תחתונה; פיז'אמות; בטנות מוכנות-לשימוש [חלקי לבוש]; 
מעילים עליונים; ביגוד תחתון; ביגוד ילדים; ביגוד פעוטות 

[לבוש]; לבני רחצה; בגדי ים; מעילי גשם; נעלי טיפוס הרים; 
הנעלה; מגפיים; חצאי-מגף; מגפי שרוכים; מגפיים גבוהים; 
נעלי בית; סנדלים; נעלי ספורט; כובעי מצחייה [כיסויי ראש]; 
כובעים; גרביים; גרביונים; כפפות [לבוש]; שלים; עניבות; 

צעיפים; פפיון; מחוכים; שמלות כלה; חולצות; חזיות; חגורות 
[לבוש]; גלימות; אבנטים ללבישה; שביסים; צעיפים מעוטרים; 
כיסויי ראש למקלחת; כיסויי עיניים.                                       
                                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 49031/03/2015



Trade Mark No. 260423 מספר סימן

Application Date 30/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: HAMASHBIR DEPARTMENT STORES LTD שם: המשביר בתי כלבו בע"מ

Address: Hazoran 1 St , Legal Department, NETANYA, 
42506, Israel

כתובת : רח' הצורן 1, המחלקה המשפטית, נתניה, 42506, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers.

אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; כיסויי 
מיטה ושולחן.                           

י"א ניסן תשע"ה - 49131/03/2015



LITTLE STORY

Trade Mark No. 260444 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 911 Fashion Ltd. שם: 911 אופנה בע"מ

Address: Hazerem 10 St., Tel Aviv, Israel כתובת : הזרם 10, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower, 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66818356, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 
66818356, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and sale of various products, including 
fashion goods, wearing apparel and footwear, 
headgear, belts, scarves, begs, purses and wallets, 
jewelry, equipment and products for children, babies, 
pregnant women, parents and future parents, toys 
and games, furniture, Children's room furniture, bed 
fittings, bed linen, blankets, pillows, and accessories 
for all of these using stores and / or chain of stores 
and / or via the Internet; member's Club; stores and 
chain stores; all included in a class 35.

פרסום ומכירה של מוצרים שונים, לרבות מוצרי אופנה, מוצרי 
הלבשה והנעלה, כיסויי ראש, חגורות, צעיפים, כפפות, תיקים, 
ארנקים, תכשיטים, ציוד ומוצרים לילדים, לתינוקות, לנשים 
הרות, להורים ולהורים לעתיד, צעצועים ומשחקים, ריהוט, 
ריהוט לחדרי ילדים, אביזרי מיטה, מצעים, שמיכות, כריות, 

ואביזרים נלווים לכל אלו, באמצעות חנויות ו/או רשת חנויות ו/או 
באמצעות האינטרנט; ניהול מועדון לקוחות; חנויות ורשת 

חנויות, הנכללים כולם בסוג 35.                                           
                                                                                    

                                                                      

י"א ניסן תשע"ה - 49231/03/2015



SHORT STORY

Trade Mark No. 260445 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: 911 Fashion Ltd. שם: 911 אופנה בע"מ

Address: הזרם 10, תל אביב, ישראל כתובת : הזרם 10, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower, 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66818356, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 
66818356, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and sale of various products, including 
fashion goods, wearing apparel and footwear, 
headgear, belts, scarves, begs, purses and wallets, 
jewelry, equipment and products for children, babies, 
pregnant women, parents and future parents, toys 
and games, furniture, Children's room furniture, bed 
fittings, bed linen, blankets, pillows, and accessories 
for all of these using stores and / or chain of stores 
and / or via the Internet; member's Club; stores and 
chain stores; all included in a class 35.

פרסום ומכירה של מוצרים שונים, לרבות מוצרי אופנה, מוצרי 
הלבשה והנעלה, כיסויי ראש, חגורות, צעיפים, כפפות, תיקים, 
ארנקים, תכשיטים, ציוד ומוצרים לילדים, לתינוקות, לנשים 
הרות, להורים ולהורים לעתיד, צעצועים ומשחקים, ריהוט, 
ריהוט לחדרי ילדים, אביזרי מיטה, מצעים, שמיכות, כריות, 

ואביזרים נלווים לכל אלו, באמצעות חנויות ו/או רשת חנויות ו/או 
באמצעות האינטרנט; ניהול מועדון לקוחות; חנויות ורשת 

חנויות, הנכללים כולם בסוג 35.                                           
                                                                                    

                                                                      

י"א ניסן תשע"ה - 49331/03/2015



נירוקריל

Trade Mark No. 260451 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nirlat Ltd. שם: נירלט בע"מ

Address: Kibbutz Nir Oz, D.N. Negev, 85122, Israel כתובת : קיבוץ ניר עוז, ד.נ. נגב, 85122, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; powders for paints, colorants, paint fixers; 
thinners for paints; siccatives [drying agents] for 
paints; varnishes; gum-lac; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; oil colors; oils for 
the preservation of wood; anti-rust oils; rust 
preventatives in the nature of coatings; primers; 
thinners for lacquers; paint materials.  

צבעים; אבקות עבור צבעים, חומרי גוון, קובעי צבע; מדללי 
צבעים; חומרי ייבוש צבעים; ציפויים; לכה; חומרי שימור נגד 
חלודה ונגד קלקול עץ; צבעי שמן; שמנים לשימור עץ; שמנים 
למניעת חלודה; ציפויים מונעי חלודה; שכבות צבע יסוד; מדללי 
לכה; חומרי צביעה.                                                          
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 19 סוג: 19

Plaster; stucco tiles; finish plasters made of colored 
artificial resin; gypsum; gypsum tiles; plasterboard; 
drywall; building materials, not of metal; mantels of 
wood, plaster or stone for fireplaces; pipes of 
cement; concrete pipes; pipes of earthenware; 
cement mortar pipes; asphalt; asphalt paving; pitch; 
potters' clay; logs (building materials); wall claddings, 
not of metal, for building; flooring or wall claddings of 
synthetic materials; concrete walls.

טיח; אריחי טיח; טיח גימור עשוי משרף מלאכותי צבוע; גבס; 
אריחי גבס; לוחות גבס; קירות גבס; חומרי בנייה לא ממתכת; 
כרכובים מעץ, גבס או אבן לאח; צינורות מלט; צינורות בטון; 

צינורות חרס; צינורות מלט-צמנט; אספלט; ריצוף אספלט; זפת; 
חמר לקדרות; קורות (חומרי בנין); ציפוי קירות למבנים, לא 

ממתכת; ריצוף או חיפוי קירות מחומרים סינטתיים; קירות בטון. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

י"א ניסן תשע"ה - 49431/03/2015



נירלט

Trade Mark No. 260452 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nirlat Ltd. שם: נירלט בע"מ

Address: Kibbutz Nir Oz, D.N. Negev, 85122, Israel כתובת : קיבוץ ניר עוז, ד.נ. נגב, 85122, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; powders for paints, colorants, paint fixers; 
thinners for paints; siccatives [drying agents] for 
paints; varnishes; gum-lac; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; oil colors; oils for 
the preservation of wood; anti-rust oils; rust 
preventatives in the nature of coatings; primers; 
thinners for lacquers; paint materials.  

צבעים; אבקות עבור צבעים, חומרי גוון, קובעי צבע; מדללי 
צבעים; חומרי ייבוש צבעים; ציפויים; לכה; חומרי שימור נגד 
חלודה ונגד קלקול עץ; צבעי שמן; שמנים לשימור עץ; שמנים 
למניעת חלודה; ציפויים מונעי חלודה; שכבות צבע יסוד; מדללי 
לכה; חומרי צביעה.                                                          
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 19 סוג: 19

Plaster; stucco tiles; finish plasters made of colored 
artificial resin; gypsum; gypsum tiles; plasterboard; 
drywall; building materials, not of metal; mantels of 
wood, plaster or stone for fireplaces; pipes of 
cement; concrete pipes; pipes of earthenware; 
cement mortar pipes; asphalt; asphalt paving; pitch; 
potters' clay; logs (building materials); wall claddings, 
not of metal, for building; flooring or wall claddings of 
synthetic materials; concrete walls.

טיח; אריחי טיח; טיח גימור עשוי משרף מלאכותי צבוע; גבס; 
אריחי גבס; לוחות גבס; קירות גבס; חומרי בנייה לא ממתכת; 
כרכובים מעץ, גבס או אבן לאח; צינורות מלט; צינורות בטון; 

צינורות חרס; צינורות מלט-צמנט; אספלט; ריצוף אספלט; זפת; 
חמר לקדרות; קורות (חומרי בנין); ציפוי קירות למבנים, לא 

ממתכת; ריצוף או חיפוי קירות מחומרים סינטתיים; קירות בטון. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 37 סוג: 37

Advisory services regarding paints, paint materials, 
painting, plaster and gypsum; advisory services in 
the fields of construction, repair, restoration, 
maintenance and installation; advisory services 
relating to the maintenance, repair and renovation of 
buildings and other structures; consultancy and 
information services relating to construction; painting, 
interior and exterior; painting and rendering of interior 
and exterior walls; providing information relating to 
the repair or maintenance of painting machines and 
apparatus; repair or maintenance of painting 
machines and apparatus and providing information 
relating thereto.

שירותי ייעוץ ומתן מידע בנוגע לצבעים, חומרי צביעה, צביעה, 
טיח וגבס; שירותי ייעוץ בתחומי בניין, תיקונים, שיפוצים, 

תחזוקה והתקנה; שירותי ייעוץ לגבי תחזוקה, תיקון וחידוש של 
בניינים ומבנים; שירותי ייעוץ ומידע בנושאי בנייה; צביעה 

חיצונית ופנימית; צביעה וטיוח של קירות פנימיים וחיצוניים; מתן 
מידע על תיקון או תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה ומתן מידע רלוונטי.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

י"א ניסן תשע"ה - 49531/03/2015



NIRLAT

Trade Mark No. 260454 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Nirlat Ltd. שם: נירלט בע"מ

Address: Kibbutz Nir Oz, D.N. Negev, 85122, Israel כתובת : קיבוץ ניר עוז, ד.נ. נגב, 85122, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; powders for paints, colorants, paint fixers; 
thinners for paints; siccatives [drying agents] for 
paints; varnishes; gum-lac; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; oil colors; oils for 
the preservation of wood; anti-rust oils; rust 
preventatives in the nature of coatings; primers; 
thinners for lacquers; paint materials.  

צבעים; אבקות עבור צבעים, חומרי גוון, קובעי צבע; מדללי 
צבעים; חומרי ייבוש צבעים; ציפויים; לכה; חומרי שימור נגד 
חלודה ונגד קלקול עץ; צבעי שמן; שמנים לשימור עץ; שמנים 
למניעת חלודה; ציפויים מונעי חלודה; שכבות צבע יסוד; מדללי 
לכה; חומרי צביעה.                                                          
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 19 סוג: 19

Plaster; stucco tiles; finish plasters made of colored 
artificial resin; gypsum; gypsum tiles; plasterboard; 
drywall; building materials, not of metal; mantels of 
wood, plaster or stone for fireplaces; pipes of 
cement; concrete pipes; pipes of earthenware; 
cement mortar pipes; asphalt; asphalt paving; pitch; 
potters' clay; logs (building materials); wall claddings, 
not of metal, for building; flooring or wall claddings of 
synthetic materials; concrete walls.

טיח; אריחי טיח; טיח גימור עשוי משרף מלאכותי צבוע; גבס; 
אריחי גבס; לוחות גבס; קירות גבס; חומרי בנייה לא ממתכת; 
כרכובים מעץ, גבס או אבן לאח; צינורות מלט; צינורות בטון; 

צינורות חרס; צינורות מלט-צמנט; אספלט; ריצוף אספלט; זפת; 
חמר לקדרות; קורות (חומרי בנין); ציפוי קירות למבנים, לא 

ממתכת; ריצוף או חיפוי קירות מחומרים סינטתיים; קירות בטון. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 37 סוג: 37

Advisory services regarding paints, paint materials, 
painting, plaster and gypsum; advisory services in 
the fields of construction, repair, restoration, 
maintenance and installation; advisory services 
relating to the maintenance, repair and renovation of 
buildings and other structures; consultancy and 
information services relating to construction; painting, 
interior and exterior; painting and rendering of interior 
and exterior walls; providing information relating to 
the repair or maintenance of painting machines and 
apparatus; repair or maintenance of painting 
machines and apparatus and providing information 
relating thereto.

שירותי ייעוץ ומתן מידע בנוגע לצבעים, חומרי צביעה, צביעה, 
טיח וגבס; שירותי ייעוץ בתחומי בניין, תיקונים, שיפוצים, 

תחזוקה והתקנה; שירותי ייעוץ לגבי תחזוקה, תיקון וחידוש של 
בניינים ומבנים; שירותי ייעוץ ומידע בנושאי בנייה; צביעה 

חיצונית ופנימית; צביעה וטיוח של קירות פנימיים וחיצוניים; מתן 
מידע על תיקון או תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה ומתן מידע רלוונטי.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

י"א ניסן תשע"ה - 49631/03/2015



Trade Mark No. 260458 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; powders for paints, colorants, paint fixers; 
thinners for paints; siccatives [drying agents] for 
paints; varnishes; gum-lac; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; oil colors; oils for 
the preservation of wood; anti-rust oils; rust 
preventatives in the nature of coatings; primers; 
thinners for lacquers; paint materials. 

צבעים; אבקות עבור צבעים, חומרי גוון, קובעי צבע; מדללי 
צבעים; חומרי ייבוש צבעים; ציפויים; לכה; חומרי שימור נגד 
חלודה ונגד קלקול עץ; צבעי שמן; שמנים לשימור עץ; שמנים 
למניעת חלודה; ציפויים מונעי חלודה; שכבות צבע יסוד; מדללי 
לכה; חומרי צביעה.                                                          
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 19 סוג: 19

Plaster; stucco tiles; finish plasters made of colored 
artificial resin; gypsum; gypsum tiles; plasterboard; 
drywall; building materials, not of metal; mantels of 
wood, plaster or stone for fireplaces; pipes of 
cement; concrete pipes; pipes of earthenware; 
cement mortar pipes; asphalt; asphalt paving; pitch; 
potters' clay; logs )building materials(; wall claddings, 
not of metal, for building; flooring or wall claddings of 
synthetic materials; concrete walls.

טיח; אריחי טיח; טיח גימור עשוי משרף מלאכותי צבוע; גבס; 
אריחי גבס; לוחות גבס; קירות גבס; חומרי בנייה לא ממתכת; 
כרכובים מעץ, גבס או אבן לאח; צינורות מלט; צינורות בטון; 

צינורות חרס; צינורות מלט-צמנט; אספלט; ריצוף אספלט; זפת; 
חמר לקדרות; קורות (חומרי בנין); ציפוי קירות למבנים, לא 

ממתכת; ריצוף או חיפוי קירות מחומרים סינטתיים; קירות בטון. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 37 סוג: 37

Advisory services regarding paints, paint materials, 
painting, plaster and gypsum; advisory services in 
the fields of construction, repair, restoration, 
maintenance and installation; advisory services 
relating to the maintenance, repair and renovation of 
buildings and other structures; consultancy and 
information services relating to construction; painting, 
interior and exterior; painting and rendering of interior 
and exterior walls; providing information relating to 
the repair or maintenance of painting machines and 
apparatus; repair or maintenance of painting 
machines and apparatus and providing information 
relating thereto.

שירותי ייעוץ ומתן מידע בנוגע לצבעים, חומרי צביעה, צביעה, 
טיח וגבס; שירותי ייעוץ בתחומי בניין, תיקונים, שיפוצים, 

תחזוקה והתקנה; שירותי ייעוץ לגבי תחזוקה, תיקון וחידוש של 
בניינים ומבנים; שירותי ייעוץ ומידע בנושאי בנייה; צביעה 

חיצונית ופנימית; צביעה וטיוח של קירות פנימיים וחיצוניים; מתן 
מידע על תיקון או תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה ומתן מידע רלוונטי.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

י"א ניסן תשע"ה - 49731/03/2015



Ownersבעלים

Name: Nirlat Ltd. שם: נירלט בע"מ

Address: Kibbutz Nir Oz, D.N. Negev, 85122, Israel כתובת : קיבוץ ניר עוז, ד.נ. נגב, 85122, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

י"א ניסן תשע"ה - 49831/03/2015



אוניברקול

Trade Mark No. 260459 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Univercol Paints Ltd. שם: אוניברקול צבעים בע"מ

Address: 6 Hamelacha St., Southern industrial park, 
P.O.B. 8161, Netanya, 4250541, Israel

כתובת : המלאכה 6, איזור תעשיה דרומי, ת.ד. 8161, נתניה, 
4250541, ישראל

אוניברקול צבעים בעמ

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: 2 סוג: 2

Paints; powders for paints, colorants, paint fixers; 
thinners for paints; siccatives [drying agents] for 
paints; varnishes; gum-lac; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; oil colors; oils for 
the preservation of wood; anti-rust oils; rust 
preventatives in the nature of coatings; primers; 
thinners for lacquers; paint materials. 

צבעים; אבקות עבור צבעים, חומרי גוון, קובעי צבע; מדללי 
צבעים; חומרי ייבוש צבעים; ציפויים; לכה; חומרי שימור נגד 
חלודה ונגד קלקול עץ; צבעי שמן; שמנים לשימור עץ; שמנים 
למניעת חלודה; ציפויים מונעי חלודה; שכבות צבע יסוד; מדללי 
לכה; חומרי צביעה.                                                          
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 19 סוג: 19

Plaster; stucco tiles; finish plasters made of colored 
artificial resin; gypsum; gypsum tiles; plasterboard; 
drywall; building materials, not of metal; mantels of 
wood, plaster or stone for fireplaces; pipes of 
cement; concrete pipes; pipes of earthenware; 
cement mortar pipes; asphalt; asphalt paving; pitch; 
potters' clay; logs )building materials(; wall claddings, 
not of metal, for building; flooring or wall claddings of 
synthetic materials; concrete walls.

טיח; אריחי טיח; טיח גימור עשוי משרף מלאכותי צבוע; גבס; 
אריחי גבס; לוחות גבס; קירות גבס; חומרי בנייה לא ממתכת; 
כרכובים מעץ, גבס או אבן לאח; צינורות מלט; צינורות בטון; 

צינורות חרס; צינורות מלט-צמנט; אספלט; ריצוף אספלט; זפת; 
חמר לקדרות; קורות (חומרי בנין); ציפוי קירות למבנים, לא 

ממתכת; ריצוף או חיפוי קירות מחומרים סינטתיים; קירות בטון. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 37 סוג: 37

Advisory services regarding paints, paint materials, 
painting, plaster and gypsum; advisory services in 
the fields of construction, repair, restoration, 
maintenance and installation; advisory services 
relating to the maintenance, repair and renovation of 
buildings and other structures; consultancy and 
information services relating to construction; painting, 
interior and exterior; painting and rendering of interior 
and exterior walls; providing information relating to 
the repair or maintenance of painting machines and 
apparatus; repair or maintenance of painting 
machines and apparatus and providing information 
relating thereto.

שירותי ייעוץ ומתן מידע בנוגע לצבעים, חומרי צביעה, צביעה, 
טיח וגבס; שירותי ייעוץ בתחומי בניין, תיקונים, שיפוצים, 

תחזוקה והתקנה; שירותי ייעוץ לגבי תחזוקה, תיקון וחידוש של 
בניינים ומבנים; שירותי ייעוץ ומידע בנושאי בנייה; צביעה 

חיצונית ופנימית; צביעה וטיוח של קירות פנימיים וחיצוניים; מתן 
מידע על תיקון או תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה ומתן מידע רלוונטי.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

י"א ניסן תשע"ה - 49931/03/2015



UNIVERCOL

Trade Mark No. 260460 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Univercol Paints Ltd. שם: אוניברקול צבעים בע"מ

Address: 6 Hamelacha St., Southern industrial park, 
P.O.B. 8161, Netanya, 4250541, Israel

כתובת : המלאכה 6, איזור תעשיה דרומי, ת.ד. 8161, נתניה, 
4250541, ישראל

אוניברקול צבעים בעמ

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: 2 סוג: 2

Paints; powders for paints, colorants, paint fixers; 
thinners for paints; siccatives [drying agents] for 
paints; varnishes; gum-lac; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; oil colors; oils for 
the preservation of wood; anti-rust oils; rust 
preventatives in the nature of coatings; primers; 
thinners for lacquers; paint materials. 

צבעים; אבקות עבור צבעים, חומרי גוון, קובעי צבע; מדללי 
צבעים; חומרי ייבוש צבעים; ציפויים; לכה; חומרי שימור נגד 
חלודה ונגד קלקול עץ; צבעי שמן; שמנים לשימור עץ; שמנים 
למניעת חלודה; ציפויים מונעי חלודה; שכבות צבע יסוד; מדללי 
לכה; חומרי צביעה.                                                          
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 19 סוג: 19

Plaster; stucco tiles; finish plasters made of colored 
artificial resin; gypsum; gypsum tiles; plasterboard; 
drywall; building materials, not of metal; mantels of 
wood, plaster or stone for fireplaces; pipes of 
cement; concrete pipes; pipes of earthenware; 
cement mortar pipes; asphalt; asphalt paving; pitch; 
potters' clay; logs )building materials(; wall claddings, 
not of metal, for building; flooring or wall claddings of 
synthetic materials; concrete walls.

טיח; אריחי טיח; טיח גימור עשוי משרף מלאכותי צבוע; גבס; 
אריחי גבס; לוחות גבס; קירות גבס; חומרי בנייה לא ממתכת; 
כרכובים מעץ, גבס או אבן לאח; צינורות מלט; צינורות בטון; 

צינורות חרס; צינורות מלט-צמנט; אספלט; ריצוף אספלט; זפת; 
חמר לקדרות; קורות (חומרי בנין); ציפוי קירות למבנים, לא 

ממתכת; ריצוף או חיפוי קירות מחומרים סינטתיים; קירות בטון. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 37 סוג: 37

Advisory services regarding paints, paint materials, 
painting, plaster and gypsum; advisory services in 
the fields of construction, repair, restoration, 
maintenance and installation; advisory services 
relating to the maintenance, repair and renovation of 
buildings and other structures; consultancy and 
information services relating to construction; painting, 
interior and exterior; painting and rendering of interior 
and exterior walls; providing information relating to 
the repair or maintenance of painting machines and 
apparatus; repair or maintenance of painting 
machines and apparatus and providing information 
relating thereto.

שירותי ייעוץ ומתן מידע בנוגע לצבעים, חומרי צביעה, צביעה, 
טיח וגבס; שירותי ייעוץ בתחומי בניין, תיקונים, שיפוצים, 

תחזוקה והתקנה; שירותי ייעוץ לגבי תחזוקה, תיקון וחידוש של 
בניינים ומבנים; שירותי ייעוץ ומידע בנושאי בנייה; צביעה 

חיצונית ופנימית; צביעה וטיוח של קירות פנימיים וחיצוניים; מתן 
מידע על תיקון או תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה ומתן מידע רלוונטי.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

י"א ניסן תשע"ה - 50031/03/2015



Trade Mark No. 260462 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; powders for paints, colorants, paint fixers; 
thinners for paints; siccatives [drying agents] for 
paints; varnishes; gum-lac; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; oil colors; oils for 
the preservation of wood; anti-rust oils; rust 
preventatives in the nature of coatings; primers; 
thinners for lacquers; paint materials. 

צבעים; אבקות עבור צבעים, חומרי גוון, קובעי צבע; מדללי 
צבעים; חומרי ייבוש צבעים; ציפויים; לכה; חומרי שימור נגד 
חלודה ונגד קלקול עץ; צבעי שמן; שמנים לשימור עץ; שמנים 
למניעת חלודה; ציפויים מונעי חלודה; שכבות צבע יסוד; מדללי 
לכה; חומרי צביעה.                                                          
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 19 סוג: 19

Plaster; stucco tiles; finish plasters made of colored 
artificial resin; gypsum; gypsum tiles; plasterboard; 
drywall; building materials, not of metal; mantels of 
wood, plaster or stone for fireplaces; pipes of 
cement; concrete pipes; pipes of earthenware; 
cement mortar pipes; asphalt; asphalt paving; pitch; 
potters' clay; logs )building materials(; wall claddings, 
not of metal, for building; flooring or wall claddings of 
synthetic materials; concrete walls.

טיח; אריחי טיח; טיח גימור עשוי משרף מלאכותי צבוע; גבס; 
אריחי גבס; לוחות גבס; קירות גבס; חומרי בנייה לא ממתכת; 
כרכובים מעץ, גבס או אבן לאח; צינורות מלט; צינורות בטון; 

צינורות חרס; צינורות מלט-צמנט; אספלט; ריצוף אספלט; זפת; 
חמר לקדרות; קורות (חומרי בנין); ציפוי קירות למבנים, לא 

ממתכת; ריצוף או חיפוי קירות מחומרים סינטתיים; קירות בטון. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 37 סוג: 37

Advisory services regarding paints, paint materials, 
painting, plaster and gypsum; advisory services in 
the fields of construction, repair, restoration, 
maintenance and installation; advisory services 
relating to the maintenance, repair and renovation of 
buildings and other structures; consultancy and 
information services relating to construction; painting, 
interior and exterior; painting and rendering of interior 
and exterior walls; providing information relating to 
the repair or maintenance of painting machines and 
apparatus; repair or maintenance of painting 
machines and apparatus and providing information 
relating thereto.

שירותי ייעוץ ומתן מידע בנוגע לצבעים, חומרי צביעה, צביעה, 
טיח וגבס; שירותי ייעוץ בתחומי בניין, תיקונים, שיפוצים, 

תחזוקה והתקנה; שירותי ייעוץ לגבי תחזוקה, תיקון וחידוש של 
בניינים ומבנים; שירותי ייעוץ ומידע בנושאי בנייה; צביעה 

חיצונית ופנימית; צביעה וטיוח של קירות פנימיים וחיצוניים; מתן 
מידע על תיקון או תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה ומתן מידע רלוונטי.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

י"א ניסן תשע"ה - 50131/03/2015



Ownersבעלים

Name: Nirlat Ltd. שם: נירלט בע"מ

Address: Kibbutz Nir Oz, D.N. Negev, 85122, Israel כתובת : קיבוץ ניר עוז, ד.נ. נגב, 85122, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

י"א ניסן תשע"ה - 50231/03/2015



Trade Mark No. 260463 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints; powders for paints, colorants, paint fixers; 
thinners for paints; siccatives [drying agents] for 
paints; varnishes; gum-lac; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; oil colors; oils for 
the preservation of wood; anti-rust oils; rust 
preventatives in the nature of coatings; primers; 
thinners for lacquers; paint materials. 

צבעים; אבקות עבור צבעים, חומרי גוון, קובעי צבע; מדללי 
צבעים; חומרי ייבוש צבעים; ציפויים; לכה; חומרי שימור נגד 
חלודה ונגד קלקול עץ; צבעי שמן; שמנים לשימור עץ; שמנים 
למניעת חלודה; ציפויים מונעי חלודה; שכבות צבע יסוד; מדללי 
לכה; חומרי צביעה.                                                          
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 19 סוג: 19

Plaster; stucco tiles; finish plasters made of colored 
artificial resin; gypsum; gypsum tiles; plasterboard; 
drywall; building materials, not of metal; mantels of 
wood, plaster or stone for fireplaces; pipes of 
cement; concrete pipes; pipes of earthenware; 
cement mortar pipes; asphalt; asphalt paving; pitch; 
potters' clay; logs )building materials(; wall claddings, 
not of metal, for building; flooring or wall claddings of 
synthetic materials; concrete walls.

טיח; אריחי טיח; טיח גימור עשוי משרף מלאכותי צבוע; גבס; 
אריחי גבס; לוחות גבס; קירות גבס; חומרי בנייה לא ממתכת; 
כרכובים מעץ, גבס או אבן לאח; צינורות מלט; צינורות בטון; 

צינורות חרס; צינורות מלט-צמנט; אספלט; ריצוף אספלט; זפת; 
חמר לקדרות; קורות (חומרי בנין); ציפוי קירות למבנים, לא 

ממתכת; ריצוף או חיפוי קירות מחומרים סינטתיים; קירות בטון. 
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    

    

Class: 37 סוג: 37

Advisory services regarding paints, paint materials, 
painting, plaster and gypsum; advisory services in 
the fields of construction, repair, restoration, 
maintenance and installation; advisory services 
relating to the maintenance, repair and renovation of 
buildings and other structures; consultancy and 
information services relating to construction; painting, 
interior and exterior; painting and rendering of interior 
and exterior walls; providing information relating to 
the repair or maintenance of painting machines and 
apparatus; repair or maintenance of painting 
machines and apparatus and providing information 
relating thereto.

שירותי ייעוץ ומתן מידע בנוגע לצבעים, חומרי צביעה, צביעה, 
טיח וגבס; שירותי ייעוץ בתחומי בניין, תיקונים, שיפוצים, 

תחזוקה והתקנה; שירותי ייעוץ לגבי תחזוקה, תיקון וחידוש של 
בניינים ומבנים; שירותי ייעוץ ומידע בנושאי בנייה; צביעה 

חיצונית ופנימית; צביעה וטיוח של קירות פנימיים וחיצוניים; מתן 
מידע על תיקון או תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה; תיקון או 
תחזוקה של מכונות ומכשירי צביעה ומתן מידע רלוונטי.            
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                      

י"א ניסן תשע"ה - 50331/03/2015



Ownersבעלים

Name: Nirlat Ltd. שם: נירלט בע"מ

Address: Kibbutz Nir Oz, D.N. Negev, 85122, Israel כתובת : קיבוץ ניר עוז, ד.נ. נגב, 85122, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

י"א ניסן תשע"ה - 50431/03/2015



PILLSBURY 

Trade Mark No. 260471 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE PILLSBURY COMPANY, LLC

Address: Number One General Mills Blvd., Minneapolis, 
Minnesota, 55426, 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: 30 סוג: 30

Flour; flour based mixes for cakes, brownies, quick 
breads desserts; yeast breads, ready to eat pastries 
and confections; canned frosting (icing) for cakes, 
pizza, refrigerated biscuits, pancake and waffle mix; 
syrup for pancakes, flour confectionery; preparations 
made from cereals for food for human consumption, 
frozen pancakes; frozen waffles, refrigerated dough 
products with and without filling, frozen dough 
products with and without fillings, and baguette chips.

קמח; תערובות על בסיס קמח לעוגות, בראוניס, לחמים 
מהירים קינוחים; לחמי שמרים, מאפים ורקיחות מוכנים 
לאכילה; ציפויים (זיגוג) משומרים לעוגות, פיצה, תערובות 
לקירור של ביסקוויטים, פנקייק ווופל; סירופ לפנקייקים, קמח 
לדברי מתיקה; חומרי הכנה העשויים מדגנים למזון לצריכה של 
בני אדם, פנקייקים קפואים; וופלים קפואים, מוצרי בצק לקירור 
עם ובלי מילוי, מוצרי בצק קפוא עם ובלי מילויים, וטוגני בגאט.   
                                                                                     
                                                                                    

          

י"א ניסן תשע"ה - 50531/03/2015



Trade Mark No. 260472 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: THE PILLSBURY COMPANY, LLC

Address: Number One General Mills Blvd., Minneapolis, 
Minnesota, 55426, 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: 30 סוג: 30

Flour; flour based mixes for cakes, brownies, quick 
breads desserts; yeast breads, ready to eat pastries 
and confections; canned frosting (icing) for cakes, 
pizza, refrigerated biscuits, pancake and waffle mix; 
syrup for pancakes, flour confectionery; preparations 
made from cereals for food for human consumption, 
frozen pancakes; frozen waffles, refrigerated dough 
products with and without filling, frozen dough 
products with and without fillings, and baguette chips.

קמח; תערובות על בסיס קמח לעוגות, בראוניס, לחמים 
מהירים קינוחים; לחמי שמרים, מאפים ורקיחות מוכנים 
לאכילה; ציפויים (זיגוג) משומרים לעוגות, פיצה, תערובות 
לקירור של ביסקוויטים, פנקייק ווופל; סירופ לפנקייקים, קמח 
לדברי מתיקה; חומרי הכנה העשויים מדגנים למזון לצריכה של 
בני אדם, פנקייקים קפואים; וופלים קפואים, מוצרי בצק לקירור 
עם ובלי מילוי, מוצרי בצק קפוא עם ובלי מילויים, וטוגני בגאט.   
                                                                                     
                                                                                    

          

י"א ניסן תשע"ה - 50631/03/2015



Trade Mark No. 260473 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Kenda Rubber Industrial Co., Ltd.

Address: No. 146, Section 1, Jungshan R, Yuanlin Jen, 
Changhua, Taiwan (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: 12 סוג: 12

Automobile tires; vehicle wheel tires; casings for 
pneumatic tires; inner tubes for pneumatic tires; tires 
for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle wheels and 
pneumatic tires; all included in class 12.
                   

צמיגים לכלי רכב; צמיגים לגלגלים של כלי רכב; עטיפות 
לצמיגים פנאומטיים; אבובים פנימיים לצמיגים פנאומטיים; 

צמיגים עבור גלגלים של כלי רכב; צמיגים סולידיים עבור גלגלים 
של כלי רכב וצמיגים פנאומטיים; הנכללים כולם בסוג  12.

י"א ניסן תשע"ה - 50731/03/2015



PIERCE

Trade Mark No. 260487 מספר סימן

Application Date 13/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Pierce Biotechnolgy, Inc.

Address: 3747 N. Meridian Road, Rockford, IL 61105, 
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: 1 סוג: 1

Laboratory chemicals for use in research, analysis, 
synthesis and testing; Chemical reagents; chemical 
reagents contained on plates; Analysis kits 
containing chemical reagents for use in research, 
analysis and testing; all included in Class 1.

כמיקלים למעבדה לשימוש במחקר, ניתוח, סנטזה ובדיקות; 
ראגנטים כימיים; ראגנטים כימיים על פלטות; תיקי ניתוח 
המכילים ראגנטים כימיים לשימוש במחקר, ניתוח, סנטזה 

ובדיקות; הכל כלול בסוג 1. 
                                                                                     

                                        

Class: 9 סוג: 9

Instruments, appliances, equipment and utensils for 
laboratory use; all included in Class 9.

כלים, התקנים, ציוד וכלים לשימוש במעבדה; הכל כלול בסוג 9. 
                                                                         

י"א ניסן תשע"ה - 50831/03/2015



IBOO

Trade Mark No. 260489 מספר סימן

Application Date 13/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceuticals 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: 5 סוג: 5

Analgesic and antipyretic.     .תכשיר משכך כאבים ומוריד חום

י"א ניסן תשע"ה - 50931/03/2015



Trade Mark No. 260490 מספר סימן

Application Date 13/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Celgene Corporation

Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey, 07901, 
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: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of certain cancers, 
blood diseases and immune-related diseases; all 
included in class 5

תכשירים פרמצבטיים, כלומר, תרופות לעיכוב ציטוקין; 
תכשירים פרמצבטיים שמשפיעים על מערכת החיסון; תכשירים 

פרמצבטיים עבור הטיפול בסרטנים, מחלות הדם ומחלות 
שקשורות לחיסון מסויימים; הכל נכלל בסוג 5                         
                                                                                    

                              

י"א ניסן תשע"ה - 51031/03/2015



Trade Mark No. 260492 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A. A. MAYANOT, LTD. שם: א.א. מעיינות בע"מ

Address: 50 Bar Kochva Street, Petach Tikva, 49261, 
Israel

כתובת : בר כוכבא 50, פתח תקווה, 49261, ישראל

חברה פרטית

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: 18 סוג: 18

Bags and suitcases; all included in class 18 תיקים ומזוודות; הנכללים כולם בסוג 18                 

י"א ניסן תשע"ה - 51131/03/2015



Trade Mark No. 260503 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Duchesnay Inc.

Address: 950, Boulevard Michele-Bohec, Blainville, 
Quebec, J7C 5E2, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
nausea; multi-vitamins for pregnant women; all 
included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול בבחילות; מולטי-ויטמינים לנשים הרות; 
הנכללים כולם בסוג 5                                                       

                        

י"א ניסן תשע"ה - 51231/03/2015



Trade Mark No. 260504 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Duchesnay Inc.

Address: 950, Boulevard Michele-Bohec, Blainville, 
Quebec, J7C 5E2, Canada

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
nausea; multi-vitamins for pregnant women; all 
included in class 5

תכשירי רוקחות לטיפול בבחילות; מולטי-ויטמינים לנשים הרות; 
הנכללים כולם בסוג 5                                                       

                        

י"א ניסן תשע"ה - 51331/03/2015



Trade Mark No. 260514 מספר סימן

Application Date 19/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181325 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Condensation-preventing chemicals; anti-tarnishing 
chemicals for windows; preparations for preventing 
the tarnishing of glass; stain-preventing chemicals for 
use on fabrics; chemical additives to fungicides; anti-
incrustants.

Class: 2 סוג: 2

Anti-rust preparations for preservation; anti-rust 
greases; anti-rust oils; anti-corrosive preparations; 
protective preparations for metals; anti-tarnishing 
preparations for metals.

Class: 3 סוג: 3

Antistatic preparations for household purposes; air 
fragrancing preparations; laundry glaze; shining 
preparations [polish]; non-slipping wax for floors; 
washing soda, for cleaning; laundry preparations; 
bleaching soda; leather preservatives [polishes]; 
polishing creams; polishing preparations; polish for 
furniture and flooring; floor wax; soap; cleaning 
preparations; scouring solutions; colour-brightening 
chemicals for household purposes [laundry]; 
bleaching salts; cloths impregnated with a detergent 
for cleaning; disinfectant soap; scale removing 
preparations for household purposes; drying agents 
for dishwashing machines; furbishing preparations; 
stain removers; laundry bleach; laundry preparations; 
laundry soaking preparations; laundry starch; 
preparations for unblocking drain pipes; dry-cleaning 
preparations; laundry starch; rust removing 
preparations; deodorant soap; fabric softeners for 
laundry use.

Class: 4 סוג: 4

Lubricants; lubricating oil; firelighters.

י"א ניסן תשע"ה - 51431/03/2015



 Owners

Name: XADO-Holding Limited Liability Company

Address: 4, 23 Serpnia Lane, Kharkiv 61103, Ukraine

(Ukraine LLC)

Class: 5 סוג: 5

Germicides; disinfectants for hygiene purposes; 
disinfectants for chemical toilets; carbolineum 
[parasiticide]; antiseptics; air purifying preparations; 
air deodorising preparations; fungicides; deodorants 
for clothing and textiles; deodorants, other than for 
human beings or for animals; insecticides; fly 
destroying preparations; insect repellent incense; 
larvae exterminating preparations; vermin destroying 
preparations; insect repellents; repellents for dogs; 
preparations for destroying mice; mothproofing 
paper; mothproofing 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)

Ukraine, 01/06/2013, No. M201309666 M201309666 אוקראינה, 01/06/2013, מספר

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

Class: 3 סוג: 3

Class: 4 סוג: 4

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 51531/03/2015



Trade Mark No. 260515 מספר סימן

Application Date 30/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181350 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EBH-Services SA

Address: Rue de l'Ancien Stand 41, CH-1820 Montreux, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme (SA))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Lotions, creams and preparations for face, body, 
scalp, nail and hair care; soaps, perfumery, essential 
oils, cosmetics, dentifrices, depilatory products, 
make-up removing products, lipstick, beauty masks, 
shaving products.

Class: 44 סוג: 44

Medical services; hygienic and beauty care for 
human beings, plastic surgery, hospital services, 
convalescent homes, nursing homes, alternative 
medicine services, beauty salons, hairdressing 
salons.

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

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

Switzerland, 28/08/2013, No. 60493/2013 שוויץ, 28/08/2013, מספר 60493/2013

Class: 3 סוג: 3

Class: 44 סוג: 44

י"א ניסן תשע"ה - 51631/03/2015



Trade Mark No. 260518 מספר סימן

Application Date 06/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181370 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LABORATOIRES NOREVA-LED

Address: 66 Avenue des Champs Elysées, F-75008 
PARIS, France

(France Société par actions simplifiée unipersonnelle)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics, essential oils, soaps, cleansing milks for 
toilet purposes; creams, gels, milks, lotions, pomades 
and cosmetic preparations for skin and face care and 
protection; cosmetic preparations for baths; cosmetic 
after-sun products.

י"א ניסן תשע"ה - 51731/03/2015



Trade Mark No. 260520 מספר סימן

Application Date 02/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181398 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Nielsen-Massey Vanillas, Inc.

Address: 1550 Shields Drive, Waukegan, IL 60085, 
U.S.A.

(Illinois, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Extracts, not essential oils, used as food flavorings; 
food flavoring additives.

י"א ניסן תשע"ה - 51831/03/2015



Trade Mark No. 260521 מספר סימן

Application Date 04/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181402 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HANGSTERFER'S LABORATORIES INC

Address: 175 OGDEN RD, MANTUA NJ 08051, U.S.A.

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Degreasing detergents for use in manufacturing 
processes.

Class: 4 סוג: 4

Metalworking compounds; namely, lubricants, 
coolants, drawing compounds, cutting oils, grinding 
compounds, honing oil, and wax sticks; namely, wax 
fortified with lubricant modifiers.

י"א ניסן תשע"ה - 51931/03/2015



Trade Mark No. 260524 מספר סימן

Application Date 27/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181488 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EVO Payments International, LLC

Address: 515 Broadhollow Rd, Melville NY 11747, U.S.A.

(Delaware, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software development tools; computer 
software, namely, software development tools for the 
creation of client interfaces.

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

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

U.S.A., 03/09/2013, No. 86054317 ארה"ב, 03/09/2013, מספר 86054317

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 52031/03/2015



Trade Mark No. 260528 מספר סימן

Application Date 08/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181524 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hospira, Inc.

Address: Dept. NLEG, Bldg. H-1,275 North Field Drive, 
Lake Forest IL 60045, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical device, namely, an infusion pump and 
medical tube sets for drug and nutritional delivery.

י"א ניסן תשע"ה - 52131/03/2015



Trade Mark No. 260531 מספר סימן

Application Date 07/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181570 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the word "CARLTON" partially 
encased by an open oblong with the end line being 
segmented.

 Owners

Name: Blount, Inc.

Address: 4909 SE International Way, Portland OR 97222, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective clothing, namely, pants, overalls, shirts, 
boots, and gloves that offer special protection for 
industrial work applications, including but not limited 
to chainsaw users.

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

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

U.S.A., 08/04/2013, No. 85898259 ארה"ב, 08/04/2013, מספר 85898259

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 52231/03/2015



Trade Mark No. 260533 מספר סימן

Application Date 02/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181604 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN KTC TECHNOLOGY CO., LTD

Address: B Block, 2nd Floor, A Block, 1st Floor, Building 
No.1, Northern Wuhe Road, Gangtou, Buji, Longgang, 
Shenzhen, Guangdong Province, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic advertising displays; audiovisual teaching 
apparatus; data processing apparatus; notebook 
computers; portable telephones; audio receivers and 
video receivers; video display screens; portable 
media players; monitors [computer hardware]; 
camcorders; video recorders; television apparatus; 
display screens; horns for loudspeakers; coin-
operated mechanisms for television sets; 
loudspeakers.

י"א ניסן תשע"ה - 52331/03/2015



Trade Mark No. 260534 מספר סימן

Application Date 10/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181651 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio amplifiers; audio components; audio speakers; 
blank universal serial bus (USB) flash memory drive; 
built-in wireless audio and video receivers and 
electronic docking stations for use with electronic 
book readers, tablet computers, mp3 players, mp4 
players, mobile phones and smart phones; 
camcorders; computer application software for 
mobile phones, portable media players and handheld 
computers, namely, software for use in voice 
recognition; computer game software; computer 
monitors; computer network hubs, switches and 
routers; computer software for instant messaging, 
sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing; 
computer software for managing and organizing 
various digital reading contents, namely, digital 
electronic books, digital electronic newspapers, 
thesis, and digital electronic magazines; computer 
software for personal information management; 
computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for 
purchasing, subscribing, downloading, playing or 
listening to digital reading contents, namely, digital 
electronic books, digital electronics newspapers, 
thesis and digital electronic magazines and electronic 
games; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, audio files, video files and electronic games in 
connection with televisions, computers, music 
players, video players, media players and mobile 
phones; computer software for use with satellite and 
global positioning system (GPS) navigation systems 
for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information 
systems for the provision or rendering of travel 
advice and for information concerning hotels, 
landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel 
and transport; computer software suggesting the 
most suitable pen-input applications for the mobile 
device; computer software to access internet and 
various applications; computer software to be used 
for viewing and downloading electronic maps; 
computer software embedded on portable phones 
and/or portable computers that allows users to play 
and download electronic games, listen to and 
download ring tones and music, and view and 
download screen savers and wallpapers; computer 
software to edit daily activities, address book, 
calendar, memos, and multimedia contents stored in 
mobile devices; computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, 

י"א ניסן תשע"ה - 52431/03/2015



transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, 
decoding, playing, storing, organizing, showing, 
displaying, tagging, blogging and/or sharing 
electronic media and information over the Internet, 
local area network or telecommunication network; 
computer software to enable users to program and 
distribute audio, video, text and other multimedia 
content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to 
receive, transport, encode, decode, decrypt, encrypt, 
transmit, multiplex, de-multiplex, and manipulate 
video and other data in digital format to deliver 
television and other video programming to 
appropriate video devices for distribution of television 
programming for viewing on television sets and 
computer monitors; computers; digital cameras; 
digital photo albums for displaying digital pictures, 
video clips and music; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; 
digital set-top boxes, namely, digital media receivers 
and decoders, cable television converters, ethernet 
streaming media converters; downloadable digital 
images, namely, photographic or video images in the 
field of architecture, ballet dancers, costumes, 
musical instruments, set designs, communication 
equipment, sound waves, political figures, poverty, 
Germany, mountains, lakes, rock strata, soldiers, 
historical figures and places, courthouses, lawyers, 
court scenes, judges, criminals, manuscripts, books, 
book cover art, orchestras, rock bands, singers, 
guitar players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, 
space, planets, galaxies, the moon, plants, space 
aliens, space ships, science fiction creatures, cars 
and computers; downloadable ring tones for mobile 
phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk 
drives; intercom key phone terminals for connection 
to a telephone network; internet protocol phones; 
internet protocol private branch exchange (PBX) 
switchboards; key phone operating system software; 
key phone switch boards; local area network (LAN) 
switches; mobile phone and tablet computer 
accessories, namely, batteries, electric battery 
chargers, data communication cables, headsets, ear 
phones, car chargers, leather cases adapted for 
mobile phones and tablet computers, hands frees kits 
and snap on cases adapted for mobile phones and 
tablet computers, stylus, audio decks, screen 
protective films and portable speakers; mobile phone 
operating system software; mobile telephones; MP3 
players; MP4 players; network access server 
hardware; network access server operating software; 
optical disk drives; optical disk players; personal 
digital assistants (PDAs); portable computers; 
printers for computers; semiconductors [chips]; smart 
phones; stereo audio speakers; stylus for portable 
electronic devices; tablet computer operating system 
software; tablet computers; telephones; telephones 
used as terminal devices for Internet protocol (IP) 
private branch exchange (PBX); television receivers; 
three dimensional (3D) eyeglasses; wide area 
network (WAN) routers.
Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה

י"א ניסן תשע"ה - 52531/03/2015



 Owners

Name: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

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

(Republic of Korea Corporation)

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

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

European Community Trade Mark, 24/01/2013, No. 
011514825

איחוד האירופי לסימני מסחר, 24/01/2013, מספר 
011514825

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 52631/03/2015



Trade Mark No. 260538 מספר סימן

Application Date 04/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181717 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Corporation)

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, 04/03/2013, No. 16599 ליכטנשטיין, 04/03/2013, מספר 16599

Class: 33 סוג: 33

י"א ניסן תשע"ה - 52731/03/2015



Trade Mark No. 260539 מספר סימן

Application Date 23/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181737 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists in the word "IOANNIS" in stylized 
characters underlined with a wavy line.

 Owners

Name: DELHICATHEN ITALIA S.R.L.

Address: Via E. Borioni SCN, I-62012 CIVITANOVA 
MARCHE (MC), Italy

(Italy Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes, namely shoes made of rubber, boots, lace 
boots, ankle boots, gymnastic shoes, track shoes, 
football shoes, beach shoes, rain boots, galoshes, 
flip-flops, sandals, wooden shoes; slippers; soles for 
footwear; heels; bottom parts of footwear; clothing 
articles, namely sweater, skirts, tailleurs, tight, tail 
coat, smoking jackets, padded clothes; T-shirts, 
pullover; knitwear [clothing]; parka, tracksuits, 
smocks; coats, jackets, furs (clothing); blouse, vests, 
shirts, trousers, shorts, jeans, Bermuda shorts, 
outdoor clothing; raincoats, rain cloaks; gloves, 
mittens; fur stoles [clothing], neckties; scarves; 
mantles, stoles, bandanas; ascots; belts; hats; 
pockets for clothing; baby layettes [clothing]; clothes 
for babies; sports clothing; sports knitwear; sport 
suits; bath robes; swimsuits; swimming caps; bras; 
tights, underwear, slips, lingerie; undershirts; 
pajamas.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/08/2013, No. AN2013C000477 AN2013C000477 איטליה, 08/08/2013, מספר

Class: 25 סוג: 25

י"א ניסן תשע"ה - 52831/03/2015



Trade Mark No. 260540 מספר סימן

Application Date 24/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181741 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: IRISH DISTILLERS LIMITED

Address: Simmonscourt House, Simmonscourt Road - 
Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

(Ireland An Irish Private Limited by Share, company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Distilled spirits; whiskey; liqueurs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/09/2013, No. 
012155511

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/09/2013, מספר 
012155511

Class: 33 סוג: 33

י"א ניסן תשע"ה - 52931/03/2015



Trade Mark No. 260541 מספר סימן

Application Date 11/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181753 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Advanced Water Treatment Technologies, Inc.

Address: 515 W. 3rd Place, The Dalles OR 97058, U.S.A.

(Oregon, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Plastic floating members used to cover areas of 
ground, water, waste water bodies, industrial and 
chemical ponds, petrochemical ponds, and general 
processing industry water tanks and ponds.

י"א ניסן תשע"ה - 53031/03/2015



Trade Mark No. 260542 מספר סימן

Application Date 17/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181773 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising; marketing; advisory services relating to 
advertising; advertising agencies; graphic advertising 
services; advertising in the press; production of 
advertising material; radio advertising; television 
advertising; mail advertising; advertising research; 
provision of advertising space by electronic means 
and global information networks; placing 
advertisements for others; dissemination of 
advertising matter; advertising provided by means of 
the Internet; production of video recordings for 
advertising and marketing purposes; provision of 
space on web sites on the Internet for advertising 
goods and services; organising events, exhibitions, 
trade fairs and shows for business, promotional and 
advertising purposes; promotion, advertising and 
marketing of on-line web sites; advertising services 
for the promotion of e-commerce; providing 
information products via telecommunication networks 
for advertising and sales purposes; advertising 
research services; public relations services; business 
management.

Class: 42 סוג: 42

Architectural consultation; design services relating to 
architecture; advisory and consultancy services 
relating to design; design of goods; brand design; 
consultancy relating to website design; creation of 
web sites; graphic design for the compilation of web 
pages on the Internet; design, creation and 
maintenance of websites for others.

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

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

Italy, 12/04/2013, No. TO2013C001128 TO2013C001128 איטליה, 12/04/2013, מספר

Class: 35 סוג: 35

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 53131/03/2015



 Owners

Name: ITALIA BRAND GROUP S.R.L.

Address: Via Legnano, 26, I-10128 TORINO, Italy

(Italy Limited Liability Company)

י"א ניסן תשע"ה - 53231/03/2015



Trade Mark No. 260545 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181825 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Elliott Auto Supply Co., Inc.

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

(Minnesota, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemical treatments and additives for motor oils, 
gasoline and diesel fuels, transmission fluids and 
cooling systems fluids; tire inflator sealants; fuel 
injection cleaner chemical additives; brake fluid; 
power steering fluid; fuel injection cleaner chemical 
additives; automotive care chemicals, namely, 
chemical additives for use in gas treatment and 
octane treatment; chemical treatments and additives 
to stop leaks in radiators; chemical treatments and 
additives to stop leaks in transmissions; chemical 
sealers and conditioners for transmissions, chemical 
sealers for radiators; starting fluid; transmission fluid; 
automotive tire inflator sealers.

Class: 3 סוג: 3

Cleaners for engines, motors, carburetors, fuel 
injectors, and brakes; cleaning solvents for 
automotive parts; engine cleaners and degreasers.

Class: 4 סוג: 4

Automotive lubricants; motor oil; engine oils; non-
chemical additives for oils and fuels.

Class: 9 סוג: 9

Batteries.

י"א ניסן תשע"ה - 53331/03/2015



Trade Mark No. 260549 מספר סימן

Application Date 31/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181884 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Idensis Branding Corporation, S.L.

Address: Plaza Mossen Cinto Verdaguer, 12, E-08021 
TERRASSA, Spain

(España Sociedad Limitada)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water.

י"א ניסן תשע"ה - 53431/03/2015



Trade Mark No. 260552 מספר סימן

Application Date 16/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181921 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HALFPOPS, INC.

Address: 16140 WOODINVILLE REDMOND RD NE, 
2014 Boyer Ave E, WOODINVILLE WA 98072, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Popcorn.

י"א ניסן תשע"ה - 53531/03/2015



Trade Mark No. 260553 מספר סימן

Application Date 16/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181924 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Sunesis Pharmaceuticals, Inc.

Address: Suite 400,395 Oyster Point Blvd, South San 
Francisco CA 94080, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors, cancers, hematological disorders and 
hematological malignancies.

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

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

U.S.A., 19/04/2013, No. 85909929 ארה"ב, 19/04/2013, מספר 85909929

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 53631/03/2015



Trade Mark No. 260556 מספר סימן

Application Date 24/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181952 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red, cream 
and green. as shown in the  mark.

 Owners

Name: IRISH DISTILLERS LIMITED

Address: Simmonscourt House, Simmonscourt Road - 
Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

(Ireland An Irish Private Limited by Share, company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Distilled spirits; whiskey; liqueurs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/09/2013, No. 
012155255

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/09/2013, מספר 
012155255

Class: 33 סוג: 33

י"א ניסן תשע"ה - 53731/03/2015



Trade Mark No. 260557 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1181964 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Black, Blue and 
Gray. as shown in the mark.

 Owners

Name: Feel the World, Inc.

Address: 1282 Elder Ave, Boulder CO 80304, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Athletic and fitness apparel and footwear, namely, 
booties; caps; footwear; hats; jackets; pants; sandals; 
shirts; and t-shirts, that are primarily sold in retail 
stores specializing in running and fitness apparel and 
equipment, and through Applicant's Website.

י"א ניסן תשע"ה - 53831/03/2015



Trade Mark No. 260597 מספר סימן

Application Date 17/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1131045 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: C.B.C. ROYAL FIRST S.R.L.

Address: Via Martiri Delle Foibe, 28, I-31020 SCOMIGO 
DI CONEGLIANO (TV), Italy

(ITALY LTD LIAB CO)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Electric coffee grinders, distribution machines, 
automatic.

Class: 9 סוג: 9

Dosage dispensers.

Class: 11 סוג: 11

Electric coffee brewers; espresso and cappuccino 
coffee machines; electric coffee pots and their 
accessories; electric coffee filters; coffee roasting 
machines.

י"א ניסן תשע"ה - 53931/03/2015



Trade Mark No. 260599 מספר סימן

Application Date 23/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1150335 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: McCausland Desmond

Address: Flat 37, Regal Building, 75 Kilburn Lane, 
London W10 4BB, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Provision of chatrooms; broadcasting; television 
broadcasting; radio broadcasting; satellite television 
broadcasting; cable television broadcasting; 
communications by telephone; interactive telephone 
services; telephone messaging services; 
communication services by means of radio waves, 
telephones, the Internet, the world wide web, cable, 
satellite, microwaves and electricity grid; telephony 
for voting purposes; telephony for entertainment 
purposes; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services.

Class: 41 סוג: 41

Nightclub services; live entertainment services; 
entertainment by or relating to television and radio; 
organization of competitions (education or 
entertainment); interactive telephone competitions; 
publishing; production of cinematographic films, 
shows, radio programmes and television 
programmes; provision of education and 
entertainment by means of radio, television, satellite, 
cable, telephone, the worldwide web and the Internet; 
organization of shows; education and entertainment 
services all relating to television, cinema, radio and 
theatre; production and presentation of radio and 
television programmes, films and shows; education 
by or relating to television and radio; rental of sound 
recordings and of pre-recorded shows, films, radio 
and television performances; production of video 
tapes and video discs; radio entertainment; television 
entertainment; cinema entertainment; theatre 
entertainment; provision of game shows; television 
entertainment services involving telephonic audience 
participation; interactive entertainment for use with a 
mobile phone; provision of Internet based games; 
information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services.

י"א ניסן תשע"ה - 54031/03/2015



Trade Mark No. 260600 מספר סימן

Application Date 25/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1154026 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: myFC AB

Address: Saltmätargatan 8A, SE-113 59 STOCKHOLM, 
Sweden

(Sweden Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Battery chargers; chargers, including portable 
chargers; charging units for charging apparatus and 
instruments; parts and fittings for hand-held, 
stationary and mobile chargers; protective devices 
and cases for hand-held, stationary and mobile 
chargers.

י"א ניסן תשע"ה - 54131/03/2015



Trade Mark No. 260602 מספר סימן

Application Date 29/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1165258 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software (recorded programs) for the production and 
post-production of multimedia content (films, 
photographs, videos, digital images, three-
dimensional images); apparatus and software 
(recorded programs) for managing the color of 
multimedia content (films, photographs, videos, 
digital images, three-dimensional images), namely 
correcting, profiling, calibrating, colorimetrically 
classifying, characterizing, calibrating, converting, 
displaying and performing the rendition of color; 
game software; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction, storing, editing, encoding 
and decoding of sounds and images; television sets, 
multimedia players, optical disc players and 
recorders for digital optical discs and high-density 
optical discs, camcorders, video cameras, cameras, 
Internet cameras (webcams), apparatus for 
amplifying audio and video signals, video 
transmitters, multimedia screens, projection screens 
and projectors, set-top boxes, satellite, satellite 
navigation apparatus, electronic books, multimedia 
tablets; telephones, smart phones; digital optical 
discs, films, high-density optical discs; equipment for 
processing information, computers; computer 
screens.

Class: 28 סוג: 28

Games, toys; video game machines; game consoles.

Class: 41 סוג: 41

Production and post-production services for 
multimedia content (films, photographs, videos, 
digital images, three dimensional images); managing 
the color of multimedia content (films, photographs, 
videos, digital images, three dimensional images), 
namely correcting, profiling, standardizing, 
colorimetric classification, characterization, 
calibrating, transformation, visualization and 
depiction of color; editing services for multimedia 
content (films, photographs, videos, digital images, 
three-dimensional images); training.

י"א ניסן תשע"ה - 54231/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours gray (pantone 11), 
blue (pantone 293), purple (pantone 258), red 
(pantone 185), orange (pantone 164), yellow 
(pantone 116) and green (pantone 355). as shown in 
the mark.

 Owners

Name: Technicolor Trademark Management

Address: 1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-Les-
Moulineaux, France

(France Société par actions simplifiée à associé unique)

Class: 42 סוג: 42

Industrial analysis and research services; surveying 
(engineering work); quality control; color certification 
services for multimedia content (films, photographs, 
videos, digital images, three dimensional images); 
updating of software; software installation.

י"א ניסן תשע"ה - 54331/03/2015



Trade Mark No. 260604 מספר סימן

Application Date 08/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1172554 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BDR HOLDING

Address: 146 rue de la Pompe, F-75016 PARIS, France

(FRANCE Société par Actions Simplifiée à Associé 
Unique)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic preparations for eyelashes; false 
eyelashes; adhesives for affixing false eyelashes; 
pencils for cosmetic use; cosmetic creams; cosmetic 
set; make-up products; mascara; beauty masks; 
perfumery products; cotton wool for cosmetic use; 
lotions for cosmetic use; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; perfumes; adhesives for affixing 
false hair; make-up powder, eyebrow cosmetics; 
eyebrow pencils; cosmetic dyes; color-removing 
products; perm neutralizer; lotions for eyelash perms, 
silicone patches for eyelash enhancement; bleaching 
preparations and other substances for laundry use; 
soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; depilatory preparations; make-up removing 
products; lipstick; beauty masks; shaving products.

Class: 35 סוג: 35

Retail and online sale of cosmetics for eyelashes, 
false eyelashes, adhesives for affixing false 
eyelashes, pencils for cosmetic use, cosmetic 
creams, cosmetic kits, make-up products, mascara, 
beauty masks, perfumery products, cotton wool for 
cosmetic use, lotions for cosmetic use, tissues 
impregnated with cosmetic lotions, perfumes, 
adhesives for affixing false hair, make-up powders, 
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, cosmetic dyes, 
color-removing products, perm neutralizers, lotions 
for eyelash perms, silicone patches for the eyelash 
enhancement.

Class: 41 סוג: 41

Training.

Class: 44 סוג: 44

Hygienic and beauty care for human beings or 
animals; beauty salons; hairdressing salons.

י"א ניסן תשע"ה - 54431/03/2015



Trade Mark No. 260605 מספר סימן

Application Date 25/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1177852 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TEOXANE SA

Address: Rue de Lyon, 105, CH-1203 Genève, 
Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Dermatological and pharmaceutical products injected 
into or under the skin, into or under mucous 
membranes for filling, remodeling, giving volume to 
any part of the human body, for skin moisturizing; 
disinfectants for medical or sanitary use; wound 
healing products for medical or sanitary 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, 26/03/2013, No. 646130 שוויץ, 26/03/2013, מספר 646130

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 54531/03/2015



Trade Mark No. 260622 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Teva Women's Health Inc.

Address: 400 Chestnut ridge Road, Woodcliff Lake, New 
Jersey, 07677, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, oral 
contraceptives.

תכשירים רוקחיים, דהיינו, תכשירים אורליים למניעת הריון.     
  

י"א ניסן תשע"ה - 54631/03/2015



CALIBURGER

Trade Mark No. 260624 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Caterlex Limited 

Address: Grand City Plaza, 1-17 Sai Lau Kok Road,, 
Tsuen Wan, Hong Kong

A Hong Kong 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: 43 סוג: 43

Restaurant services; all included in class 43 שירותי מסעדות; הנכללים כולם בסוג 43                     

י"א ניסן תשע"ה - 54731/03/2015



CALIDOUBLE

Trade Mark No. 260625 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Caterlex Limited 

Address: Grand City Plaza, 1-17 Sai Lau Kok Road,, 
Tsuen Wan, Hong Kong

A Hong Kong 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: 30 סוג: 30

Sandwiches; all included in class 30 כריכים; הנכללים כולם בסוג 30                 

י"א ניסן תשע"ה - 54831/03/2015



WILD STYLE

Trade Mark No. 260627 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Caterlex Limited 

Address: Grand City Plaza, 1-17 Sai Lau Kok Road,, 
Tsuen Wan, Hong Kong

A Hong Kong 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: 29 סוג: 29

French fries; all included in class 29 טוגנים; הנכללים כולם בסוג 29                     

י"א ניסן תשע"ה - 54931/03/2015



Trade Mark No. 260632 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The National conpany Industry and Marketung 
Tissue paper-Roma

שם: החברה הלאומית לתעשיית ושיווק נייר-רומא בע"מ

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Basseem Asfour, Adv.

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: עו"ד בסים עספור

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Kitchen Paper and Toilet paper and Tissue paper נייר מטבח ונייר טואלט וממחטות נייר לאף                            
        

י"א ניסן תשע"ה - 55031/03/2015



Trade Mark No. 260633 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The National conpany Industry and Marketung 
Tissue paper-Roma

שם: החברה הלאומית לתעשיית ושיווק נייר-רומא בע"מ

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Basseem Asfour, Adv.

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: עו"ד בסים עספור

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Tissue Paper and Toilet Paper ממחטות נייר לאף ונייר טואלט      

י"א ניסן תשע"ה - 55131/03/2015



Trade Mark No. 260634 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The National conpany Industry and Marketung 
Tissue paper-Roma

שם: החברה הלאומית לתעשיית ושיווק נייר-רומא בע"מ

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Basseem Asfour, Adv.

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: עו"ד בסים עספור

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Tissue paper and paper Toilet         ממחטות נייר לאף ונייר טואלט

י"א ניסן תשע"ה - 55231/03/2015



Trade Mark No. 260641 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The National conpany Industry and Marketung 
Tissue paper-Roma

שם: החברה הלאומית לתעשיית ושיווק נייר-רומא בע"מ

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Basseem Asfour, Adv.

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: עו"ד בסים עספור

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Tissue paper and paper Toilet       ממחטות נייר לאף ונייר טואלט

י"א ניסן תשע"ה - 55331/03/2015



FLOR DE CAÑA EXTRA SECO

Trade Mark No. 260647 מספר סימן

Application Date 18/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Compania Licorera de Centroamerica S.A.

Address: c/o John Friedhoff, Esq.,1395 Brickell Ave., 
Miami, 331313306, Florida, U.S.A.

(Panama 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: 33 סוג: 33

Rum; included in class 33. רום; הנכלל כולם בסוג 33.     

י"א ניסן תשע"ה - 55431/03/2015



FLOR DE CAÑA EXTRA LITE

Trade Mark No. 260648 מספר סימן

Application Date 18/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Compania Licorera de Centroamerica S.A.

Address: c/o John Friedhoff, Esq.,1395 Brickell Ave., 
Miami, 331313306, Florida, U.S.A.

(Panama 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: 33 סוג: 33

Rum; included in class 33. רום; הנכלל בסוג 33.               

י"א ניסן תשע"ה - 55531/03/2015



FLOR DE CAÑA CENTENARIO

Trade Mark No. 260649 מספר סימן

Application Date 18/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Compania Licorera de Centroamerica S.A.

Address: c/o John Friedhoff, Esq.,1395 Brickell Ave., 
Miami, 331313306, Florida, U.S.A.

(Panama 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: 33 סוג: 33

Rum; included in class 33. רום; הנכלל בסוג 33.               

י"א ניסן תשע"ה - 55631/03/2015



FLOR DE CAÑA AÑEJO ORO

Trade Mark No. 260650 מספר סימן

Application Date 18/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Compania Licorera de Centroamerica S.A.

Address: c/o John Friedhoff, Esq.,1395 Brickell Ave., 
Miami, 331313306, Florida, U.S.A.

(Panama 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: 33 סוג: 33

Rum; included in class 33. רום; הנכלל בסוג 33.               

י"א ניסן תשע"ה - 55731/03/2015



FLOR DE CAÑA AÑEJO CLÁSICO

Trade Mark No. 260651 מספר סימן

Application Date 18/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Compania Licorera de Centroamerica S.A.

Address: c/o John Friedhoff, Esq.,1395 Brickell Ave., 
Miami, 331313306, Florida, U.S.A.

(Panama 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: 33 סוג: 33

Rum; included in class 33. רום; הנכלל בסוג 33.               

י"א ניסן תשע"ה - 55831/03/2015



FLOR DE CAÑA GRAN RESERVA

Trade Mark No. 260652 מספר סימן

Application Date 18/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Compania Licorera de Centroamerica S.A.

Address: c/o John Friedhoff, Esq.,1395 Brickell Ave., 
Miami, 331313306, Florida, U.S.A.

(Panama 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: 33 סוג: 33

Rum; included in class 33. רום; הנכלל בסוג 33.               

י"א ניסן תשע"ה - 55931/03/2015



Trade Mark No. 260657 מספר סימן

Application Date 07/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Milega Ltd. שם: מילגה בע"מ

Address: 7 Hagolan St., Carcoor, 37077, Israel כתובת : רח' הגולן 7, כרכור, 37077, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gil Madiel, Adv.

Address: America Bldg. 13 Tuval St., Ramat Gan, 52522, 
Israel

שם: גיל מדואל, עו"ד

כתובת : בית אמריקה רח' תובל 13, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Class 20 Futniture, pillows and beanbags; all 
uncluded in class 20.

ריהוט, כריות ופופים הנכללים כולם בסוג 20.                         
                            

י"א ניסן תשע"ה - 56031/03/2015



MARK ULTRA VIII

Trade Mark No. 260659 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER

Address: Los Angeles, California, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

An electronic device, namely, an electronic 
instrument for measuring the mental state, spiritual 
state or change of state in individuals; and electronic 
remote tone arm; all included in class 9.

מכשיר אלקטרוני, שהוא, כלי אלקטרוני למדידת המצב הנפשי, 
המצב הרוחני או שינוי מצב באנשים; וזרוע טון מרוחקת 

אלקטרונית; הנכללים כולם בסוג 9.                                     
                                                                                  

Class: 16 סוג: 16

Printed matter, including books, owner’s manuals, 
brochures and pamphlets; all included in class 16.

חומר מודפס, כולל ספרים, מדריכי בעלים, חוברות ועלונים; 
הנכללים כולם בסוג 16.                                                   

י"א ניסן תשע"ה - 56131/03/2015



סיזוניק
L

Trade Mark No. 260661 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Teva Women's Health Inc.

Address: 400 Chestnut ridge Road, Woodcliff Lake, New 
Jersey, 07677, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, oral 
contraceptives.

תכשירים רוקחיים, דהיינו, תכשירים אורליים למניעת הריון.     
  

י"א ניסן תשע"ה - 56231/03/2015



SEASONIQUE L

Trade Mark No. 260662 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Teva Women's Health Inc.

Address: 400 Chestnut ridge Road, Woodcliff Lake, New 
Jersey, 07677, U.S.A.

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: S. Horowitz & Co.

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

שם: ש. הורוביץ ושות'

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, oral 
contraceptives.

תכשירים רוקחיים, דהיינו, תכשירים אורליים למניעת הריון.     
  

י"א ניסן תשע"ה - 56331/03/2015



iBOO

Trade Mark No. 260663 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Teva Pharmaceuticals 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: 5 סוג: 5

Analgesic and antipyretic.     .תכשיר משכך כאבים ומוריד חום

י"א ניסן תשע"ה - 56431/03/2015



VANILLA DREAM

Trade Mark No. 260676 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: The Gillette Company

Address: One Gillette Park, Boston, MA, 02127, U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams.

תכשירי גילוח, דהיינו, משחות גילוח, ג'ל גילוח, תחליבי גילוח, 
וקצף גילוח                                                    

י"א ניסן תשע"ה - 56531/03/2015



Trade Mark No. 260684 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

 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-based preparations and beverages; 
iced coffee; tea, tea-based preparations and 
beverages; iced tea; malt-based preparations; cocoa 
and cocoa-based preparations and beverages; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
preparations and beverages; confectionery, sweets, 
candies; sugar confectionery; sugar; chewing gum; 
bakery products, bread, pastry; biscuits, cakes, 
cookies, wafers, toffees; ice cream, water ices, ice 
lollies, sherbets, frozen confections, frozen cakes, 
soft ices, frozen yoghurts; binding agents and mixes 
for making ice cream and/or water ices and/or ice 
lollies and/or sherbets and/or frozen confections 
and/or frozen cakes and/or soft ices and/or frozen 
yoghurts; breakfast cereals, muesli, corn flakes, 
cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal 
preparations; pizzas; sandwiches.

קפה, חומרי הכנה ומשקאות על בסיס קפה; קפה קר; תה, 
חומרי הכנה ומשקאות על בסיס תה; תה קר; חומרי הכנה על 
בסיס לתת; קקאו וחומרי הכנה ומשקאות על בסיס קקאו; 
שוקולד, מוצרי שוקולד, חומרי הכנה ומשקאות על בסיס 

שוקולד; דברי מתיקה, ממתקים, סוכריות; דברי מתיקה מסוכר; 
סוכר; גומי לעיסה; מוצרי מאפייה, לחם, מאפים; ביסקוויטים, 
עוגות, עוגיות, וופלים, טופי; גלידה, קרחוני מים, קרטיבים, 

שרבטים, דברי מתיקה קפואים, עוגות קפואות, קרחונים רכים, 
יוגורטים קפואים; גורמים ותערובות מקשרות להכנת גלידה ו/ 
או קרחוני מים ו/או קרטיבים ו/ או שרבטים ו/ או דברי מתיקה 
קפואים ו/ או עוגות קפואות ו/ או קרחונים רכים ו/ או יוגורטים 
קפואים; דגני ארוחת בוקר, מוזלי, פתיתי תירס, חטיפי דגנים, 
דגנים מוכנים לאכילה; חומרי הכנה לדגנים; פיצות; כריכים.       
                                                                                    
                                                                                    

                                                            

י"א ניסן תשע"ה - 56631/03/2015



BECKOCURE 

Trade Mark No. 260685 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Allnex Germany GmbH

Address: Kasteler Strasse 45, 65203 Wiesbaden, 
Germany

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chemicals used in industry; unprocessed artificial 
resins; unprocessed plastics.

כימיקלים המשמשים בתעשייה; שרפים מלאכותיים שאינם 
מעובדים; פלסטיקים שאינם מעובדים. 

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; colorants; preservatives 
against rust and deterioration of goods.

צבעים, ורנישים, לכות; צבענים; משמרים נגד חלודה ושחיקה 
של סחורות.                                                             

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/05/2013, No. 30 2013 033 178 גרמניה, 23/05/2013, מספר 178 033 2013 30

Class: 1 סוג: 1

Class: 2 סוג: 2

י"א ניסן תשע"ה - 56731/03/2015



Trade Mark No. 260691 מספר סימן

Application Date 21/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: adidas AG

Address: Herzogenaurach, 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: 9 סוג: 9

Mobile phone covers, laptop covers and sleeves; 
tablet covers and sleeves.                 

כיסויים לטלפונים ניידים, כיסויים ושרוולים למחשבי לפטופ; 
כיסויים ושרוולים לטאבלטים. 

י"א ניסן תשע"ה - 56831/03/2015



Trade Mark No. 260692 מספר סימן

Application Date 26/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182050 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a black cartridge with the word 
"ROCHE" in white letters and the word "BOBOIS" in 
thinner white letters.

 Owners

Name: ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL

Address: 18 rue de Lyon, F-75012 PARIS, France

(FRANCE Société par Actions Simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture and seats of all types, chairs, armchairs, 
settees, divans, sofas, beds, stools, ottomans, 
cushions and easy chairs; mirrors, picture frames 
(framing), works of art of wood, wax, plaster or 
plastic, keyboards for hanging keys, waste paper 
baskets not of metal, covers for clothing (wardrobe), 
flower stands (furniture), mail boxes neither of metal 
nor of masonry, baskets not of metal, umbrella 
stands, screens (furniture), coat stands, bed bases, 
mattresses, slatted indoor blinds.

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

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

France, 11/07/2013, No. 13 4 019 071 צרפת, 11/07/2013, מספר 071 019 4 13

Class: 20 סוג: 20

י"א ניסן תשע"ה - 56931/03/2015



Trade Mark No. 260694 מספר סימן

Application Date 16/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182055 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cocoa butter; dairy products; fruit fillings and jams, 
particularly fillings and jams made from fruit 
supporting cooking; prepared walnuts; preparations 
for food containing prepared nuts; nut paste; nut-
based fillings, particularly nut-based fillings 
supporting cooking.

Class: 30 סוג: 30

Cocoa, cocoa powder, cocoa products; beverages 
and food additives based on cocoa or mainly 
consisting of cocoa; chocolate.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and technical services in connection with 
agricultural methods and methods of cultivating 
cocoa as well as in connection with the production 
and treatment of chocolate and chocolate products; 
industrial research and analysis services for 
agricultural methods and methods of cultivating 
cocoa, agronomy and harvesting.

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

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

Switzerland, 18/03/2013, No. 647799 שוויץ, 18/03/2013, מספר 647799

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 57031/03/2015



 Owners

Name: Barry Callebaut AG

Address: Westpark,Pfingstweidstrasse 60, CH-8005 
Zürich, Switzerland

(Suisse Société anonyme)

י"א ניסן תשע"ה - 57131/03/2015



Trade Mark No. 260698 מספר סימן

Application Date 23/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182085 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of 3 jugs on top of the word 
Jarritos which is enclosed in a block border, and the 
entire logo is also surrounded by a border.

 Owners

Name: Jarritos, Inc.

Address: 500 W. Overland, Suite 300, El Paso TX 79935, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, mineral water, flavored drinking water, 
fruit flavored soft drinks; fruit-flavored beverages; 
fruit-flavored drinks; preparations for making fruit 
flavored drinks.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 86038576 ארה"ב, 15/08/2013, מספר 86038576

Class: 32 סוג: 32

י"א ניסן תשע"ה - 57231/03/2015



Trade Mark No. 260703 מספר סימן

Application Date 30/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182131 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripherals, computer 
components; optical and digital disk drives; computer 
programs for controlling the display of television, 
video or multimedia programs, other data and 
information provided on global information networks; 
computer programs for managing exchanges of 
communications and data; software; software for 
accessing, generating, editing and managing 
general-use databases and transferring data to and 
from databases; software for designing, creating, 
maintaining, storing and accessing management 
systems; software for creating, storing, finding, 
retrieving, displaying and analyzing information, data 
and documents; software for the limitation of 
disputes, tracking of stories, the establishment, 
maintenance, tracking and updating of profiles, 
access control and security; software for processing 
text, messaging and electronic mail, electronic diaries 
and planning and reporting of tasks, meetings and 
events; software intended for desktop publishing, 
design and computer-aided design, multimedia 
presentation creation; software for the management 
of working groups, projects, customers, business 
planning, direct mail advertising, and business and 
financial management; software for designing, 
developing, maintaining and accessing customized 
internal network sites and Internet sites; computer 
programs for use on and with computer networks and 
the Internet, namely programs for identifying, 
recording and authorizing users; programs for 
automating connection procedures for accessing web 
sites or internal networks; programs for maintaining 
server profiles; computer programs for electronic 
trading, for facilitating same and for the secure 
transfer of financial information; certification software 
for use on internal computer networks and the 
Internet, namely software for locally and remotely 
creating, publishing and providing signatures, written 
and graphic information; compilers, debugger 
programs and utility programs for creating internal 
network applications and Internet applications; 
security and encryption programs; software for 
developing computer programs and supporting 
developers with the creation of program codes for 
use in internal computer networks and the Internet; 
computer programs for running development 
programs and application programs in a common 
development environment; magnetic and optical 
disks; video screens; intercommunication apparatus.

י"א ניסן תשע"ה - 57331/03/2015



Class: 35 סוג: 35

Administrative advice, assistance and management 
in the field of business management, especially in the 
banking, financial, industrial, administrative, 
insurance and telecommunications sectors; advice on 
business organization, namely: advice on 
organization, internal auditing and control of 
companies operating particularly in the banking, 
financial, industrial, administrative, insurance and 
telecommunications sectors; management 
assistance for industrial and commercial enterprises 
active in particular in the banking, financial, industrial, 
administrative, insurance and telecommunications 
sectors; business information, searches and 
enquiries; creation and development services with 
regard to advertising and commercial communication 
strategies (marketing); personnel management 
consultancy; employment agencies; personnel 
recruitment; psychological testing for the selection of 
personnel; advertising and marketing services, 
namely, promotion of the goods and services of 
others via computer networks, wireless networks and 
global communication networks; on-line advertising 
on a computer network; television advertising; radio 
advertising; analyses and expert appraisals in the 
field of advertising, marketing and communication; 
commercial advisory services for consumers in the 
field of internal computer networks, the Internet and 
global communication networks, Internet sites, 
software, telecommunications, high technology and 
the development of computer programs and systems; 
business information and commercial advice for 
consumers in the fields of business, business 
communication and trade on internal computer 
networks, the Internet and global communication 
networks; commercial administration of the licensing 
of software for others; services for the presentation of 
goods on any communication media for retail sales 
especially of computer hardware including servers, 
computer peripherals, computer components, 
computer keyboards, computer video control devices, 
namely computer mice, trackballs, joysticks and 
game pads, electronic devices, software and related 
publications; retail sale of databases containing 
personal and/or commercial information collected via 
computer networks, wireless networks and the 
Internet; market research and studies; qualitative and 
quantitative studies within the framework of market 
research; computer file management; database 
management; arranging advertising events; public 
relations.

Class: 36 סוג: 36

Financial evaluation [insurance; banks; real estate]; 
financial consultancy services; financial analysis; 
financial management; fiscal valuations; capital 
investment; raising capital; consulting and 
information concerning insurance.

י"א ניסן תשע"ה - 57431/03/2015



Class: 38 סוג: 38

Communication by computer terminals; 
telecommunication services; services for 
communicating electronically with the general public; 
transmission, reception and delivery of messages, 
documents, images, information, television programs, 
multimedia or video and other data by electronic, 
digital or cable transmission; information agencies 
(news); communications by fiber optic networks; 
providing access to databases; telecommunication 
information; electronic messaging.

Class: 41 סוג: 41

Education and training in the field of computing, 
internal computer networks, the Internet, and global 
communication networks, Internet sites, software, 
telecommunications, and high technology and in the 
field of the development of computer programs and 
systems; advice on education and training 
(vocational guidance); correspondence courses; 
arranging and conducting of workshops, colloquiums, 
conferences, congresses, symposiums and seminars 
other than advertising, particularly in the banking, 
financial, industrial, administrative, insurance and 
telecommunications sectors; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes.

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely consultancy in the field of 
computers and software; computer programming 
services; services for the production (design), 
creation, development, installation, commissioning, 
updating, maintenance and use of computer 
programs, Internet sites, internal and global computer 
networks, databases; computer consulting and 
advice, and technical support relating to the design, 
creation, development of computer programs, of 
Internet sites, internal computer and Internet 
networks, document management, databases, 
computers, computer hardware and computer 
systems, electronic products for telecommunications, 
security and authentication, conversion of data or 
documents from physical to electronic or digital 
media; computer consulting and advice, technical 
support (computer advice) relating to the installation, 
commissioning, maintenance of computer programs, 
Internet sites, internal computer and Internet 
networks, document management, databases, 
conversion of data or documents from physical to 
electronic or digital media; creation of databases 
containing personal and/or commercial information 
collected over computer networks, wireless networks 
and the Internet; hosting of computer sites (web 
sites).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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 3 978 763 צרפת, 30/01/2013, מספר 763 978 3 13

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 57531/03/2015



 Owners

Name: DAVID R. LAYANI

Address: 235 Avenue Le Jour Se Leve, F-92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, France

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

Class: 42 סוג: 42

י"א ניסן תשע"ה - 57631/03/2015



Trade Mark No. 260704 מספר סימן

Application Date 26/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182164 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL 
PROPERTY SAS

Address: 13 avenue Morane Saulnier, F-78140 Velizy 
Villacoublay, France

(FRANCE société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Coffee, coffee extracts, artificial coffee, cocoa, 
chocolate, beverages based on cocoa, chocolate and 
coffee, tea, bakery products, pastry, biscuits, 
cookies, cakes, waffles, wafers, confectionery 
products particularly sugar and chocolate 
confectionery 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, 23/05/2013, No. 134006869 צרפת, 23/05/2013, מספר 134006869

Class: 30 סוג: 30

י"א ניסן תשע"ה - 57731/03/2015



Trade Mark No. 260706 מספר סימן

Application Date 13/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182190 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ABC Design GmbH

Address: Dr. Rudolf-Eberle-Straße 29, 79774 Albbruck, 
Germany

(GERMANY GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Children's furniture, in particular high chairs.

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

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

Germany, 15/03/2013, No. 30 2013 022 442.6/20 גרמניה, 15/03/2013, מספר 442.6/20 022 2013 30

Class: 20 סוג: 20

י"א ניסן תשע"ה - 57831/03/2015



Trade Mark No. 260709 מספר סימן

Application Date 26/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182209 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Pantone 4645 C, 
i.e. Light brown and Pantone 473 C, i.e. Light pink. 
as shown in the mark.

 Owners

Name: Stefania Frangista

Address: Aretis Graikou 4, GR-152 37 Filothei Attikis, 
Greece

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys, goods in precious 
metals or coated therewith not included in other 
classes, jewellery, jeweller's articles, precious stones, 
chronological and chronometric instruments.

Class: 24 סוג: 24

Textile and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers.

Class: 25 סוג: 25

Clothing made of fabrics, including belts, headgear, 
clothing for the neck and footwear.

י"א ניסן תשע"ה - 57931/03/2015



Trade Mark No. 260717 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182298 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Incipio Technologies, Inc.

Address: 6001 Oak Canyon, Irvine CA 92618, U.S.A.

(California, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio headphones; audio earphones; audio 
connection cables; video connection cables; battery 
chargers; computer carrying cases.

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

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

U.S.A., 25/06/2013, No. 85969267 ארה"ב, 25/06/2013, מספר 85969267

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 58031/03/2015



Trade Mark No. 260718 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182306 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: JT International S.A.

Address: 1, Rue de la Gabelle, CH-1211 Genève 26, 
Switzerland

(Suisse Société anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, moist 
tobacco powder called "snus"; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
mixed with tobacco for non-medical and non-
therapeutic purposes; snuff; smokers' articles 
included in this class; cigarette paper, cigarette tubes 
and matches.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 07/06/2013, No. 645318 שוויץ, 07/06/2013, מספר 645318

Class: 34 סוג: 34

י"א ניסן תשע"ה - 58131/03/2015



Trade Mark No. 260728 מספר סימן

Application Date 26/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182400 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHENZHEN SOLING INDUSTRIAL CO.,LTD

Address: Building 6&7,Guanzhang Plant Building, 
Qiankeng Community, GuanLan Street, Bao'an District, 
Shenzhen City, People's Republic of China

(Organized and existing under the lws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Speed checking apparatus for vehicles; milage 
recorders for vehicles; speed indicators; optical 
apparatus and instruments; anti-theft warning 
apparatus; computer peripheral devices; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; vehicle 
radios; accumulators, electric, for vehicles; remote 
control apparatus.

י"א ניסן תשע"ה - 58231/03/2015



Trade Mark No. 260729 מספר סימן

Application Date 09/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182403 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Corporation)

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, 07/03/2013, No. 16603 ליכטנשטיין, 07/03/2013, מספר 16603

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beers.

י"א ניסן תשע"ה - 58331/03/2015



Trade Mark No. 260730 מספר סימן

Application Date 09/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182415 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Hospira, Inc.

Address: Dept. NLEG, Bldg. H-1,275 North Field Drive, 
Lake Forest IL 60045, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical device, namely, an infusion pump and 
medical tube sets sold empty for drug and nutritional 
delivery.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 11/06/2013, No. 85956799 ארה"ב, 11/06/2013, מספר 85956799

Class: 10 סוג: 10

י"א ניסן תשע"ה - 58431/03/2015



Trade Mark No. 260731 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182437 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Maple Mountain Group, INC.

Address: 588 South 2000 West, Springville UT 84663, 
U.S.A.

(Utah, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; costume jewelry.

Class: 16 סוג: 16

Plastic and paper gift bags; ink pens; stationery-type 
portfolios.

Class: 18 סוג: 18

All-purpose carrying bags.

Class: 21 סוג: 21

Drinking mugs.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely, shirts and hats.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 07/05/2013, No. 85925822 ארה"ב, 07/05/2013, מספר 85925822

Class: 14 סוג: 14

Class: 16 סוג: 16

Class: 18 סוג: 18

Class: 21 סוג: 21

Class: 25 סוג: 25

י"א ניסן תשע"ה - 58531/03/2015



Trade Mark No. 260732 מספר סימן

Application Date 22/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182458 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZERO MOTORCYCLES, INC.

Address: 380 El Pueblo Road, SCOTTS VALLEY CA 
95066, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Electric vehicles, namely, motorcycles; motorcycles.

י"א ניסן תשע"ה - 58631/03/2015



Trade Mark No. 260733 מספר סימן

Application Date 10/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182463 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL (UK) Limited

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes; eau de toilette; eau de cologne; 
deodorants for personal use; essential oils for 
personal use; perfumed bath and shower gels; 
perfumed lotions, creams and gels for body care.

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

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

European Community Trade Mark, 18/07/2013, No. 
011993169

איחוד האירופי לסימני מסחר, 18/07/2013, מספר 
011993169

Class: 3 סוג: 3

Deodorants for personal use; essential oils for 
personal use; perfumed bath and shower gels; 
perfumed lotions, creams and gels for body care.

י"א ניסן תשע"ה - 58731/03/2015



Trade Mark No. 260734 מספר סימן

Application Date 07/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182464 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: L'OREAL

Address: 14, rue Royale, F-75008 PARIS, France

(France Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Hair coloring products.

י"א ניסן תשע"ה - 58831/03/2015



Trade Mark No. 260735 מספר סימן

Application Date 08/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182496 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application messaging software for mobile 
phones, portable media players, handheld computers 
and related mobile devices, namely, software that 
allows users to communicate with each other; 
computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers and 
related mobile devices, namely, software that allows 
messaging among guests of lodging 
accommodations owned and hosted by others and 
among the hosts who list lodging accommodations 
for rent and sale; computer application software for 
mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices, namely, 
software that allows users to plan, announce, invite 
others to attend and evaluate real world meetings 
and events; computer application software for mobile 
phones, portable media players, handheld computers 
and related mobile devices, namely, software that 
allows users to solicit each other to perform a wide 
range of personal and customized services, 
housekeeping, cooking and related services, 
personalized travel, itinerary and private tour and 
activity services; computer application software for 
mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices, namely, 
software that allows users to arrange for the remote 
exchange of keys to lodgings, homes and vehicles 
and for locking and unlocking lodgings homes and 
vehicles; computer application software for mobile 
phones, portable media players, handheld computers 
and related mobile devices, namely, software 
management tools to permit users to manage, 
organize, calendar and share with others travel 
bookings, activity dates, photographs, opinions and 
preferences; computer application software for 
mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices, namely, 
software management tools to permit users to 
arrange for temporary lodging check-in help; 
computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers and 
related mobile devices, namely, software that permits 
listers of goods, real property and services for rent or 
sale to receive suggested improvements to their 
listing advertisements; computer application software 
for mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices, namely, 
software that permits listers of goods, real property 
and services for rent or sale to arrange for 
professional photographs of the listed goods, 
property and services; computer application software; 
computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers and 

י"א ניסן תשע"ה - 58931/03/2015



related mobile devices; computer application 
software for mobile phones, portable media players, 
handheld computers and related mobile devices, 
namely, software to facilitate the sale of goods and 
services by others via a computer network and to 
provide evaluative feedback and ratings of sellers' 
goods and services, the value and prices of sellers' 
goods and services, buyers' and sellers' 
performance, delivery, and overall trading experience 
in connection therewith; computer application 
software for mobile phones, portable media players, 
handheld computers and related mobile devices, 
namely, software that allows users to list and rent 
temporary lodging, access information, listings and 
announcements about housing, apartments, 
condominiums, townhouses, real estate, commercial 
real estate and rental and leasing advertisements for 
the foregoing; computer application software for 
mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices, namely, 
software that allows users to provide reviews and 
feedback about listers and renters of real estate, 
temporary lodging, transportation, sharing of vehicles 
and rides and temporary parking; computer 
application software for mobile phones, portable 
media players, handheld computers and related 
mobile devices, namely, software that allows users to 
make and receive payments for the rental, purchase 
and sale of goods and services; computer application 
software for mobile phones, portable media players, 
handheld computers and related mobile devices, 
namely, software that allows users to search for 
travel, transportation, temporary accommodation, 
vehicle and ride sharing and temporary vehicle 
parking listings, travel information and related topics 
and for making reservations and bookings for 
transportation, temporary accommodations, vehicle 
and ride sharing and temporary parking; computer 
application software for mobile phones, portable 
media players, handheld computers and related 
mobile devices, namely, software that allows users to 
provide travel reviews and recommendations for local 
attractions; computer application software for mobile 
phones, portable media players, handheld computers 
and related mobile devices, namely, software that 
allows vehicle owners and users to list, arrange and 
reserve shared vehicles and rides; computer 
application software for mobile phones, portable 
media players, handheld computers and related 
mobile devices, namely, software that allows users to 
list, arrange and reserve temporary parking of 
vehicles at residences and businesses; computer 
application software for mobile phones, portable 
media players, handheld computers and related 
mobile devices, namely, software that allows users to 
list and book car sharing, ride sharing and temporary 
parking; computer application software for mobile 
phones, portable media players, handheld computers 
and related mobile devices, namely, software that 
allows users to access information and listing of 
peer-to-peer transportation; computer application 
software for mobile phones, portable media players, 
handheld computers and related mobile devices, 
namely, software that allows users to engage in 
social networking featuring travel, transportation, 
temporary lodging, shared vehicles and rides, 
temporary parking and the rental and listing of real 
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Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely, remote management of 
electronic messaging systems for others; computer 
services, namely, remote management of electronic 
messaging systems for others that allows users of 
mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices to 
communicate with each other; providing temporary 
use of web-based messaging software applications 
that allows users of mobile phones, portable media 
players, handheld computers and related mobile 
devices to communicate with each other; providing 
temporary use of web-based messaging software 
applications that allows users of mobile phones, 
portable media players, handheld computers and 
related mobile devices to send and receive 
messages among guests of lodging accommodations 
owned and hosted by others and among the hosts 
who list lodging accommodations for rent and sale; 
providing temporary use of a web-based software 
application for identifying and defining the scope and 
components of projects; providing temporary use of a 
web-based software application for providing an 
online marketplace for buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer network; 
providing temporary use of a web-based software 
application for providing a two-way system for users 
of an online marketplace to evaluate and provide 
feedback regarding parties they have interacted with 
via the online marketplace; providing temporary use 
of web-based software application that allows users 
of mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices to plan, 
announce, invite others to attend and evaluate real 
world meetings and events; providing temporary use 
of web-based software application that allows users 
of mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices to solicit each 
other to perform a wide range of personal and 
customized services, housekeeping, cooking and 
related services, personalized travel, itinerary and 
private tour and activity services; providing temporary 
use of webbased software application that allows 
users of mobile phones, portable media players, 
handheld computers and related mobile devices to 
arrange for the remote exchange of keys to lodgings, 
homes and vehicles and for locking and unlocking 
lodgings homes and vehicles; providing temporary 
use of web-based software application that allows 
users of mobile phones, portable media players, 
handheld computers and related mobile devices to 
manage, organize, calendar and share with others 
travel bookings, activity dates, photographs, opinions 
and preferences; providing temporary use of web-
based software application that allows users of 
mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices to arrange for 
temporary lodging check-in help; providing temporary 
use of web-based software application that allows 
users of mobile phones, portable media players, 
handheld computers and related mobile devices to 
list goods, real property and services for rent or sale 
and receive suggested improvements to their listing 
advertisements; providing temporary use of web-
based computer application software for mobile 
phones, portable media players, handheld computers 
and related mobile devices, namely, software that 
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allows users to list of goods, real property and 
services for rent or sale and arrange for professional 
photographs of the listed goods, property and 
services; providing temporary use of web-based 
software application that facilitates use of the internet 
by users of mobile phones, portable media players, 
handheld computers and related mobile devices; 
providing temporary use of web-based software 
application that allows users of mobile phones, 
portable media players, handheld computers and 
related mobile devices to facilitate the sale of goods 
and services via computer network and to provide 
evaluative feedback and ratings of sellers' goods and 
services, the value and prices of sellers' goods and 
services, buyers' and sellers' performance, delivery, 
and overall trading experience in connection 
therewith; providing temporary use of web-based 
software application that allows users of mobile 
phones, portable media players, handheld computers 
and related mobile devices to list and rent temporary 
lodging, access information, listings and 
announcements about housing, apartments, 
condominiums, townhouses, real estate, commercial 
real estate and rental and leasing advertisements for 
the foregoing; providing temporary use of web-based 
software application that allows users of mobile 
phones, portable media players, handheld computers 
and related mobile devices to provide reviews and 
feedback about listers and renters of real estate, 
temporary lodging, transportation, sharing of vehicles 
and rides and temporary parking; providing 
temporary use of webbased software application that 
allows users of mobile phones, portable media 
players, handheld computers and related mobile 
devices to make payments for the purchases of 
goods and services; providing temporary use of web-
based software application that allows users of 
mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices to search for 
travel, transportation, temporary accommodation, 
vehicle and ride sharing and temporary vehicle 
parking listings, travel information and related topics 
and for making reservations and bookings for 
transportation, temporary accommodations, vehicle 
and ride sharing and temporary parking; providing 
temporary use of web-based software application 
that allows users of mobile phones, portable media 
players, handheld computers and related mobile 
devices to provide travel reviews and 
recommendations for local attractions; providing 
temporary use of web-based software application 
that allows users of mobile phones, portable media 
players, handheld computers and related mobile 
devices to list, arrange and reserve shared vehicles 
and rides; providing temporary use of web-based 
software application that allows users of mobile 
phones, portable media players, handheld computers 
and related mobile devices to list, arrange and 
reserve temporary parking of vehicles at residences 
and businesses; providing temporary use of web-
based software application that allows users of 
mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices to list and 
book car sharing, ride sharing and temporary parking; 
providing temporary use of web-based software 
application that allows users of mobile phones, 
portable media players, handheld computers and 
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related mobile devices to access information and 
listings of peer-to-peer transportation; providing 
temporary use of web-based software application 
that allows users of mobile phones, portable media 
players, handheld computers and related mobile 
devices to engage in social networking featuring 
travel, transportation, temporary lodging, shared 
vehicles and rides, temporary parking and the rental 
and listing of real estate; software as a service 
(SAAS) services featuring messaging software that 
allows users of mobile phones, portable media 
players, handheld computers and related mobile 
devices to communicate with each other; software as 
a service (SAAS) services featuring messaging 
software that allows users of mobile phones, portable 
media players, handheld computers and related 
mobile devices to send and receive messages 
among guests of lodging accommodations owned 
and hosted by others and among the hosts who list 
lodging accommodations for rent and sale; software 
as a service (SAAS) services featuring software that 
allows users of mobile phones, portable media 
players, handheld computers and related mobile 
devices to plan, announce, invite others to attend and 
evaluate real world meetings and events; software as 
a service (SAAS) services featuring software that 
allows users of mobile phones, portable media 
players, handheld computers and related mobile 
devices to solicit each other to perform a wide range 
of personal and customized services, housekeeping, 
cooking and related services, personalized travel, 
itinerary and private tour and activity services; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software that allows users of mobile phones, portable 
media players, handheld computers and related 
mobile devices to arrange for the remote exchange of 
keys to lodgings, homes and vehicles and for locking 
and unlocking lodgings homes and vehicles; software 
as a service (SAAS) services featuring software 
management tools that allows users of mobile 
phones, portable media players, handheld computers 
and related mobile devices to manage, organize, 
calendar and share with others travel bookings, 
activity dates, photographs, opinions and 
preferences; software as a service (SAAS) services 
featuring software management tools that allows 
users of mobile phones, portable media players, 
handheld computers and related mobile devices to 
arrange for temporary lodging check-in help; software 
as a service (SAAS) services featuring software that 
allows users of mobile phones, portable media 
players, handheld computers and related mobile 
devices to list goods, real property and services for 
rent or sale and receive suggested improvements to 
their listing advertisements; software as a service 
(SAAS) services featuring software that allows users 
of mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices to list goods, 
real property and services for rent or sale and 
arrange for professional photographs of the listed 
goods, property and services; software as a service 
(SAAS) services featuring software that facilitates 
use of the internet by users of mobile phones, 
portable media players, handheld computers and 
related mobile devices; software as a service (SAAS) 
services featuring software that allows users of 
mobile phones, portable media players, handheld 
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computers and related mobile devices to facilitate the 
sale of goods and services via computer network and 
to provide evaluative feedback and ratings of sellers' 
goods and services, the value and prices of sellers' 
goods and services, buyers' and sellers' 
performance, delivery, and overall trading experience 
in connection therewith; software as a service 
(SAAS) services featuring software that allows users 
of mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices to list and rent 
temporary lodging, access information, listings and 
announcements about housing, apartments, 
condominiums, townhouses, real estate, commercial 
real estate and rental and leasing advertisements for 
the foregoing; software as a service (SAAS) services 
featuring software that allows users of mobile 
phones, portable media players, handheld computers 
and related mobile devices to provide reviews and 
feedback about listers and renters of real estate, 
temporary lodging, transportation, sharing of vehicles 
and rides and temporary parking; software as a 
service (SAAS) services featuring software that 
allows users of mobile phones, portable media 
players, handheld computers and related mobile 
devices to make payments for the purchases of 
goods and services; software as a service (SAAS) 
services featuring software that allows users of 
mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices to search for 
travel, transportation, temporary accommodation, 
vehicle and ride sharing and temporary vehicle 
parking listings, travel information and related topics 
and for making reservations and bookings for 
transportation, temporary accommodations, vehicle 
and ride sharing and temporary parking; software as 
a service (SAAS) services featuring software that 
allows users of mobile phones, portable media 
players, handheld computers and related mobile 
devices to provide travel reviews and 
recommendations for local attractions; software as a 
service (SAAS) services featuring software that 
allows users of mobile phones, portable media 
players, handheld computers and related mobile 
devices to list, arrange and reserve shared vehicles 
and rides; software as a service (SAAS) services 
featuring software that allows users of mobile 
phones, portable media players, handheld computers 
and related mobile devices to list, arrange and 
reserve temporary parking of vehicles at residences 
and businesses; software as a service (SAAS) 
services featuring software that allows users of 
mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices to list and 
book car sharing, ride sharing and temporary parking; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software that allows users of mobile phones, portable 
media players, handheld computers and related 
mobile devices to access information and listings of 
peer-to-peer transportation; software as a service 
(SAAS) services featuring software that allows users 
of mobile phones, portable media players, handheld 
computers and related mobile devices to engage in 
social networking featuring travel, transportation, 
temporary lodging, shared vehicles and rides, 
temporary parking and the rental and listing of real 
estate.

י"א ניסן תשע"ה - 59431/03/2015



 Owners

Name: Airbnb, Inc.

Address: 888 Brannan Street, 4th Floor, San Francisco 
CA 94103, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

י"א ניסן תשע"ה - 59531/03/2015



Trade Mark No. 260738 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182565 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Cosmetic Dermatology, Inc.

Address: 8798 NW 15 Street, Miami, FL 33172, U.S.A.

(Florida, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Skin creams, body lotions, skin lotions, skin 
moisturizers, skin emollients, eye creams and non-
medicated skin serums.

י"א ניסן תשע"ה - 59631/03/2015



Trade Mark No. 260739 מספר סימן

Application Date 18/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182568 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 22 סוג: 22

Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags (not included in other classes); 
padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics); raw fibrous textile materials.

Class: 23 סוג: 23

Threads for textile use, yarns.

Class: 24 סוג: 24

Textiles and textile goods, not included in other 
classes, non-woven textile fabrics, cloth, bed 
blankets, traveling rugs, quilts, lingerie fabric, bath 
linen except clothing, household linen, bed linen, 
table linen not of paper; table covers, covers for 
cushions, pillow shams, mattress covers, curtains of 
textile or plastic, shower curtains of textile or plastic.

Class: 25 סוג: 25

Clothing; suits and dresses, shirts, hosiery, singlets, 
sweaters, T-shirts, trousers, leggings (trousers), 
skirts, jackets, overcoats, top coats, raincoats, 
dressing gowns, swimsuits, neckerchiefs, underwear, 
stockings, socks, tights, gloves, hats, berets; 
footwear, shoes, belts.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/03/2013, No. FI2013C000417 FI2013C000417 איטליה, 26/03/2013, מספר

Class: 22 סוג: 22

Class: 23 סוג: 23

Class: 24 סוג: 24

Class: 25 סוג: 25

Class: 27 סוג: 27

י"א ניסן תשע"ה - 59731/03/2015



 Owners

Name: GOLDEN LADY COMPANY S.p.A.

Address: Via G. Leopardi, 3/5, I-46043 CASTIGLIONE 
DELLE STIVIERE (MN), Italy

(Italy Joint Stock Company)

י"א ניסן תשע"ה - 59831/03/2015



Trade Mark No. 260740 מספר סימן

Application Date 22/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182569 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Ricola AG

Address: Baselstrasse 31, CH-4242 Laufen, Switzerland

(Switzerland aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Candy not for medical use; herbal teas for non 
medicinal use; confectionary containing herbs for 
non-medicated purposes, namely lozenges and 
drops.

י"א ניסן תשע"ה - 59931/03/2015



Trade Mark No. 260741 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182576 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: 30 סוג: 30

Coffee, flavored coffee, coffee extracts, coffee-based 
beverages and preparations; iced coffee; artificial 
coffee, artificial coffee extracts, artificial coffee-based 
beverages and preparations; chicory (coffee 
substitute); tea, tea extracts, tea-based beverages 
and preparations; iced tea; cocoa and cocoa-based 
beverages and preparations; chocolate, chocolate 
products, chocolate-based beverages and 
preparations; sugar; biscuits, cookies.

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

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

Switzerland, 25/05/2013, No. 644581 שוויץ, 25/05/2013, מספר 644581

Class: 30 סוג: 30

י"א ניסן תשע"ה - 60031/03/2015



Trade Mark No. 260742 מספר סימן

Application Date 17/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182628 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HONBU SANKEI CO., LTD.

Address: 12th Floor,Osaka-Tokio-Marine-Nichido Bldg., 2
-53, Shiromi 2-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-
0001, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chlorous acid aqueous solution.

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants, anti-microbials and sterilizing agents, 
comprising chlorous acid aqueous solution.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 2013-27453 יפן, 12/04/2013, מספר 2013-27453

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 60131/03/2015



Trade Mark No. 260746 מספר סימן

Application Date 04/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182679 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Škoda Auto a.s.

Address: Tř. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá 
Boleslav, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts, all included in this class.

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

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

Czech Republic, 12/04/2013, No. 503511 הרפובליקה הצ'כית, 12/04/2013, מספר 503511

Class: 12 סוג: 12

י"א ניסן תשע"ה - 60231/03/2015



Trade Mark No. 260747 מספר סימן

Application Date 13/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182684 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ŠKODA AUTO a.s.

Address: Tř. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá 
Boleslav, Czech Republic

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Automobiles and their parts, all included in this class.

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

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

Czech Republic, 08/08/2013, No. 506648 הרפובליקה הצ'כית, 08/08/2013, מספר 506648

Class: 12 סוג: 12

י"א ניסן תשע"ה - 60331/03/2015



Trade Mark No. 260748 מספר סימן

Application Date 23/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182685 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Shoes, namely shoes made of rubber, boots, lace 
boots, ankle boots, gymnastic shoes, track shoes, 
football shoes, beach shoes, rain boots, galoshes, 
flip-flops, sandals, wooden shoes; slippers; soles for 
footwear; heels; bottom parts of footwear; clothing 
articles, namely sweater, skirts, tailleurs, tight, tail 
coat, smoking jackets, padded clothes; T-shirts, 
pullover; knitwear [clothing]; parka, tracksuits, 
smocks; coats, jackets, furs (clothing); blouse, vests, 
shirts, trousers, shorts, jeans, Bermuda shorts, 
outdoor clothing; raincoats, rain cloaks; gloves, 
mittens; fur stoles [clothing], neckties; scarves; 
mantles, stoles, bandanas; ascots; belts; hats; 
pockets for clothing; baby layettes [clothing]; clothes 
for babies; sports clothing; sports knitwear; sport 
suits; bath robes; swimsuits; swimming caps; bras; 
tights, underwear, slips, lingerie; undershirts; 
pajamas.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 08/08/2013, No. AN2013C000478 AN2013C000478 איטליה, 08/08/2013, מספר

Class: 25 סוג: 25

י"א ניסן תשע"ה - 60431/03/2015



 Owners

Name: DELHICATHEN ITALIA S.R.L.

Address: Via E. Borioni SCN, I-62012 CIVITANOVA 
MARCHE (MC), Italy

(Italy Limited Company)

י"א ניסן תשע"ה - 60531/03/2015



Trade Mark No. 260750 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182703 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MAPLE MOUNTAIN GROUP, INC.

Address: 588 SOUTH 2000 WEST, SPRINGVILLE UT 
84663, U.S.A.

(Utah, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Advertising and marketing services; website 
specializing in the promotion of cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations and products, 
cosmetics, facial care products, skin care products, 
hair care products, dietary, nutritional and herbal 
supplements for use in retail services through direct 
solicitation by distributors directed to end-users.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 07/05/2013, No. 85925817 ארה"ב, 07/05/2013, מספר 85925817

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 60631/03/2015



Trade Mark No. 260751 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182704 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MAPLE MOUNTAIN GROUP, INC.

Address: 588 SOUTH 2000 WEST, SPRINGVILLE UT 
84663, U.S.A.

(Utah, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 40 סוג: 40

Custom aseptic manufacturing of dietary 
supplements.

Class: 44 סוג: 44

Advisory information and consultancy services in the 
field of dietary, beauty and personal 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)

U.S.A., 07/05/2013, No. 85925811 ארה"ב, 07/05/2013, מספר 85925811

Class: 40 סוג: 40

Class: 44 סוג: 44

י"א ניסן תשע"ה - 60731/03/2015



Trade Mark No. 260752 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182705 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MAPLE MOUNTAIN GROUP, INC.

Address: 588 SOUTH 2000 WEST, SPRINGVILLE UT 
84663, U.S.A.

(Utah, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

House mark for a full line of cosmetics, skin care 
products, facial care products, hair care products, 
shaving gels and soaps; House mark for a full line of 
deodorants and anti-perspirant; House mark for a full 
line of dental preparations, namely, toothpaste and 
mouthwash; House mark for a full line of laundry 
detergent, all-purpose cleaner concentrates, hand 
dish soap and perfumery.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 07/05/2013, No. 85925824 ארה"ב, 07/05/2013, מספר 85925824

Class: 3 סוג: 3

י"א ניסן תשע"ה - 60831/03/2015



Trade Mark No. 260753 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182706 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MAPLE MOUNTAIN GROUP, INC.

Address: 588 SOUTH 2000 WEST, SPRINGVILLE UT 
84663, U.S.A.

(Utah, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Herbal tea; chocolate-based meal replacement bars.

Class: 32 סוג: 32

Oxygenated water; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; aerated drinks containing fruit 
juices; preparations in the form of powder for making 
fruit drinks, energy drinks, and enhanced mineral 
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)

U.S.A., 07/05/2013, No. 85925820 ארה"ב, 07/05/2013, מספר 85925820

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

י"א ניסן תשע"ה - 60931/03/2015



Trade Mark No. 260754 מספר סימן

Application Date 22/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0392557 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GRYSON, naamloze vennootschap

Address: Nijverheidsstraat 3, B-8650 Houthulst, Belgium

(Belgium public limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

All tobacco products.

י"א ניסן תשע"ה - 61031/03/2015



Trade Mark No. 260756 מספר סימן

Application Date 26/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0751029 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COSWELL S.p.A.

Address: Via P. Gobetti, 4, I-40050 Funo di Argelato, Italy

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps for body care; perfumery goods, essential oils, 
toiletries, bath and shower foams and gels, anti-
wrinkle creams, emollient creams, personal 
deodorants, hair lotions, dentifrices.

י"א ניסן תשע"ה - 61131/03/2015



Trade Mark No. 260757 מספר סימן

Application Date 21/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0773142 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BETTER3FRUIT N.V.

Address: Willem de Croylaan 42, B-3001 Heverlee, 
Belgium

(N.V.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruits.

י"א ניסן תשע"ה - 61231/03/2015



Trade Mark No. 260759 מספר סימן

Application Date 13/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0867307 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MACRON S.P.A.

Address: Via Brodolini, 5, I-40056 CRESPELLANO (BO), 
Italy

(ITALY JOINT STOCK COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"א ניסן תשע"ה - 61331/03/2015



Trade Mark No. 260761 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1014459 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"א ניסן תשע"ה - 61431/03/2015



 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States Corporation)

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer hardware; computer 
peripherals; handheld computers; handheld mobile 
digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
image, audio, and audiovisual files, for the sending 
and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio 
player, handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, camera, and 
global positioning system (GPS) electronic navigation 
device; digital audio and video recorders and players; 
personal digital assistants; electronic organizers; 
cameras; telephones; mobile phones; satellite 
navigational systems, namely, global positioning 
systems (GPS); electronic navigational devices, 
namely, global positioning satellite (GPS) based 
navigation receivers; computer game machines for 
use with external display screens, monitors, or 
televisions; a full line of accessories and parts for the 
aforementioned goods; stands, covers, cases, 
holsters, power adaptors, and wired and wireless 
remote controls for the aforementioned goods; 
computer memory hardware; computer disc drives; 
optical disc drives; computer networking hardware; 
computer monitors; flat panel display monitors; 
computer keyboards; computer cables; modems; 
computer mice; electronic docking stations; set top 
boxes; batteries; battery chargers; electrical 
connectors, wires, cables, and adaptors; devices for 
hands-free use; headphones; earphones; ear buds; 
audio speakers; microphones; and headsets; a full 
line of computer software for business, home, 
education, and developer use; downloadable audio 
and video files, movies, ring tones, video games, 
television programs, pod casts and audio books via 
the internet and wireless devices featuring music, 
movies, videos, television, celebrities, sports, news, 
history, science, politics, comedy, children's 
entertainment, animation, culture, current events and 
topics of general interest.

י"א ניסן תשע"ה - 61531/03/2015



HAIRMEETWARDROBE

Trade Mark No. 260770 מספר סימן

Application Date 22/11/2013 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; deodorants and 
antiperspirants; hair care products; hair colorants, 
hair dyes, hair lotions, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair 
glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, 
hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for the 
bath and/or shower; non-medicated toilet 
preparations; skin care preparations; cosmetics; all 
included in class 3.

סבונים; בשמים; שמנים אתריים; דאודורנטים ומונעי הזעה; 
מוצרי טיפוח לשיער; צבע לשיער, צבעי שיער, תחליבים לשיער, 
תכשירים לסלסול שיער, שמפו, מרככים, ספריי לשיער, אבקה 
לשיער, מוצרים לעיצוב שיער, לקים לשיער, מוסים לשיער, גלייז 
לשיער, ג'ל לשיער, מוצרי לחות לשיער, נוזל לשיער, טיפולים 
לשימור השיער, טיפולים לייבוש השיער, שמנים לשיער, טוניק 
לשיער, קרמים לשיער, תכשירים לאמבטיה ו/או למקלחת; 
תכשירי טואלט שאינם רפואיים; תכשירי טיפוח לעור; 

קוסמטיקה; הנכללים כולם בסוג 3.                                       
                                                                                    

                                

י"א ניסן תשע"ה - 61631/03/2015



M-טיב
M-TIV

Trade Mark No. 260772 מספר סימן

Application Date 23/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the letter M or the word Tiv 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי באות M או במילה 
טיב בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: N.Y. Tivoni Ltd. שם: נ.י. טבעוני בע"מ

Address: 33 Remez Street, Yahud, Israel כתובת : רחוב רמז 33, יהוד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Ben Gal, Adv 

Address: Jabotinsky 7, Ramat Gan, Israel

שם: עמית בן גל, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

dietetic substances, food suplements; all included in 
class 5

חומרים דיאטטיים; תוסף תזונה ; הנכללים כולם בסוג 5           
              

י"א ניסן תשע"ה - 61731/03/2015



לייבטיב
LiveTiv

Trade Mark No. 260773 מספר סימן

Application Date 23/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Live or Tiv separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים לייב או טיב 
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: N.Y. Tivoni Ltd. שם: נ.י. טבעוני בע"מ

Address: 33 Remez Street, Yahud, Israel כתובת : רחוב רמז 33, יהוד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Ben Gal, Adv 

Address: Jabotinsky 7, Ramat Gan, Israel

שם: עמית בן גל, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

hygienic and beauty care for human beings; all 
included in class 44

טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 44
               

י"א ניסן תשע"ה - 61831/03/2015



וולטיב
WellTiv

Trade Mark No. 260775 מספר סימן

Application Date 23/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words Well or Tiv separately, but 
in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים וול או טיב 
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: N.Y. Tivoni Ltd. שם: נ.י. טבעוני בע"מ

Address: 33 Remez Street, Yahud, Israel כתובת : רחוב רמז 33, יהוד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Ben Gal, Adv 

Address: Jabotinsky 7, Ramat Gan, Israel

שם: עמית בן גל, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

hygienic and beauty care for human beings; all 
included in class 44

טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם; הנכללים כולם בסוג 44
               

י"א ניסן תשע"ה - 61931/03/2015



איןביוטי
inbeauty

Trade Mark No. 260777 מספר סימן

Application Date 23/11/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה אין או ביוטי 
בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: N.Y. Tivoni Ltd. שם: נ.י. טבעוני בע"מ

Address: 33 Remez Street, Yahud, Israel כתובת : רחוב רמז 33, יהוד, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Amit Ben Gal, Adv 

Address: Jabotinsky 7, Ramat Gan, Israel

שם: עמית בן גל, עו"ד

כתובת : ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 44 סוג: 44

hygienic and beauty care for human beings; all 
included in class 44

טיפולים היגיינים וטיפולי יופי לבני אדם ; הנכללים כולם בסוג 
             44

י"א ניסן תשע"ה - 62031/03/2015



MS1

Trade Mark No. 260791 מספר סימן

Application Date 24/11/2013 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; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; firearm attachments; firearm accessories ; 
all included in class 13

כלי נשק; תחמושת וקליעים; חומרי נפץ; זיקוקי די-נור; חיבורים 
לכלי ירייה; אביזרים לכלי ירייה ; הנכללים כולם בסוג 13         

                        

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings; toy weapons, toy gun 
accessories, parts and fittings thereof; all included in 
class 28

משחקים וצעצועים; כלי נשק צעצוע, תוספות, חלקים ואביזרים 
לאקדחי ורובי צעצוע; הנכללים כולם בסוג 28                         

  

י"א ניסן תשע"ה - 62131/03/2015



RED SUN

Trade Mark No. 260798 מספר סימן

Application Date 24/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: 22nd Century Limited LLC

Address: 9530 Main Street, Clarence, NY, 14031, U.S.A.

Limited Liability Company of Delaware

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: 34 סוג: 34

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

סיגריות, טבק, מוצרי טבק, צרכי מעשנים, מציתים, גפרורים; 
הנכללים כולם בסוג 34.                                                     

י"א ניסן תשע"ה - 62231/03/2015



Ziv Greenovate

Trade Mark No. 260807 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ziv Kitchen Industries Ltd שם: מטבחי זיו תעשיות בע"מ

Address: 28 Lehi st., Bnei Brak, 5120045, Bnei Brak, 
Israel

כתובת : לח"י 28, בני ברק, 5120045, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Kitchen cupboards, Kitchen furniture ארונות מטבח, רהיטי מטבח                           

י"א ניסן תשע"ה - 62331/03/2015



Greenovate

Trade Mark No. 260809 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Ziv Kitchen Industries Ltd שם: מטבחי זיו תעשיות בע"מ

Address: 28 Lehi st., Bnei Brak, 5120045, Bnei Brak, 
Israel

כתובת : לח"י 28, בני ברק, 5120045, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tony Greenman, Adv.

Address: Amot investments Tower 2 Weizman Street, 
Tel Aviv, 64239, Israel

שם: טוני גרינמן, עו"ד

כתובת : מגדל אמות השקעות,  רחוב ויצמן 2, תל אביב, 64239, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Kitchen cupboards, Kitchen furniture ארונות מטבח, רהיטי מטבח                           

י"א ניסן תשע"ה - 62431/03/2015



TRUEIR

Trade Mark No. 260811 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 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

Thermal imagers.       .מערכות הדמיה תרמית

י"א ניסן תשע"ה - 62531/03/2015



FEEDER

Trade Mark No. 260818 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Start-Up Nation Holdings Israel Ltd. שם: סטארט-אפ ניישן הולדינגס ישראל בע"מ

Address: 16 Abba Hillel Road, Ramat Gan, 52506, Israel כתובת : דרך אבא הלל 16, רמת גן, 52506, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for searchable databases, 
computer application software for personal 
computers and mobile devices, software for 
searching databases, and computerized databases to 
contain or aggregate information on start-up 
companies, new and early stage companies and 
ventures, ventures based upon innovative 
technologies or business models, entrepreneurs, joint 
venturers, funding sources, distribution channels and 
service providers for such entities and persons, 
financial and technical information for such entities 
and persons, governmental and non-governmental 
resources for such entities and persons, and related 
reference materials and information.

תוכנת מחשב למאגרי מידע בעלי מנגנון חיפוש, תוכנת מחשב 
למחשבים אישיים ואפליקציות למכשירים ניידים, תוכנה לחיפוש 
במאגרי מידע, ומאגרי מידע ממוחשבים לאחסון ואגרגציה של 
מידע בקשר עם חברות הזנק, חברות ויוזמות חדשות, חברות 
ויוזמות בשלבים מוקדמים, יוזמות המבוססות על טכנולוגיות 
חדשניות או מודלים עסקיים חדשניים, יזמים, שותפויות 
עסקיות, מקורות מימון, ערוצי הפצה וספקי שירות עבור 

הישויות והפרטים כאמור, מידע פיננסי וטכני עבור הישויות 
והפרטים כאמור, משאבים ממשלתיים ולא ממשלתיים עבור 
הישויות והפרטים כאמור, וחומרי עזר ומידע הקשורים לכל 

הנ"ל.                                                                             
                                                                                    
                                                                                    

                  

י"א ניסן תשע"ה - 62631/03/2015



פידר

Trade Mark No. 260831 מספר סימן

Application Date 20/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Start-Up Nation Holdings Israel Ltd. שם: סטארט-אפ ניישן הולדינגס ישראל בע"מ

Address: 16 Abba Hillel Road, Ramat Gan, 52506, Israel כתובת : דרך אבא הלל 16, רמת גן, 52506, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for searchable databases, 
computer application software for personal 
computers and mobile devices, software for 
searching databases, and computerized databases to 
contain or aggregate information on start-up 
companies, new and early stage companies and 
ventures, ventures based upon innovative 
technologies or business models, entrepreneurs, joint 
venturers, funding sources, distribution channels and 
service providers for such entities and persons, 
financial and technical information for such entities 
and persons, governmental and non-governmental 
resources for such entities and persons, and related 
reference materials and information.

תוכנת מחשב למאגרי מידע בעלי מנגנון חיפוש, תוכנת מחשב 
למחשבים אישיים ואפליקציות למכשירים ניידים, תוכנה לחיפוש 
במאגרי מידע, ומאגרי מידע ממוחשבים לאחסון ואגרגציה של 
מידע בקשר עם חברות הזנק, חברות ויוזמות חדשות, חברות 
ויוזמות בשלבים מוקדמים, יוזמות המבוססות על טכנולוגיות 
חדשניות או מודלים עסקיים חדשניים, יזמים, שותפויות 
עסקיות, מקורות מימון, ערוצי הפצה וספקי שירות עבור 

הישויות והפרטים כאמור, מידע פיננסי וטכני עבור הישויות 
והפרטים כאמור, משאבים ממשלתיים ולא ממשלתיים עבור 
הישויות והפרטים כאמור, וחומרי עזר ומידע הקשורים לכל 

הנ"ל.                                                                             
                                                                                    
                                                                                    

                  

י"א ניסן תשע"ה - 62731/03/2015



Trade Mark No. 260832 מספר סימן

Application Date 26/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Dream Comfort Shoes Co.

Address: Hebron, West Bank, Palestinian Authority

Palestinian Corporation

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Mohamad Criem

Address: Derech Ha`atsmaut 43, Haifa, 3303322, Israel

שם: מוחמד כריים

כתובת : דרך העצמאות 43, חיפה, 3303322, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Footwear; included in class 25 דברי הנעלה; הנכללים בסוג 25       

י"א ניסן תשע"ה - 62831/03/2015



Trade Mark No. 260836 מספר סימן

Application Date 10/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: MAGOSSE LTD שם: מגוסה בע"מ

Address: RANAR HAGOLAN, Moshav Avnei Eitan, 
12925, Israel

כתובת : דרום רמת הגולן, אבני איתן, 12925, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Extra virgin olive oil. שמן זית כתית מעולה.         

י"א ניסן תשע"ה - 62931/03/2015



SKYPASS

Trade Mark No. 260837 מספר סימן

Application Date 26/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: HANJIN KAL CORP.

Address: 63, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul, Republic 
of Korea

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: 39 סוג: 39

Air transport; arranging of tours; railway transport; car 
transport; bus transport; boat transport; truck 
transport; packaging of goods; freight brokerage; 
freight forwarding; tour promotion; tour 
conducting/escorting; booking of seats; delivery of 
goods; parcel delivery; warehousing; travel agencies; 
unloading cargo; parking place rental; rental of cars, 
airplanes and ships/boats; air transportation services 
featuring a frequent flyer award program; providing 
automated airport check-in and ticket reservation 
services for air travelers; providing a program of 
bonus awards and incentives such as mileage for 
frequent air travel; air transfer services in the nature 
of frequent flyer and bonus programmes for frequent 
air travelers, including membership privileges, loyalty 
recognition programmes, club membership and the 
supply of benefits in connection with transportation, 
including priority boarding, check-in, seating and 
reservation services, ticket upgrades, augmented 
frequent flier mileage; providing information about air 
transportation and cruises via computer network; 
providing travel information services featuring travel 
offers and vacation travel tour activities; transport of 
travelers; passenger transport; airport services; 
transport reservation; transportation information; 
arranging of transport; transport brokerage, all 
included in class 39.

הובלה אווירית; ארגון של טיולים; הובלה באמצעות מסילה; 
הובלה באמצעות כלי רכב; הובלה באמצעות אוטובוס; הובלה 
באמצעות אוניה; הובלה באמצעות משאית; אריזה של מוצרים; 
תיווך מטען; העברת מטען; קידום טיול; ביצוע/ליווי טיול; הזמנה 
של מקומות; משלוח של מוצרים; משלוח חבילה; שירותי מחסן; 
סוכנויות נסיעה; העמסת מטען; השכרת מקום חניה; השכרה 
של כלי רכב, מטוסים וסירות/אוניות; שירותי הובלה אווירית 
המציגים תוכנית גמול נוסע מתמיד; הענקת שירותי קבלה 
אוטומטית בשדה תעופה ובשמירת כרטיס עבור מטיילים 

באמצעות האוויר; הענקת תוכנית גמולי בונוס ותמריצים כגון 
מיילים עבור נוסע אווירי מתמיד; שירותי העברה אווירית מסוג 
של תוכניות טיסה ובונוס עבור נוסעים מתמידים באמצעות 
האוויר, לרבות זכויות חבר, תוכניות הכרת נאמנות, חברות 

מועדון והענקה של יתרונות בהקשר עם הובלה, לרבות קדימות 
בעליה למטוס, בקבלה, במושב ובשירותי הזמנת ושמירת 

מקומות, שדרוגי כרטיס, הוספת מיילים נוסע מתמיד; הענקת 
מידע בנוגע להובלה אווירית והפלגות באמצעות רשת מחשב; 
הענקת שירותי מידע למטייל המציגים הצעות נסיעה ופעילויות 
נסיעת חופשת מטייל; הובלה של מטיילים; הובלת נוסע; שירותי 
שדה תעופה; הזמנת ושמירת מקומות נסיעה; מידע תעבורתי; 
ארגון של הובלה; תיווך הובלה; הנכללים כולם בסוג 39.           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

  

י"א ניסן תשע"ה - 63031/03/2015



Trade Mark No. 260838 מספר סימן

Application Date 26/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Santa Fe Natural Tobacco Company, Inc.

Address: One Plaza La Prensa, Santa Fe, New Mexico, 
87507, USA, U.S.A.

A New Mexico 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: 18 סוג: 18

Backpacks and bags; all included in class 18 תרמילים ותיקים; הנכללים כולם בסוג 18.               

Class: 25 סוג: 25

Clothing, headgear and footwear; all included in class 
25

ביגוד, כיסויי ראש והנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.                
      

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, cigarettes, rolling tobacco, smokers’ 
articles, lighters and matches; all included in class 34

טבק, סיגריות, טבק לגלגול, מוצרים למעשנים, מציתים 
וגפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.                                       

        

י"א ניסן תשע"ה - 63131/03/2015



Trade Mark No. 260852 מספר סימן

Application Date 17/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oz Haver שם: עוז חבר

Address: 16 Mesilat Yesharim, Tel Aviv, Israel כתובת : מסילת ישרים 16, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower, 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66818356, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 
66818356, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

real estate brokerage, consultancy, and management 
services.

שירותי תיווך, ייעוץ וניהול בתחום הנדל"ן;                             
            

י"א ניסן תשע"ה - 63231/03/2015



Trade Mark No. 260853 מספר סימן

Application Date 26/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Santa Fe Natural Tobacco Company, Inc.

Address: One Plaza La Prensa, Santa Fe, New Mexico, 
87507, USA, U.S.A.

A New Mexico 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: 18 סוג: 18

Backpacks and bags; all included in class 18 תרמילים ותיקים; הנכללים כולם בסוג 18.               

Class: 25 סוג: 25

Clothing, headgear and footwear; all included in class 
25

ביגוד, כיסויי ראש והנעלה; הנכללים כולם בסוג 25.                
      

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, cigarettes, rolling tobacco, smokers’ 
articles, lighters and matches; all included in class 34

טבק, סיגריות, טבק לגלגול, מוצרים למעשנים, מציתים 
וגפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.                                       

        

י"א ניסן תשע"ה - 63331/03/2015



Trade Mark No. 260858 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: INTER BRAND NAMES AGENCIES LTD שם: אינטר סוכניות מותגים בע"מ

Address: c/o Moshe Kogman, Daskal Street 5, 
Jerusalem, Israel

כתובת : אצל משה קוגמן, דקסל 5, ירושלים, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Rami Artman, Adv.

Address: 24 Kanfei Nesharim, Jerusalem, 95464, Israel

שם: רמי ארטמן, עו"ד

כתובת : כנפי נשרים 24, ירושלים, 95464, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

י"א ניסן תשע"ה - 63431/03/2015



Trade Mark No. 260859 מספר סימן

Application Date 19/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: CAFE CAFE ISRAEL LTD. שם: רשת קפה קפה ישראל בע"מ

Address: 10 Hei Beiyar Street, Tel Aviv, Israel כתובת : רח' ה' באייר 10, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Limor BN&Co., Law Firm

Address: 8 Hey Beeyar Street, Tel Aviv, 62093, Israel

שם: לימור בן-נון ושות' עו"ד

כתובת : ה' באייר 8, תל אביב, 6209304, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Services for providing food and drink; meat 
restaurants; all included in class 43.

שירותים להספקת מזון ומשקה; רשת מסעדות בשריות; 
הנכללים כולם בסוג 43.                               

י"א ניסן תשע"ה - 63531/03/2015



כסף אוהב שקט
Money Loves Silence

Trade Mark No. 260868 מספר סימן

Application Date 24/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amir Ayal שם: אמיר איל 

Address: 6 Habrosh St., Herzelia  Pituah, Israel כתובת : רח' הברוש 6, הרצליה פיתוח, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 36 סוג: 36

Insurance, financing, investment, monetary affairs, 
pensionary savings: all included in class 36. if the 
Hebrew version of the list of goods, or part thereof is 
unclear, ambiguous or incorrect, it should be 
interpreted according to the English version

ביטוח, מימון, השקעות, עסקי פיננסים, חסכון מנסיוני, הנכללים 
כולם בסוג 36                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                            

י"א ניסן תשע"ה - 63631/03/2015



UNSTOPABLES

Trade Mark No. 260869 מספר סימן

Application Date 27/11/2013 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 substance for 
laundry use; preparations for the care, treatment and 
beautification of fabrics; fabric softeners, fabric 
enhancers ; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; scented water for household 
use and for use on fabrics; 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; all 
included in class 3.

תכשירי הלבנה וחומרים אחרים לשימוש בכביסה; תכשירים 
לטיפול, עיבוד וטיפוח של בדים; מרככי בדים, משפרי בדים; 
תכשירי ניקוי, הברקה, מריקה וצחצוח; מים מבושמים לשימוש 
ביתי ולשימוש בבדים; שמנים אתריים; תכשירי חיטוי הנפלטים 
לאוויר, לאטמוספרה או על בדים בצורה של עשן, אדים או גז; 
תכשירים לבישום או ניחוח אוויר; הנכללים כולם בסוג 3.         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                    

Class: 5 סוג: 5

Air fresheners, air purifying preparations; room air 
fresheners; deodorants for fabrics and air; 
preparations for neutralizing odors; all included in 
class 5.

מטהרי אוויר, תכשירים לטיהור האוויר; מטהרי אוויר לחדר; 
דאודורנטים לבדים ולאוויר; תכשירים לנטרול ריחות; הנכללים 
כולם בסוג 5.                                                                  

        

Class: 11 סוג: 11

Apparatus and instruments, all for scenting, purifying 
or freshening the atmosphere; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; battery powered or electric-
operated aromatherapy and air cleaner units and 
refills to be inserted in these units; free-standing, 
unscented, non-substance emitting air deodorization 
devices and filters for refrigerators and other small 
spaces; all included in class 11.

מכשירים וכלים, כולם לבישום, טיהור או רענון האטמוספרה; 
חלקים ואביזרים לכל המוצרים המוזכרים לעיל; התקני 

ארומתרפיה וניקוי אוויר המופעלים על ידי סוללות או חשמל 
ומילויים המוכנסים לתוך התקנים אלה; מכשירים ופילטרים 
העומדים חופשי, ללא בישום, לא חומרים נפלטים לבישום 

מקררים וחללים קטנים אחרים; הנכללים כולם בסוג 11.           
                                                                                    
                                                                                    

              

י"א ניסן תשע"ה - 63731/03/2015



עונג טבע

Trade Mark No. 260872 מספר סימן

Application Date 27/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Oneg Teva - Mattresses Industries Ltd. שם: עונג טבע – תעשיות מזרונים בע"מ

Address: 10 Derech Hamacabim, Rishon LeZion, 
7535951, Israel

כתובת : דרך המכבים 10, ראשון לציון, 7535951, ישראל

חברה פרטית מוגבלת

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, beds, sofa beds, armchairs, sofas, 
pillows and furniture for bedrooms; all included in 
class 20.

מזרונים, מיטות, מיטות נוער, כורסאות, ספות, כריות וריהוט 
לחדרי שינה; הנכללים כולם בסוג 20.                                   

    

י"א ניסן תשע"ה - 63831/03/2015



Trade Mark No. 260873 מספר סימן

Application Date 27/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Aleph EP Ltd.

Address: Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O.B. 
268, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

A Cayman Islands 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: 35 סוג: 35

Business management and business administration 
services in relation to the establishment and 
operation of companies and partnerships; business 
strategy and business development services and 
consultancy; business marketing; market surveys and 
analysis; providing business and marketing data; 
consultancy in the field of risk management; all 
included in class 35

שירותי ניהול עסקים וטיפול בעסקים  בקשר להקמת ותפעול 
חברות ושותפויות; שירותים ויעוץ בקשר לאסטרטגיה עסקית 
ופיתוח עסקי; שיווק עסקי; סקר וניתוח שווקים; מתן מידע עסקי 
ושיווקי; יעוץ בקשר לניהול סיכונים; הנכללים בסוג 35.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 36 סוג: 36

Financial and monetary affairs, namely venture 
capital, private equity, investment and investment 
management services, corporate finance, capital, 
fund and trust investment services, financial and 
investment planning and research; consultancy and 
information services relating to the aforesaid 
services; all included in class 36

עסקי מימון ועסקי כספים, דהיינו שירותי הון סיכון, קרן השקעות 
פרטיות, השקעות וניהול השקעות, מימון חברות, השקעות 

כספיות, קרנות ושירותי השקעות בנאמנות, תכנון ומחקר פיננסי 
ובקשר להשקעות; שירותי יעוץ ומתן מידע בקשר לכל 

השירותים האמורים; הנכללים כולם בסוג 36.                         
                                                                                    

                                            

י"א ניסן תשע"ה - 63931/03/2015



ALEPH

Trade Mark No. 260874 מספר סימן

Application Date 27/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Aleph EP Ltd.

Address: Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O.B. 
268, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

A Cayman Islands 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: 35 סוג: 35

Business management and business administration 
services in relation to the establishment and 
operation of companies and partnerships; business 
strategy and business development services and 
consultancy; business marketing; market surveys and 
analysis; providing business and marketing data; 
consultancy in the field of risk management; all 
included in class 35

שירותי ניהול עסקים וטיפול בעסקים  בקשר להקמת ותפעול 
חברות ושותפויות; שירותים ויעוץ בקשר לאסטרטגיה עסקית 
ופיתוח עסקי; שיווק עסקי; סקר וניתוח שווקים; מתן מידע עסקי 
ושיווקי; יעוץ בקשר לניהול סיכונים; הנכללים בסוג 35.             
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                

Class: 36 סוג: 36

Financial and monetary affairs, namely venture 
capital, private equity, investment and investment 
management services, corporate finance, capital, 
fund and trust investment services, financial and 
investment planning and research; consultancy and 
information services relating to the aforesaid 
services; all included in class 36

עסקי מימון ועסקי כספים, דהיינו שירותי הון סיכון, קרן השקעות 
פרטיות, השקעות וניהול השקעות, מימון חברות, השקעות 

כספיות, קרנות ושירותי השקעות בנאמנות, תכנון ומחקר פיננסי 
ובקשר להשקעות; שירותי יעוץ ומתן מידע בקשר לכל 

השירותים האמורים; הנכללים כולם בסוג 36.                         
                                                                                    

                                            

י"א ניסן תשע"ה - 64031/03/2015



BIOSPHERE

Trade Mark No. 260875 מספר סימן

Application Date 27/11/2013 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; computer hardware; 
computer peripherals; computer software; computer 
programs; computer software and firmware; 
computer memories; computer operating systems; 
computer operating programs; all included in class 9.

מחשבים; מחשבים אישיים; חומרת מחשב; ציוד היקפי 
למחשב; תוכנת מחשב; תוכניות מחשב; תוכנה וקושחת מחשב; 

זכרונות מחשב;מערכות הפעלה למחשב; תוכניות הפעלה 
למחשב; 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., 22/07/2013, No. 86/016238 ארה"ב, 22/07/2013, מספר 86/016238

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 64131/03/2015



PRIUS +

Trade Mark No. 260882 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 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                                   

י"א ניסן תשע"ה - 64231/03/2015



EAS

Trade Mark No. 260883 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Natural Supplement Association, Incorporated

Address: 100 Abbott Park Road, Abbott Park, 60064, 
Illinois, U.S.A.

a company incorporated in the State of Colorado

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: 5 סוג: 5

Nutritional and dietary supplements; liquid or powder 
nutritive supplements for human use; nutritionally 
fortified beverages and powders for meal 
replacement; nutritional energy bars for use as a 
meal replacement and dietary supplement bars for 
use as a meal replacement

תוספי תזונה ודיאטה; תוספים תזונתיים בנוזל או באבקה 
לשימוש בני אדם; משקאות מועשרים תזונתית ואבקות 

לתחליפי ארוחות; חטיפי אנרגיה תזונתיים לשימוש כתחליפי 
ארוחות וחטיפי תוספים דיאטטיים לשימוש כתחליפי ארוחות.   
                                                                                    

                                                  

Class: 29 סוג: 29

Ready to eat food bars with a soy or whey protein 
base; ready to drink dairy based protein food 
beverages; powdered whey based protein food 
beverages; powdered soy based protein food 
beverages                                       

חטיפי מזון מוכנים לאכילה על בסיס סויה או חלבון מי-גבינה; 
משקאות מזון חלבון מבוססים על חלב המוכנים לשתיה; 

משקאות מזון חלבוני המבוססים על חלבון מי-גבינה, בצורת 
אבקה; משקאות מזון חלבון המבוססים על סויה, בצורת אבקה.

Class: 30 סוג: 30

Ready to eat food bars with a grain protein base; 
cereal based energy bars; ready to eat, cereal 
derived food bars.

חטיפי מזון מוכנים לאכילה על בסיס חלבון דגנים; חטיפי 
אנרגיה על בסיס דגנים; חטיפי מזון מוכנים לאכילה הנגזרים 

מדגנים.   

י"א ניסן תשע"ה - 64331/03/2015



Trade Mark No. 260886 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio and video analog and digital recordings, 
namely, audio and video discs, DVDs and CDs, 
featuring documentaries, reality television shows, 
dramas and programs relating to law enforcement, 
the legal system, investigating illegal activities, illegal 
activities, and the lives of criminals and those 
involved in law enforcement; motion picture films 
featuring documentaries, dramas and topics relating 
to law enforcement, the legal system, investigating 
illegal activities, illegal activities, and the lives of 
criminals and those involved in law enforcement; 
motion picture films prepared for broadcast on 
television, cable television, digital television or 
satellite television featuring documentaries, dramas 
and topics relating to law enforcement, the legal 
system, investigating illegal activities, illegal 
activities, and the lives of criminals and those 
involved in law enforcement; downloadable audio 
and video files, MP3 files, MP3 recordings, online 
discussion boards, webcasts and podcasts featuring 
documentaries, dramas and topics relating to law 
enforcement, the legal system, investigating illegal 
activities, illegal activities, and the lives of criminals 
and those involved in law enforcement; all included in 
class 9

הקלטות וידאו ואודיו דיגיטליות ואנלוגיות, במיוחד תקליטורי 
אודיו ווידאו, DVD ו-CD, המציגים סרטי תעודה, תכניות 
ריאליטי, דרמות ותוכניות הנוגעות לאכיפת החוק, המערכת 
המשפטית, חקירת פעילויות בלתי חוקיות, פעילויות בלתי 
חוקיות, וחייהם של עבריינים ושל אלו המעורבים באכיפת 

החוק; סרטי קולנוע המציגים תעודה, דרמות ונושאים הקשורים 
לאכיפת החוק, המערכת המשפטית, חקירת פעילויות בלתי 
חוקיות, פעילויות בלתי חוקיות, וחייהם של עבריינים של אלו 
המעורבים באכיפת החוק; סרטי קולנוע שהוכנו עבור שידור 
בטלוויזיה, טלוויזיה בכבלים, טלוויזיה דיגיטלית או טלוויזיה 
בלווין המציגים תעודה, דרמות ונושאים הקשורים לאכיפת 
החוק, המערכת המשפטית, חקירת פעילויות בלתי חוקיות, 

פעילויות בלתי חוקיות, וחייהם של עבריינים ושל אלו המעורבים 
 ,MP3 באכיפת החוק; קבצי אודיו ווידאו הניתנים להורדה, קבצי

הקלטות MP3 , לוחות דיון מקוונים, שידורי אינטרנט 
ופודקאסטים המציגים תעודה, דרמות, ונושאים הקשורים 
לאכיפת החוק, המערכת המשפטית, חקירת פעילויות בלתי 
חוקיות, פעילויות בלתי חוקיות, וחייהם של עבריינים ושל אלו 
המעורבים באכיפת החוק; הנכללים כולם בסוג 9                   
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                

Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services, namely, television 
broadcasting, video broadcasting, Internet 
broadcasting, cable television and radio 
broadcasting, digital broadcasting, satellite 
broadcasting and audio broadcasting; over-the-air, 
satellite and cable radio and television transmission 
services; electronic transmission of data via satellite; 
electronic transmission of data via global and local 
computer networks; broadband communications 
services, namely, satellite, cable television, and 
wireless network transmission of sounds, images, 
signals and data; video-on-demand transmission 
services; wireless communication services, namely, 
transmission of television programs and motion 
pictures to mobile devices; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for the 
electronic transmission of messages among users in 
the fields of documentaries, dramas and topics 
relating to law enforcement, the legal system, 
investigating illegal activities, illegal activities, and the 
lives of criminals and those involved in law 
enforcement; television program syndication; all 
included in class 38

שירותי שידור, במיוחד שידורי טלוויזיה, שידורי וידאו, שידורי 
אינטרנט, שידורי טלוויזיה בכבלים ושידורי רדיו, שידור דיגיטלי, 
שידורי לווין ושידורי אודיו; שירותי שידור דרך האוויר, לווין ורדיו 
בכבלים וטלוויזיה; שידור אלקטרוני של נתונים דרך הלוויין; 
שידור אלקטרוני של נתונים דרך רשתות מחשבים גלובליות 

ומקומיות; שירותי תקשורת בפס רחב, במיוחד שידור של שמע, 
תמונות, אותות ונתונים בלוויין, בטלוויזיה בכבלים, וברשת 

אלחוטית; שירותי שידור של וידאו לפי דרישה; שירותי תקשורת 
אלחוטיים, במיוחד שידור של תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע 
למכשירים ניידים; מתן חדרי צ'ט מקוונים ולוחות מודעות 

אלקטרוניים עבור שידור אלקטרוני בין משתמשים של הודעות 
בתחום סרטי התעודה, דרמות, ונושאים הקשורים לאכיפת 
החוק, המערכת המשפטית, חקירת פעילויות בלתי חוקיות, 

פעילויות בלתי חוקיות, וחייהם של עבריינים ושל אלו שמעורבים 
באכיפת החוק; הפצת תוכניות טלוויזיה; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                38
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                        

י"א ניסן תשע"ה - 64431/03/2015



 Owners

Name: A&E Television Networks, LLC

Address: 235 East 45th Street, New York, New York, 
10017, 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

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services in the nature 
of on-going television programs featuring subjects of 
general human interest; educational and 
entertainment services in the nature of multimedia 
programs featuring subjects of general human 
interest distributed via various platforms across 
multiple forms of transmission media; production and 
distribution of television programs and motion 
pictures; editing of television programs and motion 
pictures; television program syndication; television 
programming; providing on-line databases and links 
to web sites of other content providers featuring 
documentaries, dramas and topics relating to law 
enforcement, the legal system, investigating illegal 
activities, illegal activities, and the lives of criminals 
and those involved in law enforcement; providing a 
website featuring entertainment information; all 
included in Class 41

שירותי בידור וחינוך בצורה של תוכניות טלוויזיה ממושכות 
המציגות נושאים של עניין אנושי כללי; שירותי בידור וחינוך 

בצורה של תוכניות מולטימדיה המציגות נושאים של עניין אנושי 
כללי המופצות דרך פלטפורמות שונות על פני צורות רבות של 
שידורי מדיה; הפקה והפצה של תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע; 
עריכת תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע; הפצת תוכניות טלוויזיה; 

תוכניות טלוויזיה; מתן מסד נתונים מקוון וקישורים לאתרי 
אינטרנט של ספקי תוכן אחרי המציגים סרטי תעודה, דרמות 

ונושאים הקשורים באכיפת החוק, המערכת המשפטית, חקירת 
פעילויות בלתי חוקיות, פעילויות בלתי חוקיות, וחייהם של 

עבריינים ושל אלו המעורבים באכיפת החוק; מתן אתן אינטרנט 
המציג מידע בידור; הנכללים כולם בסוג 41                           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                            

י"א ניסן תשע"ה - 64531/03/2015



Trade Mark No. 260887 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION)

Address: 5-11, Ginza 4-chome,,Chuo-ku, Tokyo 104-
0061, Japan

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: 14 סוג: 14

Watches, clocks, stopwatches, horological and 
chronometric apparatus and instruments; cases and 
parts for all of the aforesaid goods.

שעוני יד, שעונים, שעוני עצר, מתקנים ומכשור של שעוני 
אורלוגין וכרונומטר; אריזות וחלקים לכל הטובין הנזכרים לעיל.  

                                             

י"א ניסן תשע"ה - 64631/03/2015



ZEMSKI

Trade Mark No. 260889 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: DESTILERIAS LA HUERTANA, S.L.

Address: Poligono Ind. Oeste - C/Paraguay - Parcela 8/4, 
Alcantarilla (Murcia), 30820, Spain

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); all included in 
class 33

משקאות אלכוהולים (למעט בירות); הנכללים כולם בסוג 33     
              

י"א ניסן תשע"ה - 64731/03/2015



Trade Mark No. 260890 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: adidas AG

Address: Herzogenaurach, 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: 9 סוג: 9

Mobile phone covers; laptop covers and sleeves; 
tablet covers and sleeves; eyewear; telephones; 
mobile phones; handheld and mobile cameras; 
handheld and mobile computers; handheld and 
mobile digital electronic devices for text, audio, visual 
and multimedia communication; handheld and mobile 
digital electronic devices for sending, receiving , 
playing, listening and viewing of text, audio, video 
and multimedia files; batteries; chargers; 
headphones; speakers; parts and accessories for all 
the above (included in this class).

כיסויים לטלפון נייד; כיסויים ושרוולים למחשב נייד; כיסויים 
ושרוולים לטאבלט; אביזרי עיניים; טלפונים; טלפונים ניידים; 
מצלמות נישאות ביד וניידות; מחשבים נישאים ביד וניידים; 
התקנים אלקטרוניים דיגיטאליים נישאים ביד וניידים עבור 

תקשורת מלל, שמע, חזותית ומולטימדיה; התקנים אלקטרונים 
דיגיטאליים נישאים ביד וניידים עבור שליחה, קבלה, משחק, 
האזנה וצפייה בקבצי מלל, אודיו, וידאו ומולטימדיה; סוללות; 
מטענים; אוזניות; רמקולים; חלקים ואביזרים עבור כל הנזכרים 
לעיל (הנכללים בסוג זה).                                                   

                                                                        

י"א ניסן תשע"ה - 64831/03/2015



Trade Mark No. 260891 מספר סימן

Application Date 28/11/2013 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Smokers' articles, including e-cigarettes, e-liquids 
and vaping accessories; electric cigarettes, electronic 
cigarettes, electric cigars, electronic cigars, electric 
and electronic cigarillos; electric pipes, and electronic 
pipes; raw and manufactured tobacco; goods based 
on tobacco; smoking tobacco; smokeless tobacco; 
chewing tobacco; cigars, cigarettes and cigarillos; 
tobacco-derived nicotine discs for use in the mouth; 
tobacco pipes; snuff; tobacco substitutes, not for 
medical or curative purposes; tobacco substitutes, in 
particular cigars and cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical or curative purposes; 
liquids, vials and cartridges for electric and electronic 
cigarettes, for electric and electronic cigars and 
cigarillos and for electric and electronic pipes; refill 
liquid for use in electric cigars, cigarettes and 
smoking devices; refill cartridges for use in electronic 
cigars, cigarettes and smoking devices; atomisers 
and cartomisers for electronic cigars, cigarettes and 
smoking devices; vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes; parts and 
spare parts for electronic cigars, cigarettes and 
smoking devices; vaporising devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes; carrying 
cases and containers specially adapted for the 
aforementioned goods; parts and spare parts for the 
aforesaid goods; lighters for smokers; matches; 
match boxes; cigar and cigarette cases; cigarette 
paper.

פרטי מעשנים, הכוללים אביזרים לסיגריות אלקטרונית, נוזל 
מילוי לסיגריות אלקטרוניות ואידוי; סיגריות חשמליות, סיגריות 
אלקטרוניות, סיגרים חשמליים, סיגרים אלקטרוניים, סיגרים 
קטנים חשמליים ואלקטרוניים; מקטרות חשמליות, ומקטרות 
אלקטרוניות; טבק גולמי ומיוצר; סחורות המבוססות על טבק; 
טבק לעישון; טבק ללא עשן; טבק ללעיסה; סיגרים, סיגריות 

וסיגרים קטנים; דסקיות ניקוטין המופקות מטבק לשימוש בתוך 
הפה; מקטרות טבק; טבק הרחה; תחליפי טבק, שאינם 

למטרות שימוש רפואי או מרפא; תחליפי טבק, במיוחד סיגרים 
וסיגריות המכילים תחליפי טבק, שאינם למטרות שימוש רפואי 
או מרפא; נוזלים, בקבוקונים ומחסניות עבור סיגריות חשמליות 

ואלקטרוניות, עבור סיגרים וסיגרים קטנים חשמליים 
ואלקטרוניים ועבור מקטרות חשמליות ואלקטרוניות; נוזל מילוי 

לשימוש בסיגרים, סיגריות  ומכשירי עישון אלקטרוניים; 
מחסניות מילוי לשימוש בסיגרים, סיגריות ומכשירי עישון 

אלקטרוניים; אוטומייזרים וקרטומייזרים עבור סיגרים, סיגריות 
ומכשירי עישון אלקטרוניים; מכשירי אידוי עבור טבק, מוצרי 

טבק ותחליפי טבק; חלקים וחלקי חילוף עבור סיגרים, סיגריות 
ומכשירי עישון אלקטרוניים; מכשירי אידוי עבור טבק, מוצרי 

טבק ותחליפי טבק; נרתיקי נשיאה ומיכלים המותאמים במיוחד 
לסחורות הנזכרות לעיל; חלקים וחלקי חילוף עבור סחרות 

שלעיל; מצתים למעשנים; גפרורים; חפיסות גפרורים; נרתיקים 
לסיגרים ולסיגריות; נייר סיגריה.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                              

י"א ניסן תשע"ה - 64931/03/2015



Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours black, white and 
red as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים שחור, לבן ואדום הנראים בסימן.

 Owners

Name: LANDEWYCK TOBACCO S.A.

Address: 31 rue de Hollerich, L-1741 LUXEMBOURG, 
Luxembourg

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

י"א ניסן תשע"ה - 65031/03/2015



Trade Mark No. 260894 מספר סימן

Application Date 11/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182755 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours yellow, white and 
black. as shown in the mark.

The trademark consists of a black rectangle with the 
following wording: KENZOHOMME NIGHT.

 Owners

Name: KENZO

Address: 18 rue Vivienne, F-75002 PARIS, France

(Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumes; eaux de Cologne and toilet water; 
cosmetic products; essential oils for personal use; 
lotions, creams and emulsions for cosmetic use for 
the face and body; deodorants for personal use; 
shower gels; pre-shave and after-shave lotions; 
shaving creams, gels and foam.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 03/05/2013, No. 13 4 002 847 צרפת, 03/05/2013, מספר 847 002 4 13

Class: 3 סוג: 3

י"א ניסן תשע"ה - 65131/03/2015



Trade Mark No. 260895 מספר סימן

Application Date 10/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182758 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Aktiebolaget ELECTROLUX

Address: St Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, 
Sweden

(Sweden Joint-stock company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and playthings.

י"א ניסן תשע"ה - 65231/03/2015



Trade Mark No. 260896 מספר סימן

Application Date 15/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182765 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BERGAMONT Fahrrad Vertrieb GmbH

Address: Lagerstrasse 26, 20357 Hamburg, Germany

(Germany Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Land vehicles and their components; bicycles, bicycle 
parts and accessories, in particular frames, saddles, 
seats, mudguards, gearshifts, chains, forks and 
suspensions for bicycles, bicycle wheels, rims, 
spokes and tyres including tubes and tyre systems 
similar to tubes, luggage carriers for bicycles, bicycle 
stands, bicycle protectors, air pumps, bottle holders 
for bicycles; bicycle racks for vehicles; child carrying 
trailers; electric bicycle; bags for bicycles; saddlebags 
adapted for bicycles.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; gloves; shoes for 
bicycles; functional clothing for cyclists; rainwear.

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

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

Germany, 15/01/2013, No. 302013011783.2/12 גרמניה, 15/01/2013, מספר 302013011783.2/12

Class: 12 סוג: 12

Class: 25 סוג: 25

י"א ניסן תשע"ה - 65331/03/2015



Trade Mark No. 260898 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182785 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MAPLE MOUNTAIN GROUP, INC.

Address: 588 SOUTH 2000 WEST, SPRINGVILLE UT 
84663, U.S.A.

(Utah, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, providing seminars in 
sales and promotion of goods; educational and 
motivational training and teaching in the field of 
promotion and sale of products in multi-level 
marketing.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 07/05/2013, No. 85925816 ארה"ב, 07/05/2013, מספר 85925816

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 65431/03/2015



Trade Mark No. 260899 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182786 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MAPLE MOUNTAIN GROUP, INC.

Address: 588 SOUTH 2000 WEST, SPRINGVILLE UT 
84663, U.S.A.

(Utah, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

House mark for a full line of all-purpose disinfectants 
for general household use, nutritional, dietary and 
herbal supplements, meal replacement bars, dietary 
drink mix for use as a meal replacement, health and 
nutritional supplements, non-medicated sports rubs 
and herbal dietary supplements for weight loss.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 07/05/2013, No. 85925838 ארה"ב, 07/05/2013, מספר 85925838

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 65531/03/2015



Trade Mark No. 260901 מספר סימן

Application Date 25/03/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182794 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electronic door locks; electronic locking system 
comprised of a back plate, mini-server, power 
adapter, power cord, control cable, electronic lock 
and keys and communication system for control over 
a global computer network or wireless telephone 
network; computer system comprising gateway and 
computer software system designed to allow 
intercommunication between electronic locking 
system and computers via a global computer 
network, wireless telephones via a wireless 
telephone network, or wireless devices and portable 
computers directly; computer software and 
applications for electronic locking systems; computer 
software and applications for bi-directional digital 
transfer through radio transmission and a global 
computer network for determining, reporting, and 
controlling the status of electric locks via a global 
computer network, wireless telephone network or 
direct communication; computer software and 
applications for remote control and monitoring of 
electronic locking system via a global computer 
network, wireless telephone network or direct 
communication.

Class: 42 סוג: 42

Providing temporary use of non-downloadable 
software for programmable locking systems; 
providing temporary use of non-downloadable 
software for bi-directional digital transfer through 
radio transmission and a global computer network for 
determining, reporting, and controlling the status of 
electric locks via a global computer network, wireless 
telephone network or direct communication; providing 
temporary use of non-downloadable software for 
remote control and monitoring of electronic locking 
system via a global computer network, wireless 
telephone network or direct communication; 
application service provider ASP featuring software 
for use in programmable locking systems; application 
service provider ASP featuring software for use in bi-
directional digital transfer through radio transmission 
and a global computer network for determining, 
reporting, and controlling the status of electric locks 
via a global computer network, wireless telephone 
network or direct communication; application service 
provider ASP featuring software for use in remote 
direct communication.

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

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

י"א ניסן תשע"ה - 65631/03/2015



 Owners

Name: Apigy, Inc.

Address: 170 S. Whisman Road, Suite A, Building D, 
Mountain View CA 94041, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

U.S.A., 24/09/2012, No. 85736781 ארה"ב, 24/09/2012, מספר 85736781

Class: 42 סוג: 42

U.S.A., 24/09/2012, No. 85736788 ארה"ב, 24/09/2012, מספר 85736788

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 65731/03/2015



Trade Mark No. 260910 מספר סימן

Application Date 29/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182889 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 
«LIVIZ»

Address: Sinopskaya naberezhnaya, 56-58, RU-191124 
SANKT-PETERBURG, Russian Federation

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

י"א ניסן תשע"ה - 65831/03/2015



Trade Mark No. 260911 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182907 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MAPLE MOUNTAIN GROUP, INC.

Address: 588 SOUTH 2000 WEST, SPRINGVILLE UT 
84663, U.S.A.

(Utah, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

All-purpose disinfectants for general household use; 
nutritional, dietary and herbal supplements; dietary 
supplement drink mix; health and nutritional 
supplements, namely, vitamins, minerals and 
antioxidants; herbal supplements for detoxification 
and anti-aging; herbal dietary supplements for weight 
loss.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 07/05/2013, No. 85925836 ארה"ב, 07/05/2013, מספר 85925836

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 65931/03/2015



Trade Mark No. 260913 מספר סימן

Application Date 22/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182937 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Les Mills International Limited

Address: 22 Centre Street, Auckland 1010, New Zealand

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Recreation and training services; sporting activities; 
education services; producing and conducting 
exercise to music classes and programmes; 
gymnasium services; health club services; sports 
club services; fitness club services; exercise 
instruction, advisory and training services; sports 
tuition, coaching and instruction; information, 
advisory and consultancy services relating to any or 
all of the aforesaid; publication of printed matter and 
electronic media, including the publication of music 
and video and audio visual resources with respect to 
fitness and health club related programs and training 
materials in digital format.

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

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

New Zealand, 21/12/2012, No. 970960 ניו זילנד, 21/12/2012, מספר 970960

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 66031/03/2015



Trade Mark No. 260915 מספר סימן

Application Date 29/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182948 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Bicycle metres; bicycle helmets, bicycle glasses.

Class: 11 סוג: 11

Bicycle lighting.

Class: 12 סוג: 12

Bicycles and parts of bicycles, including: bicycle 
pumps, bicycle supports, steering system, crossbars 
and hooks to crossbars, bicycle baskets, bicycle 
covers, carriers, mudguards, armchairs, tires and 
circles, brakes, pedals, chains, cables of gears, 
bicycle bells, baskets of bicycle cans.

Class: 21 סוג: 21

Bicycle cans and bicycle leather bottles.

Class: 25 סוג: 25

Bicycle clothing, thermal and shower proof clothing, 
bicycle 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)

European Community Trade Mark, 19/02/2013, No. 
011584687

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/02/2013, מספר 
011584687

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

Class: 12 סוג: 12

Class: 21 סוג: 21

י"א ניסן תשע"ה - 66131/03/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: KROSS SA

Address: Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

(Poland Spolka Akcyjna)

Class: 25 סוג: 25

י"א ניסן תשע"ה - 66231/03/2015



Trade Mark No. 260917 מספר סימן

Application Date 16/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182958 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Rubber, liquid rubber, gutta-percha, gum, gum 
solutions (melts), asbestos, mica and products or 
semi-manufactured products made of these goods in 
the form of powder, sheet, rod and folio; materials 
and substances made of manufactured or semi 
manufactured synthetic materials included in this 
class for energy isolation and absorption purposes 
namely: insulators, glass wool, foams, insulation 
plates; insulation plates made of mica, insulating 
knitwear, woven fabrics, coverings, asbestos paper, 
cardboard and base materials; insulating paints, 
polishes and oils, adhesive bands not for stationary, 
household or medical purposes; insulating tapes and 
bands, insulating tapes and bands for buildings and 
vehicle doors and windows, asbestos wall coverings, 
asbestos fibers and sheets, asbestos felts and 
fabrics, rubber or plastic filling and buffing materials, 
chemical compounds for repairing holes and fissures; 
flexible pipes, hoses made of gum, plastic or rubber 
(including those used for vehicles), hoses with textile 
pipe, cover and sleeves, non-metal pipe covers and 
sleeves, hose sleeves, radiator hoses for vehicles; 
semi-manufactured synthetic substances (in powder, 
sheet, stick and folio form); synthetic resins; gum, 
cellulose, plastic and viscose films and folios not for 
packaging or wrapping purposes; partially wrought 
linings; clutch linings, gum threads not for textile 
purposes, synthetic fibers, rubber threads, gum or 
rubber packaging bags; goods made of gum, rubber, 
plastic and similar products: gum and rubber buffers 
(shock absorbent), bellows, stoppers, blocks, arms, 
elbows made of gum, foam and similar material for 
protecting machine parts; pipe joints not of metal, 
joint packings, o'rings, joint washers, motor joints, 
cylinder joints, tap joints, rubber or gum 
reinforcement materials.

י"א ניסן תשע"ה - 66331/03/2015



 Owners

Name: FİBROBETON YAPI ELEMANLARI SANAYİ 
İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Address: Ertürk Sokak, Uzka İş Merkezi, No: 11 Kavacik, 
İstanbul, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Class: 19 סוג: 19

Building/construction/road construction materials in 
unshaped form used for building, road construction, 
repairing and lining purposes, asphalt, pitch, bitumen, 
tar; dry mixtures (aggregates) prepared from 
concrete, gypsum, earth, clay, sand, gravel, mosaic, 
crashed stone, natural stone, artificial stone, and 
similar natural materials; building/construction/road 
construction materials, construction parts, buildings, 
poles, barriers in shaped form made from wood, 
plastic or synthetic materials; ready cement, ready 
mortar, ready plaster, ready color plaster; limes; 
cements; gypsums; natural stones, artificial stones; 
natural marbles, artificial marbles, indoor and outdoor 
facade coverings, indoor and floor coverings made of 
natural or artificial stones; tiles, faience, paving 
stones, curb-stones; monuments, statues made of 
concrete, stone and marble; natural or synthetic 
surface coverings in form of layers or bands synthetic 
coatings made adhered through heat; pitchy 
cardboard for roofs; pitchy coverings; non-metal 
prefabricated swimming pools; concrete panels, 
concrete pipes, concrete contrast and joint parts, 
boards, walls, beams and columns, roof components, 
prefabricated structures made of concrete, movable 
concrete structures; concrete posts, fence posts, 
concrete posts for electricity, communication, etc; 
lines, concrete barriers, head posts, gypsum panels, 
boards, walls, divisions, structure components, 
prefabricated structures made of gypsum; bricks, roof 
tiles, filling material, briquettes, hip tiles; asbestos 
pipes, contrast and joint parts; dismountable wood 
structures and prefabricated structure components, 
wood chopping, wood doors, windows and door and 
window cases; shutters not of metal; non-metal 
rolling shutters, wainscoting, wooden divisions, 
cabins, huts made of wood; wooden parquets; 
counter plates; fiberboard; half-processed timber, 
wood posts, wood timbers, planks, beams; 
mountable structures made of plastic and synthetic 
material, prefabricated structure units, plastic 
woodworks, divisions, cabins, plastic doors, windows 
and door and window cases; shutters not of metal, 
non-metal roll shutters; rigid pipes not of metal and 
their parts, discharge pipes, rain grooves, bent tubes, 
joints made of hard plastic for construction purposes; 
glass products for constructions: glass, double glass, 
glass plates for roofs, glass bricks, glass panels, 
glass tiles; non-metal grates (duckboards).

י"א ניסן תשע"ה - 66431/03/2015



Trade Mark No. 260920 מספר סימן

Application Date 02/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182975 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SHANDONG JINXIANG ALUMINIUM CO., LTD

Address: Jinluo Second Road,Bancheng Town, Lanshan 
District, Linyi City, SHANDONG PROVINCE, People's 
Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Aluminium ingots; metal tubes; metal frames for 
building; metal door frames; aluminium door profiles; 
metal scaffolding; metal hardware for windows; 
aluminium profiles made from reprocessed 
aluminium ingots; metal hardware; aluminium window 
profiles.

י"א ניסן תשע"ה - 66531/03/2015



Trade Mark No. 260921 מספר סימן

Application Date 15/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1182985 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RICHEMONT INTERNATIONAL SA

Address: Route des Biches 10, CH-1752 Villars-sur-
Glâne - Fribourg, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and objects made of 
precious metals, their alloys or coated therewith, 
namely craftwork objects, ornamental objects, tie 
pins, cuff links, pendants (included in this class); 
jewelry, precious and semi-precious stones; 
timepieces, namely watches, watchmaking materials, 
wall clocks, small clocks, alarm clocks, 
chronometers, chronographs, apparatus for timing 
sports events, watch straps, dials, cases, boxes, 
presentation cases for timepieces and jewelry.

י"א ניסן תשע"ה - 66631/03/2015



Trade Mark No. 260923 מספר סימן

Application Date 20/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183030 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Medwork GmbH

Address: Medworkring 1, 91315 Höchstadt/Aisch, 
Germany

(Germany Limited Liable Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments, particularly for endoscopy, including 
catheters, ERCP catheters, papillotomes, medical 
guide wires, extractors, lithotripters, stone extraction 
balloons, dilatation balloons, bougies, polyp snares, 
biopsy forceps, forceps for removing foreign objects, 
sclerotherapy needles, cytology and cleaning 
brushes, prostheses and prosthesis kits, probes 
including their peripheral apparatus such as 
reciprocating pumps, ultrasonic cleaning machines 
and high-frequency surgical apparatus, particularly 
for human and veterinary reproductive medicine, 
including instruments and apparatus for insemination, 
follicle puncture and embryo transfer, pipettes and 
including their peripheral apparatus therefore such as 
incubators, portable heating elements and 
centrifuges; ESD-knives and clip-apparatus for 
physiological tissue.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 23/03/2013, No. 30 2013 023 859.1/10 גרמניה, 23/03/2013, מספר 859.1/10 023 2013 30

Class: 10 סוג: 10

י"א ניסן תשע"ה - 66731/03/2015



Trade Mark No. 260924 מספר סימן

Application Date 30/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183033 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DEWULF NV

Address: Moorseelsesteenweg 20, B-8800 Roeselare, 
Belgium

(Belgium Naamloze Vennootschap)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Machines and machine tools for agriculture, namely 
harvesters.

Class: 12 סוג: 12

Agricultural vehicles.

Class: 35 סוג: 35

Commercial business mediation in the purchase and 
sale, import and export of the goods as mentioned in 
the classes 7 and 12, whether or not used; 
advertising and publicity; sales promotion (for 
others); the aforesaid services also to be provided via 
the Internet; advice, inquiries and information 
concerning the aforesaid services, also to be 
provided via electronic networks such as the Internet.

י"א ניסן תשע"ה - 66831/03/2015



Trade Mark No. 260925 מספר סימן

Application Date 16/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183046 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Roche Diagnostics GmbH

Address: Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Chemical, biochemical and biological products and 
reagents for pharmaceutical and medical purposes in 
the fields of histology and pathology.

Class: 9 סוג: 9

Clinical and pathological laboratory instruments; 
processing apparatus and instruments for analyzing 
specimens in the fields of histology and pathology; 
automated slide staining apparatus for analyzing 
tissue slide specimens for research and scientific use 
in fields of histology and pathology; computer 
software for use in the fields of histology and 
pathology.

Class: 10 סוג: 10

Medical processing apparatus and instruments for 
analyzing specimens in the fields of histology and 
pathology; automated slide staining apparatus for 
analyzing tissue slide specimens for diagnostic use; 
medical instrument used for digitizing images of 
biological tissue for use in connection with pathology.

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

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

Germany, 28/02/2013, No. 30 2013 019 592.2/09 גרמניה, 28/02/2013, מספר 592.2/09 019 2013 30

Class: 5 סוג: 5

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

י"א ניסן תשע"ה - 66931/03/2015



Trade Mark No. 260926 מספר סימן

Application Date 03/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183064 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Salvatore Ferragamo S.p.A.

Address: Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze, Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumes, eau de parfum, eau de Cologne, toilet 
water, aftershave creams, after shave lotions, 
shaving lotions, shaving creams and foams, 
shampoos, hair conditioners, beauty masks, cold 
creams, hand creams, body and facial creams, 
deodorants for personal use, antiperspirants for 
personal use, skin cleansers, soaps for personal use, 
toilet soaps, bath soaps, bath and shower foams, 
bath and shower gel, body oils, body lotions, skin 
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)

Italy, 04/06/2013, No. FI2013C000772 FI2013C000772 איטליה, 04/06/2013, מספר

Class: 3 סוג: 3

י"א ניסן תשע"ה - 67031/03/2015



Trade Mark No. 260927 מספר סימן

Application Date 13/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183091 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Société à résponsabilité limitée «Tchestnaya 
Vodotchnaya Kompaniya»

Address: oul. Professionalnaya, 177, k. 2, Moskovskaya 
oblast, RU-141800 Dmitrov, Russian Federation

(RU Société à résponsabilité limitée)

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)

Russian Federation, 10/07/2013, No. 2013723407 רוסיה, 10/07/2013, מספר 2013723407

Class: 33 סוג: 33

י"א ניסן תשע"ה - 67131/03/2015



Trade Mark No. 260928 מספר סימן

Application Date 29/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183093 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RICHEMONT INTERNATIONAL SA

Address: Route des Biches 10, CH-1752 Villars-sur-
Glâne - Fribourg, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links, tie pins, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches, key rings; watches, 
chronometers, wall clocks, watch straps, boxes of 
precious metals for watches and jewelry.

י"א ניסן תשע"ה - 67231/03/2015



Trade Mark No. 260929 מספר סימן

Application Date 09/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183101 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Taizhou Ausco Valves and Sanitaries MFG 
Co., Ltd.

Address: Valve Industry Zone Longxi, Yuhuan, Zhejiang, 
People's Republic of China

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Junctions of metal for pipes; valves of metal, other 
than parts of machines; pipework of metal; 
reinforcing materials of metal for pipes; branching 
pipes of metal; ducts of metal for ventilating and air 
conditioning installations; hardware of metal, small; 
fittings of metal for furniture; building materials of 
metal; grease nipples.

י"א ניסן תשע"ה - 67331/03/2015



Trade Mark No. 260931 מספר סימן

Application Date 29/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183118 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Dongguan YongSheng Hardware & Plastic 
Product Co., Ltd

Address: No. 1, Shanghao Road,Xin'an Community, 
Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, 
People's Republic of China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mouse [data processing equipment]; covers for 
keyboards; transmitting sets [telecommunication]; 
telephone apparatus; covers for telephones; 
headphones; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; connections for electric lines; 
connections, electric; batteries, electric; battery 
chargers.

Class: 12 סוג: 12

Air pumps [vehicle accessories]; suspension shock 
absorbers for vehicles; shock absorbing springs for 
vehicles; shock absorbers for automobiles; shock 
absorbers for motor vehicles; brake linings for 
vehicles; brake pads for automobiles; windscreen 
wipers; saddle covers for bicycles or motorcycles; 
seat covers for vehicles; upholstery for vehicles; 
direction signals for vehicles; covers for vehicle 
steering wheels.

Class: 27 סוג: 27

Bath mats; floor coverings; gymnasium mats; 
automobile carpets; non-slip mats; vinyl floor 
coverings; mats; rubber mats.

י"א ניסן תשע"ה - 67431/03/2015



Trade Mark No. 260933 מספר סימן

Application Date 11/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183124 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: MANUFACTURAS TOMAS, S.A.

Address: Ctra. Albujón, Cabo de Palos, Km. 28,5, E-
30593 LA PALMA-CARTAGENA (MURCIA), Spain

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Protective helmets; protective helmets for 
motorcyclists, cyclists and for use in sports in 
general.

י"א ניסן תשע"ה - 67531/03/2015



Trade Mark No. 260934 מספר סימן

Application Date 26/06/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183148 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Samal Dzmitry

Address: 11 rue Bergère, F-75009 Paris, France

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Spectacles (optics), spectacle cases.

Class: 14 סוג: 14

Jewelry; jewelry products; timepieces and 
chronometric instruments; 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)

France, 26/12/2012, No. 12 3 971 041 צרפת, 26/12/2012, מספר 041 971 3 12

Class: 9 סוג: 9

Class: 14 סוג: 14

י"א ניסן תשע"ה - 67631/03/2015



Trade Mark No. 260935 מספר סימן

Application Date 23/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183160 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: COGISEN S.R.L.

Address: Corso Vittorio Emanuele, 167/3, I-80121 Napoli, 
Italy

(Italy Limited Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 38 סוג: 38

Services of reception, transmission and 
communication of information, data and images; 
electronic transmission of instant information, data 
and images in a centralized system.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 24/05/2013, No. RM2013C003143 RM2013C003143 איטליה, 24/05/2013, מספר

Class: 38 סוג: 38

י"א ניסן תשע"ה - 67731/03/2015



Trade Mark No. 260936 מספר סימן

Application Date 06/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183169 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Brands Sàrl

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

(Suisse Société a Responsabilite Limitee)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Switzerland, 07/05/2013, No. 643656 שוויץ, 07/05/2013, מספר 643656

Class: 34 סוג: 34

י"א ניסן תשע"ה - 67831/03/2015



Trade Mark No. 260937 מספר סימן

Application Date 27/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183184 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Giga Solar FPC

Address: 15 Aliso Way, Portola Valley CA 94028, U.S.A.

(California, United States Flexible Purpose Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Photovoltaic cells and modules; photovoltaic 
apparatus for converting solar radiation to electrical 
energy; photovoltaic apparatus and installations for 
generating solar electricity in the form of photovoltaic 
panels and photovoltaic solar modules.

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

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

U.S.A., 29/03/2013, No. 85890905 ארה"ב, 29/03/2013, מספר 85890905

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 67931/03/2015



Trade Mark No. 260939 מספר סימן

Application Date 17/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183191 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Myutron Inc.

Address: 3-31-14, Nishikoiwa, Edogawa-ku, Tokyo 133-
0057, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Optical lenses; microscopes; photographic machines 
and apparatus; cinematographic machines and 
apparatus; optical machines and apparatus; CCD 
camera; image processing apparatus; computer 
software for image processing.

Class: 11 סוג: 11

Electric lamps and other lighting apparatus.

י"א ניסן תשע"ה - 68031/03/2015



Trade Mark No. 260940 מספר סימן

Application Date 24/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183192 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Gold, white, brown 
and navy as shown in the mark.

 Owners

Name: OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Address: 2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8535, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
polycystic kidney disease (PKD).

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 27/03/2013, No. 2013-022198 יפן, 27/03/2013, מספר 2013-022198

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 68131/03/2015



Trade Mark No. 260941 מספר סימן

Application Date 08/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183193 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Soai Electronic Technology Co., Ltd.

Address: No. 58 Fuyuan Street,,Fenghuang No. 1 
Industry Are, Guangdong, People's Republic of China

(Organized and existing under the laws of China 
Corporation of China)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; computer keyboards; 
mouse [data processing equipment]; navigational 
instruments; headphone; cabinets for loudspeakers; 
batteries, electric; cameras [photography]; integrated 
circuits; remote control apparatus.

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

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

People's Republic of China, 21/05/2013, No. 
12619668

סין, 21/05/2013, מספר 12619668

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 68231/03/2015



Trade Mark No. 260942 מספר סימן

Application Date 11/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183241 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Switzerland, 19/09/2013, No. 649259 שוויץ, 19/09/2013, מספר 649259

Class: 34 סוג: 34

י"א ניסן תשע"ה - 68331/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Silver and gray as 
shown in the mark.

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (SA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

י"א ניסן תשע"ה - 68431/03/2015



Trade Mark No. 260945 מספר סימן

Application Date 28/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183276 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Prolexic Technologies, Inc.

Address: 1930 Harrison Street, Suite 403, Hollywood FL 
33020, U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 42 סוג: 42

Security system services for computer networks and 
network servers; design, development, maintenance, 
and updating of Internet security systems, namely, 
design, development, maintenance, and updating of 
computer software applications to cleanse network 
infrastructure from viruses, network terrorism, 
Distributed Denial of Service attacks, worms, and 
exploits.

י"א ניסן תשע"ה - 68531/03/2015



Trade Mark No. 260947 מספר סימן

Application Date 07/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183289 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Chen Dongliang

Address: Century Youyi Toys Co., Ltd, Tongyi Road, 
Zhenxing Industry Zone,Xihua Third Co, Guangyi 
Avenue, Chenghai, Shantou, Guangdong, People's 
Republic of China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Toys; building blocks [toys]; games; chess; playing 
balls; swimming pools [play articles]; machines for 
physical exercises; body-building apparatus; 
swimming belts; ornaments for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 12/11/2012, No. 
11775459

סין, 12/11/2012, מספר 11775459

Class: 28 סוג: 28

י"א ניסן תשע"ה - 68631/03/2015



Trade Mark No. 260948 מספר סימן

Application Date 15/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183296 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MUTLUSAN PLASTIK ELEKTRIK SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   

Address: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Enkoop Cad. 
No:7, Başakşehir, İstanbul, Turkey

(Turkey Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Ducts for electrical cables and accessories; cable 
trunking and accessories; fuse boxes; signals and 
buttons; thermoplastic junction boxes, telephone 
distribution boxes and accessories; crochets, plastic 
cases and screw sockets; signal and buttons and 
switch boxes; terminal blocks; switch plug and group 
plugs.

Class: 11 סוג: 11

Lighting fixtures.

י"א ניסן תשע"ה - 68731/03/2015



Trade Mark No. 260951 מספר סימן

Application Date 29/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183326 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Milk, milk products and dairy products, butter, cream, 
cheese and dairy product substitutes; yogurt, fruit-
flavoured yogurt, drinking yogurts, yogurt-based 
beverages, yogurt desserts, milk beverages.

Class: 30 סוג: 30

Yogurt ice creams, yogurt-based ice cream, coffee-
based beverages, cocoa-based beverages, 
chocolate-based beverages, ice creams, parfaits, 
sorbets [ices].

Class: 32 סוג: 32

Soft drinks, fruit beverages and fruit juices, syrups for 
beverages, preparations for making beverages.

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

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

Italy, 31/07/2013, No. RE2013C000319 RE2013C000319 איטליה, 31/07/2013, מספר

Class: 29 סוג: 29

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

י"א ניסן תשע"ה - 68831/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Red and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: NEWLAT S.p.A.

Address: Via J.F. Kennedy, 16, I-42124 Reggio Emilia 
(RE), Italy

(Italy Joint-stock company)

י"א ניסן תשע"ה - 68931/03/2015



Trade Mark No. 260953 מספר סימן

Application Date 06/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183384 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; animated cartoons; audiovisual teaching 
apparatus; camcorders; cameras [photography]; 
cassette players; compact disc players; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; computer game programs; computer 
keyboards; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral 
devices; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; disks, 
magnetic; downloadable image files; downloadable 
music files; downloadable ring tones for mobile 
phones; DVD players; electronic publications, 
downloadable; films, exposed; headphones; 
holograms; juke boxes, musical; laptop computers; 
magnetic data media; microphones; monitoring 
apparatus, electric; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; mouse pads; 
notebook computers; optical data media; optical 
discs; personal stereos; portable media players; 
portable telephones; record players; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; spectacle cases; spectacle frames; 
sunglasses; tape recorders; teaching apparatus; 
telephone apparatus; television apparatus; USB flash 
drives; video cassettes; video game cartridges; video 
recorders; computer games (software); computer 
game software; computer game entertainment 
software; downloadable software; downloadable 
electronic games; video game software; interactive 
multimedia computer game programs; games 
software for use on mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; games software 
downloadable to mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; software for use on mobile 
phones, tablets and other electronic mobile devices; 
software downloadable to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; apps featuring 
computer games.

י"א ניסן תשע"ה - 69031/03/2015



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing]; 
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps; 
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets]; 
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear]; 
clothing for gymnastics; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; coats; dresses; dressing 
gowns; ear muffs [clothing]; esparto shoes or 
sandals; footwear; gloves [clothing]; hats; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; knitwear [clothing]; masquerade costumes; 
mittens; money belts [clothing]; neckties; 
outerclothing; pants; paper hats [clothing]; pullovers; 
pyjamas; ready-made clothing; sandals; shirts; 
shoes; shower caps; skirts; sleep masks; slippers; 
socks; sweaters; tee-shirts; trousers; underpants; 
underwear; vests; waterproof clothing.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; amusements; arranging and 
conducting of workshops [training]; providing casino 
facilities [gambling]; education information; 
educational examination; electronic desktop 
publishing; entertainer services; entertainment 
information; film production, other than advertising 
films; gambling; game services provided on-line from 
a computer network; games equipment rental; 
operating lotteries; organization of competitions 
[education or entertainment]; party planning 
[entertainment]; production of music; production of 
shows; providing amusement arcade services; 
providing karaoke services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of books; publication of electronic books and journals 
on-line; providing recreation facilities; scriptwriting 
services; writing of texts (other than publicity texts); 
electronic games services, including provision of 
computer games on line, on social networks, or by 
means of a global computer network; providing 
electronic games for use on mobile phones, tablets 
and other electronic mobile devices; providing 
enhancements within online computer and electronic 
games; providing electronic games for download to 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing interactive single and multi-player 
electronic games via the internet, electronic 
communication networks or via a global computer 
network; publishing of computer game software, 
electronic games and video game software.

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

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

European Community Trade Mark, 12/03/2013, No. 
011648581

איחוד האירופי לסימני מסחר, 12/03/2013, מספר 
011648581

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

י"א ניסן תשע"ה - 69131/03/2015



 Owners

Name: King.Com Limited

Address: Aragon House Business Centre, Dragonara 
Road, St. Julians STJ 3140, Malta

(Malta Limited)

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 69231/03/2015



Trade Mark No. 260954 מספר סימן

Application Date 14/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183389 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs and computer software, in 
particular for uploading, downloading, access, 
publication, display, streaming, connecting, shared 
use or other providing of electronic media, images, 
sounds, graphics, texts and/or information through 
computer and communication networks, including 
mobile communication networks; downloadable 
images, sounds, videos, graphics and/or texts, in 
particular for collecting in electronic collector's 
albums.

Class: 16 סוג: 16

Albums; almanacs; pictures; booklets; pamphlets; 
books; comic books; printed matter; 
chromolithographs; flyers; photographs; graphic 
representations; graphic reproductions; catalogues; 
magazines; posters; placards of paper or cardboard; 
portraits; prospectuses; trading cards other than 
games; printed publications; periodicals.

Class: 35 סוג: 35

Auctioneering; administrative processing of purchase 
orders; computerized file management; systemization 
of information into computer databases; compilation 
of information into computer databases; compilation 
of statistics; television advertising; publication of 
publicity texts; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; layout 
services for advertising purposes; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; marketing; marketing research; 
marketing studies; on-line advertising on a computer 
network; writing of publicity texts; rental of advertising 
space; publicity material rental; rental of advertising 
time on communication media; distribution of 
samples; direct mail advertising; dissemination of 
advertising matter; advertising; compilation of 
electronic images, sounds, videos, graphics and/or 
texts for others for presentation, exchange and sales 
purposes; retail sales services, also through 
electronic computer and communication networks, 
including mobile communication networks, with 
images, sounds, videos, graphics and/or texts; 
arranging commercial transactions for others through 
electronic computer and communication networks, 
including mobile communication networks; collecting, 
systemization and saving of images, sounds, videos, 
graphics and/or texts in electronic databases; 
conducting of business events.

י"א ניסן תשע"ה - 69331/03/2015



Class: 38 סוג: 38

Providing access to databases; providing access to 
platforms on the Internet; providing internet 
chatrooms and Internet forums; computer network 
connection services; electronic transmission of data, 
messages, information, images, videos, graphics 
and/or texts; providing access to information, images, 
sounds, videos, graphics and/or texts in electronic 
computer and communication networks, including 
mobile communication networks.

Class: 41 סוג: 41

Photographic reporting; teaching; photography; 
recreation information; recreation facilities; layout 
services, other than for advertising purposes; game 
services provided on-line from a computer network; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; organization of sports competitions; 
publication of texts, other than publicity texts; writing 
of texts, other than publicity texts; rental of sound 
recordings; entertainment; organization of 
competitions (education and entertainment); 
arranging and conducting of workshops (training); 
online providing of electronic, non-downloadable 
collector's albums; online publication of electronic 
trading cards; organization and conducting of events 
for entertainment purposes; organization of 
competitions for entertainment purposes; 
entertainment services in the form of chatrooms.

Class: 42 סוג: 42

Electronic data storage; website hosting services; 
rental of computer software, in particular for 
uploading, downloading, access, publication, display, 
streaming, linkage, shared use or other providing of 
electronic media, images, sounds, graphics, texts 
and/or 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)

Austria, 16/08/2012, No. AM 4133/2012 AM 4133/2012 אוסטריה, 16/08/2012, מספר

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

Auctioneering; administrative processing of purchase 
orders; computerized file management; systemization 
of information into computer databases; compilation 
of information into computer databases; compilation 
of statistics; television advertising; publication of 
publicity texts; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; layout 
services for advertising purposes; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; marketing; marketing research; 
marketing studies; on-line advertising on a computer 
network; writing of publicity texts; rental of advertising 
space; publicity material rental; rental of advertising 
time on communication media; distribution of 
samples; direct mail advertising; dissemination of 
advertising matter; advertising.

י"א ניסן תשע"ה - 69431/03/2015



 Owners

Name: Dr. Frank Albert

Address: Am Eisernen Tor 1, A-8010 Graz, Austria

Class: 41 סוג: 41

Photographic reporting; teaching; photography; 
recreation information; recreation facilities; layout 
services, other than for advertising purposes; game 
services provided on-line from a computer network; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; organization of sports competitions; 
publication of texts, other than publicity texts; writing 
of texts, other than publicity texts; rental of sound 
recordings; entertainment; organization of 
competitions (education and entertainment); 
arranging and conducting of workshops (training).

Austria, 24/08/2012, No. AM 4133/2012 AM 4133/2012 אוסטריה, 24/08/2012, מספר

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 42 סוג: 42

Class: 35 סוג: 35

Compilation of electronic images, sounds, videos, 
graphics and/or texts for others for presentation-, 
exchange- and sales purposes; retail sales services, 
also through electronic computer- and communication 
networks, including mobile communication networks, 
with images, sounds, videos, graphics and/or texts; 
arranging commercial and exchange transactions for 
others through electronic computer- and 
communication networks, including mobile 
communication networks; collecting, systemization 
and saving of images, sounds, videos, graphics 
and/or texts in electronic databases; conducting of 
business events.

Class: 41 סוג: 41

Online providing of electronic, non-downloadable 
collector's albums; online publication of electronic 
trading cards; organization and conducting of events 
for entertainment purposes; organization of 
competitions for entertainment purposes; 
entertainment services in the form of chatrooms.

י"א ניסן תשע"ה - 69531/03/2015



Trade Mark No. 260956 מספר סימן

Application Date 02/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183394 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED

Address: 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire 
PA3 4DY, United Kingdom

(Scotland, United Kingdom Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Glassware, porcelain and earthenware not included 
in other classes.

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)

European Community Trade Mark, 05/09/2013, No. 
012116125

איחוד האירופי לסימני מסחר, 05/09/2013, מספר 
012116125

Class: 21 סוג: 21

Class: 33 סוג: 33

י"א ניסן תשע"ה - 69631/03/2015



Trade Mark No. 260958 מספר סימן

Application Date 03/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183401 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Loosen, Ernst-Friedrich

Address: Weingut Dr. Loosen St. Johannishof, 54470 
Bernkastel-Kues, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers).

י"א ניסן תשע"ה - 69731/03/2015



Trade Mark No. 260961 מספר סימן

Application Date 17/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183407 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HONBU SANKEI CO., LTD.

Address: 12th Floor,Osaka-Tokio-Marine-Nichido Bldg., 2
-53, Shiromi 2-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-
0001, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Chlorous acid aqueous solution.

Class: 5 סוג: 5

Disinfectants, anti-microbials and sterilizing agents, 
comprising chlorous acid aqueous solution.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 2013-27452 יפן, 12/04/2013, מספר 2013-27452

Class: 1 סוג: 1

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 69831/03/2015



Trade Mark No. 260962 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183430 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

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

(New Jersey, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers, 
namely, software for use in database management, 
for use in electronic storage of data, for use as a 
spreadsheet, and for word processing, all for use by 
health care professionals; downloadable software in 
the nature of a mobile application for use in database 
management, for use as a spreadsheet, for word 
processing, for electronic storage of data, all for use 
by health care professionals; computer software for 
use on mobile and cellular phones in the field of 
health care; downloadable electronic software for use 
on mobile and cellular phones, handheld computers 
in the field of health care.

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

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

U.S.A., 09/10/2013, No. 86087236 ארה"ב, 09/10/2013, מספר 86087236

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 260967 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183506 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Orange, light grey 
and dark grey  as shown in the mark.

 Owners

Name: OppoSuits V.O.F.

Address: Noordkade 3, NL-2371 EA 
ROELOFARENDSVEEN, Netherlands

(The Netherlands Vennootschap onder Firma, 
Partnership Firm)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, namely suits, blazers, trousers, pants, 
waistcoats, shirts, T-shirts, ties, bow ties, socks and 
underwear; footwear, namely shoes and sneakers; 
headgear, namely 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)

Benelux, 01/03/2013, No. 1264085 בנלוקס, 01/03/2013, מספר 1264085

Class: 25 סוג: 25

י"א ניסן תשע"ה - 70031/03/2015



Trade Mark No. 260968 מספר סימן

Application Date 02/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183508 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Bracelets made of macramé and/or embroidery, 
chains made of macramé and/or embroidery, 
necklaces made of macramé and/or embroidery, 
rings made of macramé and/or embroidery, earrings 
made of macramé and/or embroidery, pendants 
made of macramé and/or embroidery, brooches 
made of macramé and/or embroidery, anklets made 
of macramé and/or embroidery; jewelry accessories, 
namely, bracelets, chains, necklaces, rings, earrings, 
pendants, brooches, anklets, medals, cuff links, tie 
clips, watches, watch straps, watch bands, chains for 
watches, cases for watches, all the aforesaid goods 
in gold, silver or other precious metals.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitations of leather; trunks and travel 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
travelling bags for clothing; key cases; bags, namely, 
duffel bags, handbags; rucksacks, rucksacks for 
mountaineers; school backpacks; shoulder bags; 
suitcases, briefcases; purses; pocket wallets; 
drawstring pouches; boxes and cases of leather, 
beauty cases sold empty.

Class: 25 סוג: 25

Articles of clothing, clothing for sports; bathing suits; 
pareos; ponchos; underwear, namely, leotards, 
boxers, T-shirts, shorts, panties; leather wear; 
loungewear; bath robes; nightgowns, pajamas; 
trousers, jeans, shorts, jackets, coats, waistcoats, 
overcoats, raincoats, hosiery, knitwear, sweaters, 
cardigans, fleece pants and tops, jumpers, pullovers, 
twinsets, vests; tracksuits, bodysuits, shirts, plush 
shirts, polo shirts, T-shirts, gowns, skirts, dresses; 
socks; dressing gowns; bands; scarves, silk scarves; 
gloves; headgear, namely, headdress, hats and 
bandanas; belts and ties; footwear, shoes, dress 
shoes, gymnastic shoes, boots, sandals, slippers.

י"א ניסן תשע"ה - 70131/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark consists of the original representation of 
two letters C, opposed, united in the lower part, to 
form a heart originally represented.

 Owners

Name: MAGLITAL S.R.L.

Address: S.S. Flaminia Km. 145 Parrano, I-06032 TREVI 
(PG), Italy

(Italy Limited liability company)

Class: 26 סוג: 26

Lace; embroidery and embroidery for garments; 
ribbons; hair strings, bindings for hemming garments; 
buttons, brooches (clothing accessories); 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)

Italy, 13/08/2013, No. TO2013C002498 TO2013C002498 איטליה, 13/08/2013, מספר

Class: 14 סוג: 14

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

Class: 26 סוג: 26

י"א ניסן תשע"ה - 70231/03/2015



Trade Mark No. 260970 מספר סימן

Application Date 22/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183518 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Breast-nursing pads.

Class: 8 סוג: 8

Cutlery for babies and infants; knives, forks and 
spoons made of plastic.

Class: 10 סוג: 10

Dummies, feeding bottle teats, feeding bottles, 
feeding bottles for babies; teats, closures, caps and 
valves for feeding bottles, teething rings and chains, 
parts and fittings for all the aforesaid goods, breast 
pumps, nipple protectors.

Class: 21 סוג: 21

Beakers for babies, non-electrical devices for 
warming feeding bottles and for keeping feeding 
bottles warm; sealable containers of plastic, also 
suitable for sterilising, for storing feeding bottles and 
dummies; household or kitchen containers of plastic, 
insulating flasks, tableware and cooking pot sets of 
plastic; toothbrushes.

Class: 28 סוג: 28

Babies' playthings, babies' rattles.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 22/02/2013, No. AM 950/2013 AM 950/2013 אוסטריה, 22/02/2013, מספר

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 70331/03/2015



 Owners

Name: MAM BABYARTIKEL GESELLSCHAFT M.B.H.

Address: Lorenz-Mandl-Gasse 50, A-1160 Wien, Austria

(Austria Limited liability company)

Class: 8 סוג: 8

Class: 10 סוג: 10

Class: 21 סוג: 21

Class: 28 סוג: 28

י"א ניסן תשע"ה - 70431/03/2015



Trade Mark No. 260972 מספר סימן

Application Date 17/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183530 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in searching, browsing, 
reviewing, sampling, playing, purchasing, 
downloading, storing, and organizing electronic 
publications.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 25/04/2013, No. 62507 ג'מאייקה, 25/04/2013, מספר 62507

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; handheld electronic game 
units adapted for use with an external display screen 
or monitor; handheld digital electronic devices and 
software related thereto; handheld mobile digital 
electronic devices capable of providing access to the 
Internet and for the sending, receiving, and storing of 
telephone calls, faxes, electronic mail, and other 
digital data; electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data and 
messages, and electronic devices that enable the 
user to keep track of or manage personal information; 
sound recording and reproducing apparatus; MP3 
and other digital format audio players; digital audio 
recorders; digital video recorders and players; audio 
cassette recorders and players; video cassette 
recorders and players; compact disc recorders and 
players; digital versatile disc recorders and players; 
digital audio tape recorders and players; radios, radio 

י"א ניסן תשע"ה - 70531/03/2015



transmitters, and receivers; audio, video, and digital 
mixers; audio amplifiers; audio receivers; audio 
decoders; car audio apparatus; earphones, 
headphones; audio speakers; microphones; audio 
components and accessories; modems; network 
communication apparatus; electronic communication 
equipment and instruments; audiovisual teaching 
apparatus; optical apparatus and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; 
global positioning system (GPS) devices; telephones; 
wireless communication devices for voice, data or 
image transmission; cables; apparatus for data 
storage; magnetic data media; chips, discs and tapes 
bearing or for recording computer programs and 
software; facsimile machines; cameras; batteries; 
televisions; television receivers; television monitors; 
set top boxes; computer software; computer and 
electronic games; global positioning system (GPS) 
computer software; computer software for travel and 
tourism, travel planning, navigation, travel route 
planning, geographic, destination, transportation and 
traffic information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones, and 
handheld digital electronic devices; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software. for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use with 

י"א ניסן תשע"ה - 70631/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Orange 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)

all of the aforesaid goods; computer equipment for 
use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; weighing apparatus 
and instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; optical apparatus and 
instruments; wafers [silicon slices]; integrated circuits; 
fluorescent screens; remote control apparatus; lights 
conducting filaments [optical fibers]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 
whistle alarms; sunglasses; animated cartoons; egg-
candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks.

י"א ניסן תשע"ה - 70731/03/2015



Trade Mark No. 260979 מספר סימן

Application Date 06/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0876851 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: IMET-AKE s.r.o.

Address: M. Sch. Trnavského 2/B, SK-841 07 Bratislava, 
Slovakia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Anti-friction bearings.

Class: 35 סוג: 35

Commercial marketing regarding anti-friction 
bearings.
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Trade Mark No. 260981 מספר סימן

Application Date 18/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0975650 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

Address: No.777 Jinlong Road, Zhaoyuan, 265400 
Shandong, People's Republic of China

(China A Limited Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Inner tubes for pneumatic tires (tyres); spikes for tires 
(tyres); tires for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle 
wheels; treads for vehicles (roller belts); vehicle 
wheel tires (tyres); casings for pneumatic tires 
(tyres); automobile tires (tyres); pneumatic tires 
(tyres).
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Trade Mark No. 260987 מספר סימן

Application Date 29/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1135469 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a musical note.

 Owners

Name: Bose Corporation

Address: Mountain Road, Framingham MA 01701, 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

Computer software for use on smart phones or 
personal computers that is used to control or 
configure home appliances or audiovisual systems or 
to access digital media content on the Internet or a 
computer or play such content on audiovisual 
systems; loudspeaker systems; loudspeakers; 
wireless transmitters and receivers.

י"א ניסן תשע"ה - 71031/03/2015



Trade Mark No. 260988 מספר סימן

Application Date 18/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1151495 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZHEJIANG LE MERIDIEN HOME CO.,LTD.

Address: 2/F, Office Building,No.6 Haili Avenue, Qujiang 
District, Quzhou, 324022 Zhejiang, People's Republic of 
China

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Furniture; casks, not of metal; works of art of wood, 
wax, plaster or plastic; doors for furniture; pillows; 
work benches; indoor window blinds [shades] 
[furniture]; plaited straw, except matting; picture 
frames; furniture fittings, not of metal.
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Trade Mark No. 260990 מספר סימן

Application Date 18/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1171580 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DiGiCo UK Limited

Address: Unit 10,Silverglade Business Park, Leatherhead 
Road, Chessington, Surrey KT9 2QL, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio mixing systems for the collection, distribution 
and management of audio tracking and mixing data; 
audio mixing apparatus for the collection, distribution 
and management of audio tracking and mixing data; 
audio mixing apparatus.

י"א ניסן תשע"ה - 71231/03/2015



Trade Mark No. 260991 מספר סימן

Application Date 23/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1173826 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, moist 
tobacco powder called "snus"; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
mixed with tobacco for non-medical and non-
therapeutic purposes; snuff; smokers' articles 
included in this class; cigarette paper, cigarette tubes 
and matches.
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Trade Mark No. 260992 מספר סימן

Application Date 29/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: KANT-LY (1997) LTD. שם: קנט לי (1997) בע"מ

Address: Rishon Lezion, Israel כתובת : ראשון לציון, 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: 6 סוג: 6

Metal hardware; metal screws, aluminum, aluminum 
foil, bars for metal railings, building or furniture fittings 
of nickel-silver, door hinges; the following metal items 
and similar metalwork items: baskets, door fittings, 
door frames, metal handles, door panels, door stops, 
doors, fittings for furniture, fittings for windows, 
ferrules for handles, harness for handling loads, 
hinges, hooks, knife handles, props, rails, springs, 
strap-hinges, towel dispensers, metal furniture 
casters; all included in class 6

מוצרי פרזול, ברגי מתכת, אלומיניום, נייר אלומיניום, סורגים 
למסילות מתכת, אביזרי ניקל-כסף לבנין או ריהוט, צירי דלתות; 

מוצרי המתכת הבאים ומוצרי מתכת הדומים להם: סלים, 
אביזרים לדלתות, משקופים לדלתות, ידיות מתכת, לוחות 

לדלתות, מעצורים לדלתות, דלתות, אביזרים לריהוט, אביזרים 
לחלונות, טבעות-חיזוק לידיות, רתמות לעזרה במשאות, צירים, 
ווים, ידיות סכינים, משענות, מסילות, קפיצים, צירי רצועה, 

מחזיקי מגבות נייר, גלגלי מתכת לרהיטים; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                   6

                                                            

Class: 20 סוג: 20

Drawer dividers, chests of drawers, plastic drawer 
lining material, drawers, furniture parts, Baskets, 
Bins, Bottle racks, Cabinet work, Cupboards, Non-
metal Door fittings, Doors for furniture, Edgings of 
plastic for furniture, Furniture casters, Non-metal 
Furniture fittings, Furniture of metal, Office Furniture, 
Furniture partitions of wood, Hampers, Knife 
Handles, Non-metal Hinges, Plate racks, Racks, 
Shelves for filing-cabinets, Shelves for storage, 
Towel dispensers, Non-metal Trays, drawer slides; 
all included in class 20

חוצצי מגירות, שידות מגירות, חומר פלסטי לדיפון מגירות, 
מגירות, חלקי רהיטים, סלים, פחים, מעמדי בקבוקים, 

עבודת-ארונות, ארונות, אביזרי דלתות לא-מתכתיים, דלתות 
לרהיטים, שפתי פלסטיק לרהיטים, גלגלים לרהיטים, אביזרים 
לא-מתכתיים לרהיטים, ריהוט ממתכת, ריהוט משרדי, מחיצות 
עץ לרהיטים, סלי כביסה, ידיות סכינים, צירים לא-מתכתיים, 
מעמדים לצלחות, מעמדים, מדפים לארונות תיוק, מדפים 
לאחסון, מחזיקי מגבות-נייר, מגשים לא-מתכתיים, מסילות 

למגירות; הנכללים כולם בסוג 20                                         
                                                                                    

                                            

י"א ניסן תשע"ה - 71431/03/2015



LITTLE CHARMERS

Trade Mark No. 260996 מספר סימן

Application Date 30/11/2013 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, 05/06/2013, No. 1629618 קנדה, 05/06/2013, מספר 1629618

Class: 28 סוג: 28

י"א ניסן תשע"ה - 71531/03/2015



ALLIGATER

Trade Mark No. 261005 מספר סימן

Application Date 02/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: AQUA - RIMAT LTD. שם: אקווה - רימט בע"מ

Address: 8B Simtat Hayerek Street, Hod Hasharon, 
45264, Israel

כתובת : רח' סימטת הירק 8ב', הוד השרון, 45264, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Glusman & Co., Law Offices

Address: Azrieli Center 5 , The Square Tower , 29th 
Floor, Tel Aviv, 67025, Israel

שם: גלוזמן ושות', משרד עורכי דין

כתובת : מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע , קומה 29, תל אביב, 
67025, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Electrical operating unit for monitoring, controlling 
and supervising water flow in taps and pipes, 
comprised of en electronic card, processor and 
control devices including an alarm system, alert 
system to cell phone and e-mail, to building 
management systems, local timer, switch, detectors 
etc., which can also be operated remotely; all 
included in Class 9

יחידת הפעלה חשמלית לבקרה, שליטה ופיקוד על זרימת מים 
בברזים וצנרת, הכוללת כרטיס אלקטרוני, מעבד, ואמצעי פיקוד 

הכוללים מערכת אזעקה, מערכת התראה למכשירי טלפון 
סלולריים ולדוא"ל, למערכת ניהול מבנים, טיימר מקומי, מפסק, 
גלאים, וכיוצ"ב, הניתנים כולם להפעלה גם מרחוק; הנכללים 
כולם בסוג 9                                                                   
                                                                                    

            

י"א ניסן תשע"ה - 71631/03/2015



Trade Mark No. 261006 מספר סימן

Application Date 02/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: OMRON CORPORATION

Address: 801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, 
Shiokoji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 600-8530, 
Japan

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Address: Lazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 
52522, Israel

שם: דר' אייל ברסלר, עו"פ

כתובת : בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Electric toothbrushes; toothbrushes; brush heads 
(replaceable) for electric toothbrushes; all included in 
class 21

מברשות שיניים חשמליות; מברשות שיניים; ראשי צחצוח 
(מתחלפים) עבור מברשות שיניים חשמליות; הנכללים כולם 

בסוג 21               

י"א ניסן תשע"ה - 71731/03/2015



Trade Mark No. 261017 מספר סימן

Application Date 02/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Salvatore Ferragamo S.p.A.

Address: Via dei Tornabuoni 2, 50123 Firenze, 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: 35 סוג: 35

The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods excluding the transport thereof, 
namely soaps, perfumery, cosmetics, eyeglasses, 
jewellery, horological instruments, bags, wallets and 
other leather goods, umbrellas, fabrics, bed and table 
covers, towels, clothing, footwear, headgear, 
personal accessories, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, as well 
as retail store services or wholesale services for the 
above mentioned products.

הבאה יחד, לטובת אחרים, של מגוון של סחורות למעט 
ההובלה שלהן, דהיינו סבונים, בישום, תמרוקים, משקפיים, 
תכשיטים, כלים אורולוגיים, תיקים, ארנקים וסחורות עור 

אחרות, מטריות, אריגים, כיסויי מיטה ושולחן, מגבות, הלבשה, 
הנעלה, כיסויי ראש, אביזרים אישיים, המאפשרת ללקוחות 
לצפות ולרכוש בנוחות סחורות אלו, וכמו כן שירותי חנות 

קמעונאית או שירותי סיטונאות עבור המוצרים המוזכרים לעיל.  
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Trade Mark No. 261018 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Rockstar Music & Productions שם: רוקסטאר מוזיקה והפקות

Address: Me'ir Feinstein 18, Tel Aviv-Yafo, Israel כתובת : פינשטיין 18, תל אביב-יפו, ישראל

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: 41 סוג: 41

Musical and artistic education, including in the field of 
the performing arts, providing of training in the field of 
music and the arts,  including the musical arts live 
musical performances, live performances combing 
music and other arts.

חינוך מוסיקלי ואמנותי, לרבות בתחום אומניות הבמה, הענקת 
אימונים בתחום המוסיקה והאומניות, לרבות אמניות הבמה, 
הופעות חיות מוסיקליות, הופעות חיות המשלבות מוסיקה 

ואמנויות אחרות.                                                               
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Trade Mark No. 261020 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eva (Kiki) Elmakvist שם: אווה (קיקי)  אלמקוויסט

Address: P.O.B. 23219, Tel-aviv, 61231, Tel- aviv, Israel כתובת : ת.ד. 23219, תל אביב, 61231, תל אביב, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Zehavi- Varshaviak, Advocates and Notary

Address: Golda Meir St.3 floor 5, Ness-Ziona, 74036, 
Israel

שם: זהבי- ורשביאק עורכי דין ונוטריון

כתובת : גולדה מאיר 3, קומה 5, נס ציונה, 74036, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

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

י"א ניסן תשע"ה - 72031/03/2015



Trade Mark No. 261021 מספר סימן

Application Date 25/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Otzma Horizon Ltd. שם: עוצמה הורייזון בע"מ

Address: Lincoln st. 20, Tel Aviv, 6713412, Israel כתובת : לינקולן 20 (בית רובינשטיין), תל אביב, 6713412, 
ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

providing manpower placement services מתן שירותי השמת כוח אדם                             

י"א ניסן תשע"ה - 72131/03/2015



Trade Mark No. 261035 מספר סימן

Application Date 26/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Avner Segal שם: אבנר סגל

Address: Trumpeldor 28, Zichron Yaakov, Israel כתובת : טרומפלדור 28, זכרון יעקב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Ayellet Sheeloh, Adv.

Address: 1 Houry st, Haifa, 3104602, Israel

שם: אילת שילה, עו"ד

כתובת : חורי 1, ת.ד. 4696, חיפה, 3104602, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Ice cream, Yogurt Ice cream, Sorbet, Soy ice cream, 
Sugar free ice cream, Goat milk ice cream.

גלידה, גלידת יוגורט, גלידת סורבה, גלידת סויה, גלידה לא 
סוכר, גלידה מחלב עיזים                                   

י"א ניסן תשע"ה - 72231/03/2015



Trade Mark No. 261057 מספר סימן

Application Date 08/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183559 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Shenzhen TYPMAR Wind Energy Technology 
Co., Ltd.

Address: Yinshan Bldg 6F,Beside 107 National Rd, 
Fuyong Town, Baoan Dist, Shenzhen, Guangdong, 
People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Bulb production machinery; tile pressing machine for 
dry mould; presses [machines for industrial 
purposes]; metalworking machines; electricity 
generating device by wind power; alternators; shaft 
couplings [machines].

י"א ניסן תשע"ה - 72331/03/2015



Trade Mark No. 261058 מספר סימן

Application Date 09/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183583 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the Latin letters "MOZCN" and 
three Chinese characters which are meaningless as 
a whole and not a geographical name and have no 
special meaning in business.

 Owners

Name: YUYAO CHENCHEN SANITARY WARE CO., 
LTD

Address: Erliushi Village,Sanqishi Town, Yuyao City, 
Zhejiang Province, People's Republic of China

(China Company Limited)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Taps [faucets]; floor drains; sanitary apparatus and 
installations; pipes [parts of sanitary installations]; 
faucets for pipes; pipe fittings for water heating 
equipment; sauna bath installations; lamps; cooling 
appliances and installations.

י"א ניסן תשע"ה - 72431/03/2015



Trade Mark No. 261063 מספר סימן

Application Date 16/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183654 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ALPATA TEKNOLOJI YAZILIM VE BILISIM 
HIZMETLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Address: Organize Sanayi Bölgesi,Teknoloji Bulvari, 
Eskisehir Teknoloji Gelistirme Bölgesi, Tekno C Blok, K: 
4, No: 401, Eskisehir, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 39 סוג: 39

Transportation services, namely, transportation of 
passengers and goods by air; transportation of cargo 
and freight by air; air cargo storage and handling 
services; packing of goods for transportation by air, 
truck, train, and ship; parcel delivery by air, truck, car, 
train, and ship; aircraft chartering services; travel 
services, namely, arranging tours, cruises, and other 
travel packages; travel agency and booking services, 
namely, making reservations and bookings for 
transportation; online travel agency and booking 
services, namely, making reservations and bookings 
for transportation via the Internet; travel information 
services; consulting services related to air 
transportation and travel; providing a program of 
bonus awards for frequent travelers.

Class: 43 סוג: 43

Providing of food and drink; restaurants, self-service 
restaurants, cafeterias; cafés, canteen services, 
cocktail lounges, snack bars, catering, pubs; 
arranging temporary housing accommodations, 
namely hotels, motels, room reservation services.

י"א ניסן תשע"ה - 72531/03/2015



Trade Mark No. 261066 מספר סימן

Application Date 06/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183762 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; animated cartoons; audiovisual teaching 
apparatus; camcorders; cameras [photography]; 
cassette players; compact disc players; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; computer game programs; computer 
keyboards; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral 
devices; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; disks, 
magnetic; downloadable image files; downloadable 
music files; downloadable ring tones for mobile 
phones; DVD players; electronic publications, 
downloadable; films, exposed; headphones; 
holograms; juke boxes, musical; laptop computers; 
magnetic data media; microphones; monitoring 
apparatus, electric; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; mouse pads; 
notebook computers; optical data media; optical 
discs; personal stereos; portable media players; 
portable telephones; record players; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; spectacle cases; spectacle frames; 
sunglasses; tape recorders; teaching apparatus; 
telephone apparatus; television apparatus; USB flash 
drives; video cassettes; video game cartridges; video 
recorders; computer games (software); computer 
game software; computer game entertainment 
software; downloadable software; downloadable 
electronic games; video game software; interactive 
multimedia computer game programs; games 
software for use on mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; games software 
downloadable to mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; software for use on mobile 
phones, tablets and other electronic mobile devices; 
software downloadable to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; apps featuring 
computer games.

י"א ניסן תשע"ה - 72631/03/2015



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing]; 
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps; 
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets]; 
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear]; 
clothing for gymnastics; coats; dresses; dressing 
gowns; ear muffs [clothing]; esparto shoes or 
sandals; footwear; gloves [clothing]; hats; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; knitwear [clothing]; masquerade costumes; 
mittens; money belts [clothing]; neckties; 
outerclothing; pants; paper hats [clothing]; pullovers; 
pyjamas; ready-made clothing; sandals; shirts; 
shoes; shower caps; skirts; sleep masks; slippers; 
socks; sweaters; tee-shirts; trousers; underpants; 
underwear; vests; waterproof clothing; all excluding 
goods made from furs, animal skins, hides, leather or 
imitations of these materials.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; amusements; arranging and 
conducting of workshops [training]; providing casino 
facilities [gambling]; education information; 
educational examination; electronic desktop 
publishing; entertainer services; entertainment 
information; film production, other than advertising 
films; gambling; game services provided on-line from 
a computer network; games equipment rental; 
operating lotteries; organization of competitions 
[education or entertainment]; party planning 
[entertainment]; production of music; production of 
shows; providing amusement arcade services; 
providing karaoke services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of books; publication of electronic books and journals 
on-line; providing recreation facilities; scriptwriting 
services; writing of texts (other than publicity texts); 
electronic games services, including provision of 
computer games on line, on social networks, or by 
means of a global computer network; providing 
electronic games for use on mobile phones, tablets 
and other electronic mobile devices; providing 
enhancements within online computer and electronic 
games; providing electronic games for download to 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing interactive single and multi-player 
electronic games via the internet, electronic 
communication networks or via a global computer 
network; publishing of computer game software, 
electronic games and video game software.

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

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

European Community Trade Mark, 12/03/2013, No. 
011648763

איחוד האירופי לסימני מסחר, 12/03/2013, מספר 
011648763

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

י"א ניסן תשע"ה - 72731/03/2015



 Owners

Name: King.Com Limited

Address: Aragon House Business Centre, Dragonara 
Road, St. Julians STJ 3140, Malta

(Malta Limited)

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 72831/03/2015



Trade Mark No. 261067 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183785 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for video calling; computer 
software for video telephony; computer software for 
the transmission of voice, audio and video content; 
cameras.

Class: 38 סוג: 38

Communication and telecommunication services, 
namely, transmission of voice, data, graphics, 
images, audio and video by means of 
telecommunications networks, wireless 
communication networks, and 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)

Jamaica, 14/05/2013, No. 62656 ג'מאייקה, 14/05/2013, מספר 62656

Class: 9 סוג: 9

Jamaica, 20/06/2013, No. 62918 ג'מאייקה, 20/06/2013, מספר 62918

Class: 38 סוג: 38

י"א ניסן תשע"ה - 72931/03/2015



Conditions/Disclaimers

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

The mark consists of a rectangle with rounded 
corners depicting a stylized design of a video camera 
in the center.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States Corporation)

י"א ניסן תשע"ה - 73031/03/2015



Trade Mark No. 261068 מספר סימן

Application Date 25/04/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183787 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours dark-blue, blue, 
white, cyan, red, grey and light grey. as shown in the 
mark.

The mark consists of verbal elements and devices; it 
represents a label in blue color; the word "'JERMUK 
is situated in the center; above the word is a red star, 
the word ESTD and the numerals 1951; the words 
"NATURAL MINERAL WATER" and the phrase 
"BOTTLED IN ARMENIA" are located under the word 
"JERMUK" with the phrase made in a special font; 
under the mentioned elements is an ornament; a 
special frame surrounds the label.

 Owners

Name: ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 
"JERMUK MAYR GORTSARAN"

Address: Ul.1 Gortsaranain, Jermuk, VAIOTSDZORSKY 
MARZ, Armenia

(AM Corporate)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 32 סוג: 32

Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; soda water; seltzer water; lithia water; 
waters [beverages]; aerated waters; mineral waters 
[beverages]; table waters.

י"א ניסן תשע"ה - 73131/03/2015



Trade Mark No. 261069 מספר סימן

Application Date 29/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183792 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of "ATMOS RX" in a stylized font, 
with the leters "A" and "O" consisting of 
circles/spheres, and the letter "O" including "RX" in 
its center.

 Owners

Name: Atmos Nation, LLC

Address: 4800 SW 51st Street, Suite 105, Davie FL 
33314, U.S.A.

(Nevada, United States Ltd Liability Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Electric vaporizers.

Class: 34 סוג: 34

Smoker's articles, namely, handheld electronic 
vaporizers for personal inhalation of dry herbs and 
oils.

י"א ניסן תשע"ה - 73231/03/2015



Trade Mark No. 261074 מספר סימן

Application Date 24/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183844 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Primavera Life GmbH

Address: Naturparadies 1, 87466 Oy-Mittelberg, Germany

(Bundesrepublik Deutschland GmbH)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Perfumery goods; cosmetics; cosmetics; soaps; hair 
lotions; essential oils for personal use; essential oils 
for aromatic mixtures and scented candles; essential 
oils for incense burners, aroma lamps, fragrance 
lights and scented stones; essential oils for saunas; 
air sprays based on essential oils; perfume based on 
essential oils; perfume oils for the manufacture of 
cosmetic preparations.

Class: 21 סוג: 21

Incense burners; non-electric aroma lamps, non-
electric fragrance lights, incense burners, in particular 
of ceramic, metal, glass or stone.

י"א ניסן תשע"ה - 73331/03/2015



Trade Mark No. 261078 מספר סימן

Application Date 24/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183884 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SANJO SPECIAL CAST CO., LTD.

Address: Tei-642, Fukushimashinden, Sanjo-shi, Niigata 
959-1155, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 21 סוג: 21

Non-electric cooking pots and pans; non-electric rice 
cooking pots; non-electric griddles; non-electric 
cooking pans; rice cooking canteens; non-electric 
frying pans; non-electric cooking steamers; non-
electric coffee pots; non-electric Japanese cast iron 
kettles (tetsubin); non-electric kettles; dishes and 
plates, not of precious metal; mats for cooking pots 
and pans; non-electric waffle irons.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/07/2013, No. 2013-053568 יפן, 10/07/2013, מספר 2013-053568

Class: 21 סוג: 21

י"א ניסן תשע"ה - 73431/03/2015



Trade Mark No. 261080 מספר סימן

Application Date 04/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183926 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Motorola Trademark Holdings, LLC

Address: 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 
Chicago IL 60654, U.S.A.

(Delaware, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Mobile phones, smartphones and accessories 
therefor, namely battery chargers, adapters and 
removable covers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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., 15/10/2013, No. 86091618 ארה"ב, 15/10/2013, מספר 86091618

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 73531/03/2015



Trade Mark No. 261081 מספר סימן

Application Date 24/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183935 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: AVIAGEN LIMITED

Address: Stratford Hatchery,Alscott Industrial Estate, 
Atherstone on Stour, Stratford-Upon-Avon, Warwickshire 
CV37 8BH, United Kingdom

(A company incorporated under the laws of England and 
Wales)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 31 סוג: 31

Live poultry; live game; live chickens, turkeys and 
chicks; chickens and turkeys for breeding and 
growing; fertilized eggs for hatching; animal feed.

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

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

United Kingdom, 07/10/2013, No. 3025080 ממלכה מאוחדת, 07/10/2013, מספר 3025080

Class: 31 סוג: 31

י"א ניסן תשע"ה - 73631/03/2015



Trade Mark No. 261089 מספר סימן

Application Date 25/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1183987 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Emory University

Address: Office of General Counsel, 103 Administration 
Bldg, 201 Dowman Dr., Atlanta GA 30322, U.S.A.

(Georgia, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Downloadable electronic publications in the nature of 
training manuals, booklets, pamphlets, and 
handbooks in the fields of healthcare operations 
management and hospital operations management.

Class: 16 סוג: 16

Educational publications, namely, training manuals, 
booklets, pamphlets, and handbooks in the fields of 
healthcare operations management and hospital 
operations management.

Class: 35 סוג: 35

Consulting in the fields of healthcare operations 
management and hospital operations management.

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

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

U.S.A., 02/05/2013, No. 85921187 ארה"ב, 02/05/2013, מספר 85921187

Class: 9 סוג: 9

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 73731/03/2015



Trade Mark No. 261094 מספר סימן

Application Date 12/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184047 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARIOLI S.P.A.

Address: Via G.P. Clerici, 2, I-21040 GERENZANO (VA), 
Italy

(Italy Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Textile machines and knitting machines; machines 
for the textile industry; machines and plants for 
dyeing and finishing textiles; machines and plants for 
dyeing, for washing, for degumming, for whitening; 
printing machines; carrousel printing machines and 
rotary printing presses for screen printing and digital 
printing; textile printing machines; carpet printing 
machines; printing machines for graphic applications, 
industrial textiles, paper printing, wallpaper printing or 
coatings; printing templates and printing squeegees 
for printing machines; drying apparatus for printing 
machines; machines and equipment for shrinking 
fabrics; machines and equipment for compacting 
fabrics; machines and plants for steaming fabrics for 
the textile industry; drying machines and plants for 
the textile industry; machines for dyeing yarns and 
threads; machines for digital printing; plasma 
machines for the treatment of fabrics.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 18/06/2013, No. TO2013C001865 TO2013C001865 איטליה, 18/06/2013, מספר

Class: 7 סוג: 7

י"א ניסן תשע"ה - 73831/03/2015



Trade Mark No. 261097 מספר סימן

Application Date 18/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184093 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SZ TELSTAR CO., LTD.

Address: Room 501, Building 13,Shenzhen Software 
Park, Keji Mid, Road 2nd, Nanshan district, Shenzhen 
City, 518000 Guangdong Province, People's Republic of 
China

(China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; readers [data 
processing equipment]; laptop computers; USB flash 
drives; radios; global positioning system [GPS] 
apparatus; portable telephones; audio- and video-
receivers; cabinets for loudspeakers; slide projectors.

י"א ניסן תשע"ה - 73931/03/2015



Trade Mark No. 261098 מספר סימן

Application Date 26/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184098 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARPA INDUSTRIALE S.P.A.

Address: Via Piumati, 91, I-12042 BRA (CN), Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Laminated plastic sheeting for use in building and 
construction industries as facing for furniture and 
work surfaces, partition walls, floor and ceiling 
surfaces, interior and external walls, signs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/03/2013, No. 
11699493

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/03/2013, מספר 
11699493

Class: 17 סוג: 17

י"א ניסן תשע"ה - 74031/03/2015



Trade Mark No. 261099 מספר סימן

Application Date 23/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184100 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys or coated therewith, 
not included in other classes; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments.

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

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

Italy, 10/09/2013, No. RM 2013 C005131 C005131 2013 RM איטליה, 10/09/2013, מספר

Class: 14 סוג: 14

י"א ניסן תשע"ה - 74131/03/2015



Conditions/Disclaimers

The components of the logo are three letters, placed 
in the upper part, "DDL" that stand for "DIAMONDS 
DON'T LIE", placed in the bottom part, and which are 
also the name of the company; in the upper part, the 
first letter "D" is inlaid with a picture of a diamond in a 
profile prospective; the font used for the lettering is 
"Agenda-Light" and the letters are capital letters; the 
letters in the bottom part "DIAMONDS DON'T LIE" 
are reduced by 700% in comparison to those in the 
upper part "DDL" and the space between the letters 
is made so that the text is justified for every line.

 Owners

Name: Daniele Di Lorenzo

Address: Via F.C. di Cambiano, 82, I-00191 Roma, Italy

י"א ניסן תשע"ה - 74231/03/2015



Trade Mark No. 261100 מספר סימן

Application Date 20/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184108 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: LUM'ART (Société à responsabilité limitée)

Address: 8 avenue du Général de Gaulle, F-28190 
Pontgouin, France

(FRANCE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Lighting apparatus.

י"א ניסן תשע"ה - 74331/03/2015



Trade Mark No. 261102 מספר סימן

Application Date 20/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184135 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tyco Fire & Security GmbH

Address: Victor von Bruns-Strasse 21, CH-8212 
Neuhausen am Rheinfall, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, namely, servers for use with 
surveillance systems; computer software for 
encoding, recording, decoding, networking, archiving, 
storing, managing, replaying and manipulating layout 
of video and audio data from surveillance devices; 
downloadable software for enabling viewing, 
searching, playback, and assessment of video and 
audio data from surveillance devices on mobile 
telephones, pads and hand-held devices; 
downloadable software for alarm activation of 
surveillance and security devices using mobile 
telephones, pads and hand-held devices; video 
surveillance hardware and software used to encode, 
record, decode, and network video and audio from 
security cameras; software for search, playback, and 
archiving of recorded video and audio; software for 
creating virtual groups of security cameras without 
regard to hardware location; keyboards for use with 
surveillance devices and systems; downloadable 
electronic publications in the form of operating 
manuals, user guides, pamphlets and brochures 
about, for use with, and directed to surveillance 
systems.

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

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

U.S.A., 30/08/2013, No. 86052162 ארה"ב, 30/08/2013, מספר 86052162

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 74431/03/2015



Trade Mark No. 261104 מספר סימן

Application Date 25/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184189 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of both graphic and verbal 
elements; the verbal part of the mark is fantasized; it 
is formed of a combination of the English word root 
part "mattress" and the English word "luxe", bringing 
the concept which indicates a high quality 
mattresses; there is a graphical element in the form 
of a stylized polar bear which is partially depicted 
forefront above the verbal element.

 Owners

Name: Matroluxe Society With Limited Liability

Address: vul. Shevchenka, 10, ofis 402, Dnipropetrovsk 
49044, Ukraine

(Ukraine Private Limited Company (Ltd))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Mattresses; water beds, not for medical purposes; 
spring mattresses; straw mattresses.

Class: 24 סוג: 24

Bed covers; mattress covers; coverlets [bedspreads]; 
sheets [textile].

י"א ניסן תשע"ה - 74531/03/2015



Trade Mark No. 261107 מספר סימן

Application Date 18/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184211 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of the wording LINKBASIC under 
a design element comprised of an ellipse with two 
break points and an oblique line.

 Owners

Name: SUZHOU LINKBASIC INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD

Address: Zhu You Dian Zhuang Road of Huangdai town, 
Xiangcheng District, Suzhou, 215143 Jiangsu Province, 
People's Republic of China

(P.R. China Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Boxes of common metal; bins of metal; tool boxes of 
metal, empty; tool chests of metal, empty; props of 
metal; cable bridge frame; sheets and plates of 
metal; locks of metal, other than electric; telephone 
booths of metal; strong boxes, namely safes.

Class: 9 סוג: 9

Computer peripheral devices; optical communication 
equipment; computer software, recorded; data 
processing equipment, namely couplers; cables, 
electric; wires, electric; coaxial cables; fibre optic 
cables; electric connections, namely plugs, sockets 
and other contacts; intercommunication apparatus.

י"א ניסן תשע"ה - 74631/03/2015



Trade Mark No. 261108 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184214 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark consists of a circle with a vertical line within 
the circle with chevrons on either side of the vertical 
line within the circle.

 Owners

Name: Electric Run, LLC

Address: 10 West 100 South, Suite 510, Salt Lake City 
UT 84101, U.S.A.

(Utah, United States LTD LIABILITY COMPANY)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Administering and promoting amateur athletic 
programs and activities.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment in the nature of foot races; organizing, 
conducting, regulating and governing athletic 
programs and activities; entertainment services, 
namely, participation in a foot race event; organizing 
community sporting events; organizing sporting 
events, namely, foot races.

י"א ניסן תשע"ה - 74731/03/2015



Trade Mark No. 261109 מספר סימן

Application Date 25/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184217 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: EBARA CORPORATION

Address: 11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo 144-
8510, Japan

(Japan Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Chemical-mechanical polishing machines used for 
semiconductor wafers.

י"א ניסן תשע"ה - 74831/03/2015



Trade Mark No. 261110 מספר סימן

Application Date 29/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184229 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Inkling Systems, Inc.

Address: 153 Kearny Street, 4th Floor, San Francisco CA 
94108, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for creating and managing 
electronic multimedia content, and publishing all or a 
portion of such multimedia content in the nature of an 
interactive electronic publication for access on a 
computer or portable consumer electronic device.

Class: 42 סוג: 42

Application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software for creating and managing 
electronic multimedia content, and publishing all or a 
portion of such multimedia content in the nature of an 
interactive electronic publication for access on a 
computer or portable consumer electronic device.

י"א ניסן תשע"ה - 74931/03/2015



Trade Mark No. 261115 מספר סימן

Application Date 08/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184286 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., 16/07/2013, No. 86011803 ארה"ב, 16/07/2013, מספר 86011803

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 75031/03/2015



Trade Mark No. 261116 מספר סימן

Application Date 26/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184292 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Tyco Fire & Security GmbH

Address: Victor von Bruns-Strasse 21, CH-8212 
Neuhausen am Rheinfall, Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer hardware, namely, servers for use with 
surveillance systems; computer software for 
encoding, recording, decoding, networking, archiving, 
storing, managing, replaying and manipulating layout 
of video and audio data from surveillance devices; 
downloadable software for enabling viewing, 
searching, playback, and assessment of video and 
audio data from surveillance devices on mobile 
telephones, pads and hand-held devices; 
downloadable software for alarm activation of 
surveillance and security devices using mobile 
telephones, pads and hand-held devices; video 
surveillance hardware and software used to encode, 
record, decode, and network video and audio from 
security cameras; software for search, playback, and 
archiving of recorded video and audio; software for 
creating virtual groups of security cameras without 
regard to hardware location; keyboards for use with 
surveillance devices and systems; downloadable 
electronic publications in the form of operating 
manuals, user guides, pamphlets and brochures 
about, for use with, and directed to surveillance 
systems.

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

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

U.S.A., 30/08/2013, No. 86052164 ארה"ב, 30/08/2013, מספר 86052164

Class: 9 סוג: 9
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Trade Mark No. 261117 מספר סימן

Application Date 20/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184300 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours green and black. as 
shown in the mark.

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

 Owners

Name: MAZLUM MANGTAY BORU SONDAJCILIK 
İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

Address: Adana Haci Sabancı OSB, İstikal Caddesi, 
No:10, Sariçam-Adana, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 6 סוג: 6

Metal vent covers; metal pallets, metal ropes for 
lifting, loading and transportation, metal wires, cords, 
columns, strips, bands and tapes for use in lifting and 
carrying loads; metal drill pipes for use in well boring; 
drill pipe attachments, namely, metal drill collars, 
clips of metal for pipes; clips of metal for pipes; metal 
bollards, metal mooring buoys, metal structural 
supports therefor, used to support decking.

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

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

Turkey, 28/03/2013, No. 2013/28707 טורקיה, 28/03/2013, מספר 2013/28707

Class: 6 סוג: 6
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Trade Mark No. 261118 מספר סימן

Application Date 09/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184312 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is composed of English characters of 
PULLYLON, which has no meaning, and the device 
which looks like four lines.

 Owners

Name: JINAN PULILONG WATER SUPPLY 
EQUIPMENT CO., LTD.

Address: Kangxin, Anzhuang Village,Sangzidian Town, 
Tianqiao Area, Jinan City, 250000 Shandong Province, 
People's Republic of China

(CHINA CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Heat regenerators; heating plates; heating apparatus; 
heat accumulators; heating elements; water supply 
installations; regulating accessories for water or gas 
apparatus and pipes; regulating and safety 
accessories for water apparatus; flushing apparatus; 
water purification installations.

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

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

People's Republic of China, 11/07/2013, No. 
12905418

סין, 11/07/2013, מספר 12905418

Class: 11 סוג: 11
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Trade Mark No. 261120 מספר סימן

Application Date 21/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184394 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in searching, browsing, 
reviewing, sampling, playing, purchasing and 
downloading live and prerecorded audio and video 
content.

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

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

Jamaica, 25/04/2013, No. 62508 ג'מאייקה, 25/04/2013, מספר 62508

Class: 9 סוג: 9

Computers; computer peripheral devices; computer 
hardware; computer gaming machines; hand held 
computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers; electronic notepads; 
electronic book readers; handheld electronic game 
units adapted for use with an external display screen 
or monitor; handheld digital electronic devices and 
software related thereto; handheld mobile digital 
electronic devices capable of providing access to the 
Internet and for the sending, receiving, and storing of 
telephone calls, faxes, electronic mail, and other 
digital data; electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data and 
messages, and electronic devices that enable the 
user to keep track of or manage personal information; 
sound recording and reproducing apparatus; MP3 
and other digital format audio players; digital audio 
recorders; digital video recorders and players; audio 
cassette recorders and players; video cassette 
recorders and players; compact disc recorders and 
players; digital versatile disc recorders and players; 
digital audio tape recorders and players; radios, radio 
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transmitters, and receivers; audio, video, and digital 
mixers; audio amplifiers; audio receivers; audio 
decoders; car audio apparatus; earphones, 
headphones; audio speakers; microphones; audio 
components and accessories; modems; network 
communication apparatus; electronic communication 
equipment and instruments; audiovisual teaching 
apparatus; optical apparatus and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; 
global positioning system (GPS) devices; telephones; 
wireless communication devices for voice, data or 
image transmission; cables; apparatus for data 
storage; magnetic data media; chips, discs and tapes 
bearing or for recording computer programs and 
software; facsimile machines; cameras; batteries; 
televisions; television receivers; television monitors; 
set top boxes; computer software; computer and 
electronic games; global positioning system (GPS) 
computer software; computer software for travel and 
tourism, travel planning, navigation, travel route 
planning, geographic, destination, transportation and 
traffic information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and destination 
information; computer software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio players, 
video players, media players, telephones, and 
handheld digital electronic devices; computer 
software to enable users to program and distribute 
text, data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links between computer servers 
and users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and 
other consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary; 
downloadable electronic books, magazines, 
periodicals, newsletters, newspapers, journals, and 
other publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; electronic bulletin 
boards; data synchronization software; application 
development software; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable 
form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, interfaces, and adapters for use with 
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Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours pink, purple and 
white. as shown in the mark.

The mark consists of a purple and pink square with 
rounded corners with a white stylized musical note in 
the center surrounded by a white circle.

 Owners

Name: Apple Inc.

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

(California, United States Corporation)

all of the aforesaid goods; computer equipment for 
use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with all of 
the aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the aforesaid 
goods; accessories, parts, fittings, and testing 
apparatus for all of the aforesaid goods; covers, bags 
and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid goods; navigational instruments; apparatus 
to check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; weighing apparatus 
and instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; optical apparatus and 
instruments; wafers [silicon slices]; integrated circuits; 
fluorescent screens; remote control apparatus; lights 
conducting filaments [optical fibers]; electric 
installations for the remote control of industrial 
operations; lightning arresters; electrolyzers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 
whistle alarms; sunglasses; animated cartoons; egg-
candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks
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ХандиХалер
Trade Mark No. 261153 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(GERMANY Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Instruments and apparatus for the inhalation of 
pharmaceutical preparations.

כלים ומכשירים עבור אינהלציה של תכשירים רוקחיים.             
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ھاندیھالیر

Trade Mark No. 261154 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(GERMANY Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Instruments and apparatus for the inhalation of 
pharmaceutical preparations.

כלים ומכשירים עבור אינהלציה של תכשירים רוקחיים.             
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Trade Mark No. 261155 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים אדום, כחול ולבן הנראים בסימן.

 Owners

Name: YOPLAIT MARQUES

Address: 170 bis,Blvd du Montparnasse, Paris, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Dairy products and yogurts. מוצרי חלב ויוגורטים.               
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מ.נ.י

Trade Mark No. 261162 מספר סימן

Application Date 27/11/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Multiple Listing Service LTD שם: שירות רישום כפולה בע"מ

Address: P.O.B. 23694, Jerusalem, 91236, Israel כתובת : ת.ד. 23694, ירושלים, 91236, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Real estate advertising services via the internet. שירותי פרסום נדל"ן דרך האינטנט.                                     
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Trade Mark No. 261163 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים כחול, אדום ולבן, הנראים בסימן.

 Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill road, Purchase, New York, 
10577, U.S.A.

(North Carolina 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: 32 סוג: 32

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

מים מינרלים ומוגזים ושתייה לא-אלכוהולית אחרת; שתיית 
פירות ומיצי פירות; סירופים וחומרי הכנה אחרים להכנת 
משקאות.                                                               
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Trade Mark No. 261165 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים כחול, אדום ולבן, הנראים בסימן.

 Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill road, Purchase, New York, 
10577, U.S.A.

(North Carolina 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: 32 סוג: 32

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

מים מינרלים ומוגזים ושתייה לא-אלכוהולית אחרת; שתיית 
פירות ומיצי פירות; סירופים וחומרי הכנה אחרים להכנת 
משקאות.                                                               
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Trade Mark No. 261170 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

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

הסימן מוגבל לצבעים כחול ולבן, הנראים בסימן.

 Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill road, Purchase, New York, 
10577, U.S.A.

(North Carolina 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: 32 סוג: 32

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

מים מינרלים ומוגזים ושתייה לא-אלכוהולית אחרת; שתיית 
פירות ומיצי פירות; סירופים וחומרי הכנה אחרים להכנת 
משקאות.                                                               
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Trade Mark No. 261172 מספר סימן

Application Date 08/12/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours  black, blue, red, 
white and silver, as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים שחור,כחול, אדום, לבן וכסף, הנראים 
בסימן.

 Owners

Name: PepsiCo, Inc.

Address: 700 Anderson Hill road, Purchase, New York, 
10577, U.S.A.

(North Carolina 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: 32 סוג: 32

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

מים מינרלים ומוגזים ושתייה לא-אלכוהולית אחרת; שתיית 
פירות ומיצי פירות; סירופים וחומרי הכנה אחרים להכנת 
משקאות.                                                               
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Trade Mark No. 261254 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184531 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

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

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disease and 
cancer.

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

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

U.S.A., 11/11/2013, No. 86115431 ארה"ב, 11/11/2013, מספר 86115431

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 76531/03/2015



Trade Mark No. 261255 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184532 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

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

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disease and 
cancer.

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

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

U.S.A., 11/11/2013, No. 86115233 ארה"ב, 11/11/2013, מספר 86115233

Class: 5 סוג: 5
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Trade Mark No. 261256 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184535 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Black, gold, 
brown, red and light grey. as shown in the  mark.

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Corporation)

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)

U.S.A., 06/04/2013, No. 85897156 ארה"ב, 06/04/2013, מספר 85897156

Class: 33 סוג: 33

Rum.

Liechtenstein, 09/04/2013, No. 16635 ליכטנשטיין, 09/04/2013, מספר 16635

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), except rum.

י"א ניסן תשע"ה - 76731/03/2015



Trade Mark No. 261262 מספר סימן

Application Date 04/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184577 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Blue (89C 
M43), light Blue (35C 9M), red (100M 81Y 4K) and 
yellow (80Y 9M). as shown in the  mark.

 Owners

Name: International Police Association

Address: 1 Fox Road, West Bridgford, Nottingham NG2 
6AJ, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education services, arranging and conducting of 
seminars, entertainment, exhibitions for cultural 
purposes, competitions for cultural purposes, 
organisation of sports competitions, all within the 
association and offered mainly to members of the 
association.

י"א ניסן תשע"ה - 76831/03/2015



Trade Mark No. 261264 מספר סימן

Application Date 23/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184596 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Retailing of the following goods: scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for 
conducting, distributing, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
compact discs, DVDs and other digital data carriers; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; software; fire-extinguishing 
apparatus; in particular: spectacles, sunglasses, 
spectacles, lenses, contact lenses, frames for 
sunglasses and spectacles; covers and cases for 
sunglasses and spectacles, containers for contact 
lenses; chains for glasses, 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, in particular; saddle trees; saddlery, key 
cases (leather), fastenings for saddles, leather 
shoulder straps, alpenstocks, walking sticks, vanity 
cases, not fitted, trunks (luggage), travelling trunks, 
bags for sports, purses, travelling sets (leatherware), 
bridles (harness), briefcases, school satchels 
(leatherware); bands of leather, unworked or semi-
worked leather; imitation leather, whips, imitation 
leather; animal skins, hides, fur-skins, card cases 
(notecases), bags, bags for campers, beach bags, 
travelling bags, bags for climbers, shopping bags, 
boxes of leather or leather board, suitcases, attaché 
cases, garment bags for travel, rucksacks, clothing, 
shoes, sports shoes, boots, headgear, clothing for 
men, women and children, jackets, greatcoats, 
blousons, overcoats, trousers, skirts, knitwear, sports 
clothing, tracksuits and leisurewear, sweatshirts, 
gloves and ski gloves, belts, scarves, hats, trousers, 
clothing of imitation leather; leather clothing, berets 
(headgear), caps, overalls, boas (necklets), braces, 
sports shoes, socks, breeches for wear, jackets, 
cowls (clothing), money belts (clothing), detachable 
collars, ear muffs (clothing), raincoats, leggings 
(trousers), sweaters, muffs (clothing), parkas, furs 
(clothing), ponchos, pullovers, ski boots, fur stoles, 
pockets for clothing, tee-shirts, wet suits for water 
skiing, uniforms, visors (headgear), clogs (footwear).

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)

י"א ניסן תשע"ה - 76931/03/2015



 Owners

Name: PJS INTERNATIONAL sa

Address: 18, Rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, 
Luxembourg

(LUXEMBOURG S.A. (SOCIETY CORPORATION))

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

European Community Trade Mark, 19/09/2013, No. 
12153771

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/09/2013, מספר 
12153771

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 77031/03/2015



Trade Mark No. 261265 מספר סימן

Application Date 09/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184605 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: SPOR DUNYASI DIS TICARET ANONIM 
SIRKETI

Address: Mahmutbey Mah. Turgut Cad. No:9, Bagcilar, 
Istanbul, Turkey

(Turkey Joint Stock Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games and toys; arcade video game machines; 
game apparatus and machines for use with an 
external display screen and monitor, including those 
coin-operated; toys for animals; toys for outdoor 
playgrounds, parks and game parks; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
Christmas trees of artificial material, ornaments for 
Christmas trees, artificial snow for Christmas trees, 
rattles (playthings), novelties for parties, dances 
(party favors), paper party hats.

י"א ניסן תשע"ה - 77131/03/2015



Trade Mark No. 261269 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184666 מספר סימן בינלאומי

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)

U.S.A., 06/04/2013, No. 85897149 ארה"ב, 06/04/2013, מספר 85897149

Class: 33 סוג: 33

Rum.

Liechtenstein, 09/04/2013, No. 16634 ליכטנשטיין, 09/04/2013, מספר 16634

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), except rum.

י"א ניסן תשע"ה - 77231/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours Black, light grey, 
dark grey, brown, white, gold and red  as shown in 
the mark.

 Owners

Name: BACARDI & COMPANY LIMITED

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ, Liechtenstein

(Liechtenstein Corporation)

י"א ניסן תשע"ה - 77331/03/2015



Trade Mark No. 261277 מספר סימן

Application Date 25/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184761 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: BRAND CUBE S.r.l.

Address: Piazza Garibaldi, 8, I-35122 Padova, Italy

(Italy Limited liability company)

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 
namely bags, handbags, clutch bags, holdalls, 
beggar's bag, shoulder bags, rucksacks, school 
bags, beach bags, sports bags, luggage, travel bags, 
garment bags for travel and storage, travelling sets 
comprised of bags, cases and trunks, document 
cases, wallet and billfolds, card cases, namely, 
wallets for calling cards, wallets for credit cards and 
wallets for business cards, purses not of precious 
metals, briefcases, pouches, cases of leather for 
driving licenses, pocket cases of leather, cases and 
holders of leather for business cards, cases for keys, 
necktie cases, leather cases for check books, vanity 
cases sold empty; boxes of leather, hat boxes; boxes 
of vulcanized fiber; animal skins, hides; traveling 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips; harness and saddlery.

י"א ניסן תשע"ה - 77431/03/2015



Trade Mark No. 261278 מספר סימן

Application Date 10/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184762 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GIRONACCI PELLETTERIE S.R.L.

Address: Via Fermana Sud, 186, I-63014 
MONTEGRANARO (AP), Italy

(ITALY LIMITED LIABILITY COMPANY)

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 and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery.

י"א ניסן תשע"ה - 77531/03/2015



Trade Mark No. 261280 מספר סימן

Application Date 01/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184774 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Informatica Corporation

Address: 100 Cardinal Way, Redwood City CA 94063, 
U.S.A.

(Delaware, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for data integration and data 
quality, application development, database 
management, access to internal computer networks, 
and access to a global computer information network; 
computer software for the design of network-based 
automated decision support.

Class: 16 סוג: 16

Training manuals and printed reports in the field of 
computer software, computer systems and computer 
programming.

Class: 41 סוג: 41

Educational services, namely, training in the field of 
computer software, computer systems and computer 
programming.

Class: 42 סוג: 42

Research, development, design, upgrading and 
maintenance of computer software; computer 
programming services; computer project 
management services; computer programming 
consultancy services; cloud computing for use in data 
integration and data quality, and consulting related 
thereto; providing a website that features information 
on computer software, computer systems, computer 
programming and cloud computing; providing a 
website featuring online publications in the field of 
computer software, computer systems and computer 
programming.

י"א ניסן תשע"ה - 77631/03/2015



Trade Mark No. 261282 מספר סימן

Application Date 19/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184790 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Measuring apparatus and instruments; junction 
boxes [electricity], connectors [electricity] and electric 
apparatus for remote ignition for industrial lamps, 
halogen lamps and discharge lamps; switching 
devices; control apparatus and regulating apparatus 
for lamps and for other lighting apparatus; optical 
lamps; electric wires; light-emitting diodes (LED); 
silicon carbide diodes; chips [integrated circuits]; 
electric light dimmers [regulators]; video screens; 
remote control apparatus; luminous signboards; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sounds or images.

Class: 11 סוג: 11

Apparatus for lighting; industrial lamps, halogen 
lamps, discharge lamps and moving parts of the 
aforesaid goods including lamp bases; lamps 
including lights, lighting apparatus, lighting 
installations and parts therefor; lighting apparatus 
working on(LED) light emitting diodes (LED); 
automobile lights; ultraviolet ray lamps, not for 
medical purposes; lanterns for lighting; curling lamps.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 
011973476

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/07/2013, מספר 
011973476

Class: 9 סוג: 9

Class: 11 סוג: 11

י"א ניסן תשע"ה - 77731/03/2015



 Owners

Name: BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH

Address: Münchner Str. 10, 85643 Steinhöring, Germany

(GmbH)

י"א ניסן תשע"ה - 77831/03/2015



Trade Mark No. 261293 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184903 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ZeniMax Media Inc.

Address: 1370 Piccard Drive, Rockville, MD 20850, 
U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game 
software offered via the internet and wireless 
devices; computer game software for use with on-line 
interactive games.

Class: 41 סוג: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
interactive computer games; entertainment services, 
namely, providing information relating to electronic 
computer games via the Internet.

י"א ניסן תשע"ה - 77931/03/2015



Trade Mark No. 261296 מספר סימן

Application Date 04/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1184935 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Blue (072C) and 
red (186C)  as shown in the mark.

 Owners

Name: Teslasystems Limited

Address: 122-126 Tooley Street, London SE1 2TU, 
United Kingdom

(England and Wales Private Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 4 סוג: 4

Electrical energy.

Class: 9 סוג: 9

Distribution boxes [electricity]; distribution consoles 
[electricity]; connections for electric lines; control 
panels [electricity]; regulating apparatus, electric; 
switchboxes [electricity]; distribution boards 
[electricity]; switches, electric; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity.

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

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

United Kingdom, 05/04/2013, No. 3000649 ממלכה מאוחדת, 05/04/2013, מספר 3000649

Class: 4 סוג: 4

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 78031/03/2015



Trade Mark No. 261300 מספר סימן

Application Date 27/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185025 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Japan Tobacco Inc.

Address: 2-2-1 Toranomon,,Minato-ku, Tokyo, Japan

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
pipe tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, moist 
tobacco powder called "snus"; cigarettes, cigars, 
cigarillos; substances for smoking sold separately or 
mixed with tobacco for non-medical and non-
therapeutic purposes; snuff; smokers' articles 
included in this class; cigarette paper, cigarette tubes 
and matches.

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

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

Switzerland, 28/03/2013, No. 642584 שוויץ, 28/03/2013, מספר 642584

Class: 34 סוג: 34

י"א ניסן תשע"ה - 78131/03/2015



Trade Mark No. 261302 מספר סימן

Application Date 04/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185037 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: EMANUEL UNGARO

Address: 2 avenue Montaigne, F-75008 PARIS, France

(France Société par actions simplifiée)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 11 סוג: 11

Standard lamps, neon lamps, electric lamps, halogen 
lamps, LED lamps, flashlights, lamp shades, wall 
lights maintenance, spotlights, swivel wall lamps, 
hanging lamps, ceiling lamps, floor lamps, table 
lamps, desk lamps, lamp stands; sinks, toilet seats 
(wcs), taps for pipes, taps for kitchens and 
bathrooms, washbasins, bathtubs, bidets, toilets 
(water closets), showers, shower trays, electric towel 
warmers.

Class: 20 סוג: 20

Furniture, bathroom furniture; kitchen furniture; home 
furniture, namely chairs, parlor chairs, armchairs, 
settees, tables, coffee tables, console tables, 
occasional tables, benches, stools, beds, sofa beds, 
day beds, umbrella stands, desks, coatstands, 
wardrobes, footstools, shelves, bookshelves, 
drawers, sideboards, bathroom cabinets, cupboards, 
cabinets, furniture for footwear; furniture parts, 
namely, counter tops; mirrors and frames.

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats, doormats, linoleum and other 
goods for covering floors; hangings (except fabric), 
namely wallpaper.

י"א ניסן תשע"ה - 78231/03/2015



Trade Mark No. 261303 מספר סימן

Application Date 25/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185038 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Society With Limited Liability "Matroluxe"

Address: vul. Shevchenka, 10, ofis 402, Dnipropetrovsk 
49044, Ukraine

(Ukraine Private Limited Company (Ltd))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Banquettes [furniture]; stools; divans; sofa beds; 
bassinettes; mats for infant playpens; chairs [seats]; 
armchairs; chair beds; folding chairs; rocking chairs; 
couches; benches [furniture]; easy chairs; beds; 
hospital beds; ottoman beds; playpens for babies; 
furniture; footstools; head-rests (furniture]; poufs 
[furniture]; folding beds; ottomans; sofas; deck chairs.

י"א ניסן תשע"ה - 78331/03/2015



Trade Mark No. 261304 מספר סימן

Application Date 25/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185045 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GNT Beheer B.V.

Address: Industrieweg 26, NL-5731 HR Mierlo, 
Netherlands

(Netherlands B.V.)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Colorants for beverages and food dyes; natural dyes 
for use in the manufacture of foodstuffs and 
beverages; fruit and vegetable extracts for use as 
dyes for foodstuffs and beverages.

Class: 5 סוג: 5

Nutritional supplements; fruit and vegetable extracts 
for use in dietetic food and substances adapted for 
medical use.

Class: 30 סוג: 30

Flavourings for foodstuffs and beverages; natural 
flavourings for foodstuffs and beverages; fruit and 
vegetable extracts for use as flavourings for 
foodstuffs and beverages.

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic fruit and vegetable extracts.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 26/04/2013, No. 
011773819

איחוד האירופי לסימני מסחר, 26/04/2013, מספר 
011773819

Class: 2 סוג: 2

Class: 5 סוג: 5

Class: 30 סוג: 30

Class: 32 סוג: 32

י"א ניסן תשע"ה - 78431/03/2015



Trade Mark No. 261305 מספר סימן

Application Date 10/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185052 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Printed matter.

Class: 35 סוג: 35

Planning, organisation and conducting of trade fairs, 
exhibitions and presentations for commercial or 
advertising purposes; advertising; business advice 
and consultancy; marketing studies; personnel 
management advice; compilation of data in computer 
databases, including online; systemization of 
information into computer databases; database 
provider services, namely collating, systemizing and 
sorting of data in databases, including for online 
retrieval.

Class: 41 סוג: 41

Planning, arranging and conducting of exhibitions 
and presentations for cultural and educational 
purposes; planning and conducting of congresses, 
conferences and instructional events; entertainment; 
services of a publishing house (excluded printing 
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, 21/05/2013, No. 
011831161

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/05/2013, מספר 
011831161

Class: 16 סוג: 16

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 78531/03/2015



Conditions/Disclaimers

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

 Owners

Name: Messe Düsseldorf GmbH

Address: Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, 
Germany

(Germany German Limited Liability Company)

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 78631/03/2015



Trade Mark No. 261308 מספר סימן

Application Date 25/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185130 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Time-Bandwidth Products AG

Address: Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren, Switzerland

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Lasers not for medical use.

Class: 10 סוג: 10

Lasers 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, 08/04/2013, No. 645843 שוויץ, 08/04/2013, מספר 645843

Class: 9 סוג: 9

Class: 10 סוג: 10

י"א ניסן תשע"ה - 78731/03/2015



Trade Mark No. 261312 מספר סימן

Application Date 15/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185174 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: MOLUK GmbH

Address: Seefeldstrasse 178, CH-8008 Zürich, 
Switzerland

(Suisse Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH))

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 28 סוג: 28

Games, toys; gymnastic and sporting articles 
included in this class.

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

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

Switzerland, 22/04/2013, No. 642924 שוויץ, 22/04/2013, מספר 642924

Class: 28 סוג: 28

י"א ניסן תשע"ה - 78831/03/2015



Trade Mark No. 261313 מספר סימן

Application Date 17/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185176 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: DCNS

Address: 40-42 rue du Docteur Finlay, F-75015 PARIS, 
France

(FRANCE Société Anonyme)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Marine drones.

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

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

France, 14/05/2013, No. 13 4 004 644 צרפת, 14/05/2013, מספר 644 004 4 13

Class: 12 סוג: 12

י"א ניסן תשע"ה - 78931/03/2015



Trade Mark No. 261328 מספר סימן

Application Date 30/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1156721 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Trade-Import LLC

Address: d.11, ul.Pikhtovaya, RU-614025 Perm, Russian 
Federation

(RU Limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Casings for pneumatic tires; caravans; luggage 
carriers for vehicles; ski carriers for cars; bicycles; 
valves for vehicle tires; motors for cycles; bicycle 
bells; rearview mirrors; inner tubes for bicycles; inner 
tubes for pneumatic tires; wheels for bicycles; brake 
pads for automobiles; baskets adapted for cycles; 
mopeds; motorcycles; repair outfits for inner tubes; 
air pumps [vehicle accessories]; bicycle pumps; 
bicycle rims; pedals for cycles; gearing for land 
vehicles; anti-theft devices for vehicles; bicycle 
frames; bicycle handle bar; cranks for cycles; sleighs 
[vehicles]; saddles for bicycles, cycles or 
motorcycles; luggage nets for vehicles; dress guards 
for bicycles, cycles; bicycle spokes; vehicle wheel 
spokes; tricycles; carrier tricycles; cycle stands; cycle 
hubs; bicycle brakes; bicycle chains; saddle covers 
for bicycles or motorcycles; gears for cycles; tubeless 
tires for bicycles, cycles; bicycle tires; cycle 
mudguards.

י"א ניסן תשע"ה - 79031/03/2015



Trade Mark No. 261408 מספר סימן

Application Date 31/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185224 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: RICHEMONT INTERNATIONAL SA

Address: Route des Biches 10, CH-1752 Villars-sur-
Glâne - Fribourg, Switzerland

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 14 סוג: 14

Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches, key rings, watches, 
chronometers, clocks, watchbands, boxes of precious 
metal for watches and jewelry.

י"א ניסן תשע"ה - 79131/03/2015



Trade Mark No. 261411 מספר סימן

Application Date 25/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185276 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Address: 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 
Republic of Korea

(Republic of Korea Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Wheelchairs; parachutes; tractors; vessels (boats 
and ships); aeroplanes; locomotives; automobiles; 
parts and accessories for automobiles; cycles; 
bicycles; hand cars; baby carriages; automobile tires 
(tyres); shock absorbers for automobiles; brake 
systems for vehicles; tractors for agricultural 
purposes; engines for land vehicles; transmissions 
for land vehicles; bearing for land vehicles; motors for 
land vehicles.

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

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

Republic of Korea, 27/03/2013, No. 4020130019323 דרום קוריאה, 27/03/2013, מספר 4020130019323

Class: 12 סוג: 12

י"א ניסן תשע"ה - 79231/03/2015



Trade Mark No. 261412 מספר סימן

Application Date 07/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185277 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: TIANJIN DAGU CHEMICAL CO., LTD.

Address: No.1 XingHua Road, TangGu, Binhai New Area, 
Tianjin, People's Republic of China

(China Limited Company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Polyvinyl chloride resin; propylene oxide; polymer 
polylols; polyether polylols; styrene monomer; 
acrylonitrile-butadiene styrene; expandable 
polystyrene resins; polycarbonate; phenol; acetone; 
cumene; methyl acrylate; ethyl acrylate; propyl 
acrylate; butyl acrylate; ethyl-hexyl acrylate; 
hydrogen peroxide; sodium hydroxide in solid form; 
sodium hydroxide in flake form; sodium hydroxide in 
liquid form; sodium hypochlorite; barium chloride; 
hydrogen; nitrogen; propylene dichloride; ethylene 
dichloride; vinyl chloride; polystyrene resins; barium 
sulphate; acrylic acid; general-purpose polystyrene 
resins; high impact polystyrene resins; acrylonitrile; 
plastic pastern namely adhesives for adhering plastic 
material, mainly used for polyethylene, PVC resin, 
ABS resin; hydrochloric acid; chlorine liquid; oxygen; 
sodium peroxide; sodium; methylene dichloride; 
methylbenzene; methylbenzene for industrial use; 
methyl benzol.

י"א ניסן תשע"ה - 79331/03/2015



Trade Mark No. 261413 מספר סימן

Application Date 17/05/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185281 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific (other than medical), photographic, 
cinematographic apparatus and instruments, data 
processing equipment; computers; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing, storing, 
processing sound or images; portable telephones; 
magnetic, digital and optical data recording media; 
audio and video cassettes; sound recording disks; 
compact discs (audio-video), videodiscs, CD-ROMs, 
optical and digital discs, diskettes; optical 
instruments, optical goods, spectacles, spectacle 
frames, spectacle cases, sunglasses.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and alloys thereof; works of art and 
jewelry of precious metal and alloys thereof or coated 
therewith; jewelry, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments; ornaments (jewelry), 
earrings, bracelets, rings, wristwatches, brooches, 
chains, necklaces of precious metals and alloys 
thereof or coated therewith; key rings (trinkets or 
fobs); tie pins; cuff links; medallions; silverware (with 
the exception of cutlery, forks and spoons); pearls; 
utensils and containers for household or kitchen use, 
made of precious metals and alloys thereof or coated 
therewith.

י"א ניסן תשע"ה - 79431/03/2015



Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather; briefcases, wallets, 
purses not of precious metal, school satchels and 
bags, rucksacks, shopping bags, bags for climbers, 
bags for campers, garment bags (for travel); animal 
skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; saddlery, travel bags, handbags, 
sports and beach bags (excluding those adapted to 
the goods they are intended to contain); key cases, 
toiletry cases, leather and imitation leather cases 
[leather goods]; card cases, leather pouches, leather 
and imitation leather covers for diaries, books and 
check books.

Class: 21 סוג: 21

Powder compacts of precious metals and alloys 
thereof or coated therewith; tableware and vases of 
precious metals and alloys thereof or coated 
therewith.

Class: 25 סוג: 25

Wedding clothing and dresses, suits, dresses, 
trousers, jackets, coats, shirts, suits, belts, polo 
shirts, t-shirts, scarves, stoles, sweaters, ties, 
headgear; shoes, sports shoes, sandals, caps, 
visors; gloves; clothing of leather and imitation 
leather; clothing of fur; underwear, lingerie, stockings, 
tights; beachwear, bathing costumes.

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

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

European Community Trade Mark, 16/05/2013, No. 
011820297

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/05/2013, מספר 
011820297

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and alloys thereof; works of art and 
jewelry of precious metal and alloys thereof or coated 
therewith; jewelry, precious stones; timepieces and 
chronometric instruments; ornaments (jewelry), 
earrings, bracelets, rings, watch bracelets, brooches, 
chains, necklaces of precious metals and alloys 
thereof or coated therewith; key rings (trinkets or 
fobs); tie pins; cuff links; medallions; silverware (with 
the exception of cutlery, forks and spoons); pearls; 
Powder compacts of precious metals and alloys 
thereof or coated therewith; utensils and containers 
for household or kitchen use, made of precious 
metals and alloys thereof or coated therewith; 
tableware and vases of precious metals and alloys 
thereof or coated therewith.

י"א ניסן תשע"ה - 79531/03/2015



 Owners

Name: Joseph-Marie PIVIDAL

Address: 1 avenue Montaigne, F-75008 PARIS, France

י"א ניסן תשע"ה - 79631/03/2015



Trade Mark No. 261417 מספר סימן

Application Date 08/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185307 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Promotion, advertising and publicity services in 
relation to mental health including via the internet; 
advertising and publicity services for community 
awareness in relation to mental health, substance 
abuse disorders, their prevention and treatment 
including via the Internet; promotion, advertising and 
publicity services for fundraising activities and 
services.

Class: 36 סוג: 36

Financial services; fundraising services; 
management, administration and coordination of 
fundraising activities and services.

Class: 41 סוג: 41

Education and training services in the field of mental 
health including via the Internet.

Class: 42 סוג: 42

Scientific and medical research and development in 
relation mental health and prevention.

Class: 44 סוג: 44

Medical services and health care; medical advisory 
services; counselling and providing information 
including on-line in relation to mental health and 
developing prevention and intervention programs.

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

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

י"א ניסן תשע"ה - 79731/03/2015



 Owners

Name: headspace National Youth Mental Health 
Foundation Limited

Address: Level 2, South Tower, 485 La Trobe Street, 
MELBOURNE VIC 3000, Australia

(Victoria, Australia An Australian public company, limited 
by guarantee ACN 137 533 843)

Australia, 28/06/2013, No. 1565686 אוסטרליה, 28/06/2013, מספר 1565686

Class: 35 סוג: 35

Class: 36 סוג: 36

י"א ניסן תשע"ה - 79831/03/2015



Trade Mark No. 261436 מספר סימן

Application Date 08/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185682 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco products; 
cigars, cigarillos, cigars with pre-cut ends, cigarettes; 
tobacco substitutes (not for medical use); electronic 
cigarettes; smokers' articles; tobacco pipes, pipe 
cleaners, pipe tampers, cigar cutters, non-electric 
cigar and cigarette lighters (included in this class), 
cigarette and cigar tubes, cigar and cigarette cases, 
tobacco product humidors; tobacco boxes, snuff 
boxes, ashtrays, lighters, flints for lighters; matches.

Class: 35 סוג: 35

Sales promotion (for others); retail sale; retail sales 
via global computer networks; all these services 
concerning tobacco products and smokers' articles.

Class: 43 סוג: 43

Supply (catering) of foodstuffs and beverages; 
services for providing food and drink; provision of 
facilities for meetings, smoking rooms, lounges for 
cigar and cigarette smokers; bar services; temporary 
accommodation; all these services concerning the 
operation of smoking rooms or services relating 
thereto or services for smokers.

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

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

Switzerland, 25/03/2013, No. 644396 שוויץ, 25/03/2013, מספר 644396

Class: 34 סוג: 34

Class: 35 סוג: 35

Class: 43 סוג: 43

י"א ניסן תשע"ה - 79931/03/2015



 Owners

Name: Davidoff & Cie SA

Address: 2, rue de Rive, CH-1200 Genève, Switzerland

(Aktiengesellschaft)

י"א ניסן תשע"ה - 80031/03/2015



Trade Mark No. 261440 מספר סימן

Application Date 20/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185700 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Halfbrick Studios Pty Ltd

Address: Level 1,190 Kelvin Grove Road, Kelvin Grove 
QLD 4059, Australia

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game software; software for computer 
games for use on mobile and cellular phones, 
personal computers, tablet computers, computer 
game software downloadable via a global computer 
network and via wireless devices.

י"א ניסן תשע"ה - 80131/03/2015



Trade Mark No. 261441 מספר סימן

Application Date 20/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185705 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: 55DSL AG

Address: Walchestrasse 27, CH-8006 Zurich, Switzerland

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices.

Class: 9 סוג: 9

Discs, CD-ROMs, DVDs, video recordings recorded 
on data media, software; spectacles; spectacle cases 
and spectacle chains; spectacle lenses, spectacle 
frames; electronic goods, namely telephones, mobile 
telephones, MP3 players, CD and DVD players; 
cases for MP3 players, cases for CD and DVD 
players; television sets, screens and monitors; 
radios; music centers; entertainment appliances for 
use with television sets; video cameras, photographic 
cameras; electronic agendas.

Class: 14 סוג: 14

Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewelry, precious stones; timepieces 
and chronometric instruments.

Class: 18 סוג: 18

Leather and imitation leather and goods made of 
these materials and not included in other classes; 
animal hides, carcasses; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; ear muffs.

י"א ניסן תשע"ה - 80231/03/2015



Trade Mark No. 261442 מספר סימן

Application Date 05/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185717 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: SOFRANE

Address: 2 avenue Montaigne, F-75008 PARIS, France

(Société Civile)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Telephone apparatus, telephones, mobile telephones 
and telephone handsets; adapters for telephones; 
battery chargers for telephones, holders for 
telephone handsets installed in cars; hands-free kits 
for telephones; bags and cases specially designed to 
hold or carry portable telephones and telephone 
equipment and accessories, covers, cases and bags 
for computers and mobile electronic office 
equipment, protective cases for handheld electronic 
devices, namely, portable music players, mobile 
telephones, portable video players, digital tablets and 
computers; carrying cases specially adapted 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)

France, 05/03/2013, No. 13 3 987 893 צרפת, 05/03/2013, מספר 893 987 3 13

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 80331/03/2015



Trade Mark No. 261445 מספר סימן

Application Date 07/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185744 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer game programs for arcade video game 
machines; smartphones; mobile phones; digital 
cameras; portable media players; computer 
application software for mobile phones and devices, 
namely, software for display of and interaction with 
2D and/or 3D data in augmented reality 
environments; computer game programs; computers; 
eye glasses; computer game programs for home 
video game machines; downloadable image files 
featuring artwork and cartoons; downloadable 
electronic publications, namely, comic books, graphic 
novels and picture books.

Class: 25 סוג: 25

Tee shirts; sweaters; baby layettes for clothing; rain 
coats; swimsuits; caps [headwear]; hats; socks and 
stockings; gloves as clothing; scarves; neckties; 
bandanas; sleep masks; wedding dresses; garters; 
sock suspenders; suspenders [braces]; waistbands; 
belts for clothing; footwear; masquerade costumes; 
uniforms; sports jerseys; wet suits for surfing; sports 
shoes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 2013-027685 יפן, 12/04/2013, מספר 2013-027685

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

י"א ניסן תשע"ה - 80431/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  Pink, white and 
black. as shown in the mark.

 Owners

Name: Dentsu Inc.

Address: 1-8-1, Higashi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105
-7001, Japan

(Japan Corporation)

י"א ניסן תשע"ה - 80531/03/2015



Trade Mark No. 261446 מספר סימן

Application Date 30/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185766 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: İNANÇ GİYİM SANAYİ ve TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Address: Matbaacı Osmanbey Sk. No:12, Şişli/İstanbul, 
Turkey

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing; socks; 
footwear; headgear.

י"א ניסן תשע"ה - 80631/03/2015



Trade Mark No. 261447 מספר סימן

Application Date 12/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185780 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Baker Hughes Incorporated

Address: P.O. Box 4740, Houston TX 772104740, U.S.A.

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 7 סוג: 7

Downhole, automated, rotary closed loop drilling and 
formation evaluation system, consisting primarily of a 
drill-bit, steering unit, measure-while-drilling platform 
comprising of resistivity, vibration and gamma 
sensors with additional modular nuclear 
measurement and pressure options, that is used for 
precision directional drilling and geosteering in 
subterranean oil, gas, water, mineral and geothermal 
cell formation.

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

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

U.S.A., 22/05/2013, No. 85939304 ארה"ב, 22/05/2013, מספר 85939304

Class: 7 סוג: 7

downhole, automated, rotary closed loop drilling and 
formation evaluation system, consisting primarily of a 
drill-bit, steering unit, measure-while-drilling platform 
comprising of resistivity, vibration and gamma 
sensors with additional modular nuclear 
measurement and pressure options, that is used for 
precision directional drilling and geosteering in 
subterranean oil, gas, water, mineral and geothermal 
cell formation.

י"א ניסן תשע"ה - 80731/03/2015



Trade Mark No. 261451 מספר סימן

Application Date 21/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1185829 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Davidoff & Cie SA

Address: 2, rue de Rive, CH-1200 Genève, Switzerland

(Aktiengesellschaft)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; 
tobacco substitutes, for non-medical and non-
curative use; cigarettes; smokers' articles, cigarette 
lighters, ashtrays; matches.

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

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

Switzerland, 30/08/2013, No. 651322 שוויץ, 30/08/2013, מספר 651322

Class: 34 סוג: 34

י"א ניסן תשע"ה - 80831/03/2015



Trade Mark No. 261470 מספר סימן

Application Date 03/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186173 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Loosen, Ernst-Friedrich

Address: Weingut Dr. Loosen St. Johannishof, 54470 
Bernkastel-Kues, Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Wines; sparkling wines.

י"א ניסן תשע"ה - 80931/03/2015



Trade Mark No. 261477 מספר סימן

Application Date 30/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186219 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Daimler AG

Address: Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof (included in this 
class).

Class: 28 סוג: 28

Model vehicles (minimized).

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

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

Germany, 02/05/2013, No. 30 2013 030 161.7/12 גרמניה, 02/05/2013, מספר 161.7/12 030 2013 30

Class: 12 סוג: 12

Class: 28 סוג: 28

י"א ניסן תשע"ה - 81031/03/2015



Trade Mark No. 261608 מספר סימן

Application Date 03/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186338 מספר סימן בינלאומי

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)

U.S.A., 06/04/2013, No. 85897150 ארה"ב, 06/04/2013, מספר 85897150

Class: 33 סוג: 33

Rum.

Liechtenstein, 09/04/2013, No. 16637 ליכטנשטיין, 09/04/2013, מספר 16637

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages (except beers), except rum.

י"א ניסן תשע"ה - 81131/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gold, brown, 
white, red, black and light grey. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Corporation)

י"א ניסן תשע"ה - 81231/03/2015



Trade Mark No. 261609 מספר סימן

Application Date 02/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186339 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Beige, black, 
white, light grey, dark grey, brown and red. as shown 
in the  mark.

 Owners

Name: Bacardi & Company Limited

Address: Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

(Liechtenstein Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 33 סוג: 33

Alcoholic beverages, except beers and wines.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 19/06/2013, No. 16717 ליכטנשטיין, 19/06/2013, מספר 16717

Class: 33 סוג: 33

י"א ניסן תשע"ה - 81331/03/2015



Trade Mark No. 261611 מספר סימן

Application Date 26/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186348 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: ARPA INDUSTRIALE S.P.A.

Address: Via Piumati, 91, I-12042 BRA (CN), Italy

(Italy Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 17 סוג: 17

Laminated plastic sheeting for use in building and 
construction industries as facing for furniture and 
work surfaces, partition walls, floor and ceiling 
surfaces, interior and external walls, signs.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 28/03/2013, No. 
11699824

איחוד האירופי לסימני מסחר, 28/03/2013, מספר 
11699824

Class: 17 סוג: 17

י"א ניסן תשע"ה - 81431/03/2015



Trade Mark No. 261613 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186381 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

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

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disease and 
cancer.

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

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

U.S.A., 11/11/2013, No. 86115243 ארה"ב, 11/11/2013, מספר 86115243

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 81531/03/2015



Trade Mark No. 261614 מספר סימן

Application Date 14/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186382 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Celgene Corporation

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

(Delaware, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of blood disease and 
cancer.

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

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

U.S.A., 11/11/2013, No. 86115256 ארה"ב, 11/11/2013, מספר 86115256

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 81631/03/2015



Trade Mark No. 261637 מספר סימן

Application Date 04/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1186575 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word CYMK Blue 
89C M43, Light Blue 35C 9M, Red 100M 81Y 4K, 
Yellow 80Y 9M. as shown in the  mark.

 Owners

Name: International Police Association

Address: 1 Fox Road, West Bridgford, Nottingham NG2 
6AJ, United Kingdom

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Education; providing of training in professional 
seminars; entertainment; sporting and cultural 
activities, all within the association and offered mainly 
only to members of the association.

י"א ניסן תשע"ה - 81731/03/2015



Trade Mark No. 261699 מספר סימן

Application Date 23/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1187338 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"א ניסן תשע"ה - 81831/03/2015



Class: 35 סוג: 35

Retailing of the following goods: scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for 
conducting, distributing, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images, magnetic data carriers, recording discs, 
compact discs, DVDs and other digital data carriers, 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers, software, fire-extinguishing 
apparatus, in particular spectacles, sunglasses, 
spectacles, lenses, contact lenses, frames for 
sunglasses and spectacles, covers and cases for 
sunglasses and spectacles, containers for contact 
lenses, chains for glasses, 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, in particular saddle trees, saddlery, key 
cases (leather), fastenings for saddles, leather 
shoulder straps, alpenstocks, walking sticks, vanity 
cases, not fitted, trunks (luggage), travelling trunks, 
bags for sports, purses, travelling sets (leatherware), 
bridles (harness), briefcases, school satchels 
(leatherware), bands of leather, unworked or semi-
worked leather, imitation leather, whips, imitation 
leather, animal skins, hides, fur-skins, card cases 
(notecases), bags, bags for campers, beach bags, 
travelling bags, bags for climbers, shopping bags, 
boxes of leather or leather board, suitcases, attaché 
cases, garment bags for travel, rucksacks, clothing, 
shoes, sports shoes, boots, headgear, clothing for 
men, women and children, jackets, greatcoats, 
blousons, overcoats, trousers, skirts, knitwear, sports 
clothing, tracksuits and leisurewear, sweatshirts, 
gloves and ski gloves, belts, scarves, hats, trousers, 
clothing of imitation leather, leather clothing, berets 
(headgear), caps, overalls, boas (necklets), braces, 
sports shoes, socks, breeches for wear, jackets, 
cowls (clothing), money belts (clothing), detachable 
collars, ear muffs (clothing), raincoats, leggings 
(trousers), sweaters, muffs (clothing), parkas, furs 
(clothing), ponchos, pullovers, ski boots, fur stoles, 
pockets for clothing, tee-shirts, wet suits for water 
skiing, uniforms, visors (headgear), clogs (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)

European Community Trade Mark, 19/09/2013, No. 
12153805

איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/09/2013, מספר 
12153805

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 81931/03/2015



 Owners

Name: PJS INTERNATIONAL sa

Address: 18, Rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, 
Luxembourg

(LUXEMBOURG S.A. (SOCIETY CORPORATION))

י"א ניסן תשע"ה - 82031/03/2015



Trade Mark No. 261713 מספר סימן

Application Date 08/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1155413 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetics and make-up, liquid make up, solid 
powder for compacts, loose face powder, powder 
blush, cream blush, eyebrow pencils, eyebrow 
powder, eye shadow, liquid eye liner, mascara, eye 
shadow pencil, eye liner pencil, gel and cream eye 
liner, pearl powder shadow, lipstick, lip liner pencil, 
jumbo lipstick pencil, body bronzer powder, body 
bronzer lotion, body bronzer cream, false eyelashes, 
nail polish, glue for false eyelashes.

Class: 18 סוג: 18

Cosmetic bags, cosmetic cases, cosmetic carrying 
cases all sold empty.

Class: 21 סוג: 21

Make-up brushes.

Class: 35 סוג: 35

Online retail store services featuring cosmetics, 
make-up, cosmetic bags, cosmetic cases, cosmetic 
carrying cases, make-up brush holders and make-up 
brushes.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 85848189 ארה"ב, 12/02/2013, מספר 85848189

Class: 3 סוג: 3

Class: 18 סוג: 18

Class: 21 סוג: 21

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 82131/03/2015



 Owners

Name: NYX, Los Angeles Inc.

Address: 2230 S. Tubeway Avenue, Commerce, CA 
90040, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

י"א ניסן תשע"ה - 82231/03/2015



Trade Mark No. 261775 מספר סימן

Application Date 02/01/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Audio and video analog and digital recordings, 
namely, audio and video discs, DVDs and CDs, 
featuring documentaries, reality television shows, 
dramas, movies, romances, musicals, concerts, 
plays, news and topical events, satire and political 
commentary, historical epics and fiction, 
action/adventure, miniseries, comedies, horror, 
mystery, fiction, specials and television series; 
motion picture films featuring documentaries, 
dramas, comedies, horror, romances, musicals, 
action/adventure, historical epics, fiction, mystery and 
specials; motion picture films prepared for broadcast 
on television, cable television, digital television or 
satellite television featuring documentaries, dramas 
and topics relating to travel, food and wine, cooking, 
entertainment, home, parenting, music, health, news, 
fashion, beauty, weddings, shopping, relationships, 
career, business, money management, technology, 
environment, real estate, gardening, interior design, 
leisure, popular culture, history, literature, games and 
lifestyle; downloadable audio and video files, MP3 
files, MP3 recordings, online discussion boards, 
webcasts and podcasts featuring documentaries, 
dramas and topics relating to travel, food and wine, 
cooking, entertainment, home, parenting, music, 
health, news, fashion, beauty, weddings, shopping, 
relationships, career, business, money management, 
technology, environment, real estate, gardening, 
interior design, leisure, popular culture, history, 
literature, games and lifestyle; computer game 
software and video game software; downloadable 
computer and video game software via a global 
computer network, mobile platforms, and wireless 
devices for entertainment purposes; downloadable 
mobile applications for games; all included in class 9

הקלטות וידאו ואודיו אנלוגיות ודיגיטליות, דהיינו, תקליטורי 
וידאו ואודיו, DVD ו- CD, המכילים צילומי תעודה, תוכניות 
ריאליטי בטלוויזיה, דרמות, סרטים, רומנים, מחזות זמר, 
קונצרטים, מחזות, חדשות ואקטואליה, פרשנות פוליטית 

וסאטירית, אפוסים היסטוריים ובדיוניים, פעולה/ הרפתקה, מיני 
סדרות, קומדיות, אימה, מסתורין, בדיוניים, סדרות טלוויזיה 
וספיישלים; סרטי קולנוע המכילים סרטים צילומי תעודה, 
דרמות, קומדיות, אימה, רומנים, מחזות זמר, פעולה/ 

הרפתקה, אפוסים היסטוריים, בדיוניים, מסתורין וספיישלים; 
סרטי קולנוע שהוכנו עבור שידור בטלוויזיה, טלוויזיה בכבלים, 
טלוויזיה דיגיטלית או טלוויזיה בלווין, המכילים צילומי תעודה, 
דרמות, ונושאים הקשורים לטיולים, אוכל ויין, בישול, בידור, 
בית, הורות, מוסיקה, בריאות, חדשות, אופנה, יופי, חתונות, 
קניות, יחסים, קריירה, עסקים, ניהול כספים, טכנולוגיה, 
סביבה, נדל"ן, גינון, עיצוב פנים, פנאי, תרבות פופולארית, 
היסטוריה, ספרות, משחקים וסגנון חיים; קבצי אודיו ווידאו 
הניתנים להורדה, קבצי MP3 , הקלטות MP3, לוחות דיונים 
מקוונים, שידורי אינטרנט ופודקסטים המכילים צילומי תעודה, 
דרמות ונושאים הקשורים לטיולים, אוכל ויין, בישול, בידור, 
בית, הורות, מוסיקה, בריאות, חדשות, אופנה, יופי, חתונות, 
קניות, יחסים, קריירה, עסקים, ניהול כספים, טכנולוגיה, 
סביבה, נדל"ן, גינון, עיצוב פנים, פנאי, תרבות פופולארית, 

היסטוריה, ספרות, משחקים וסגנון חיים; תוכנת משחק מחשב 
ותוכנת משחק וידאו; תוכנת משחק וידאו ומשחק מחשב 
הניתנים להורדה באמצעות רשת מחשבים גלובלית, 

פלטפורמה ניידת, והתקנים אלחוטיים, למטרות בידור; יישומים 
ניידים הניתנים להורדה למשחק; הנכללים כולם בסוג 9           
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

      

י"א ניסן תשע"ה - 82331/03/2015



Class: 38 סוג: 38

Broadcasting services, namely, television 
broadcasting, video broadcasting, Internet 
broadcasting, cable television and radio 
broadcasting, digital broadcasting, satellite 
broadcasting and audio broadcasting; broadcasting 
of audio and video programming provided over a 
global communications network; over-the-air, satellite 
and cable radio and television transmission services; 
electronic transmission of data via satellite; electronic 
transmission of data via global and local computer 
networks; broadband communications services, 
namely, satellite, cable television, and wireless 
network transmission of sounds, images, signals and 
data; video-on-demand transmission services; 
wireless communication services, namely, 
transmission of television programs and motion 
pictures to mobile devices; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for the 
electronic transmission of messages among users in 
the fields of documentaries, dramas and topics 
relating to travel, food and wine, cooking, 
entertainment, home, parenting, music, health, news, 
fashion, beauty, weddings, shopping, relationships, 
career, business, money management, technology, 
environment, real estate, gardening, interior design, 
leisure, popular culture, history, literature, games and 
lifestyle; all included in class 38

שירותי שידור, דהיינו, שידורי טלוויזיה, שידורי וידאו, שידורי 
אינטרנט, טלוויזיה בכבלים ושידורי רדיו, שידור דיגיטלי, שידורי 
לווין ושידורי אודיו; שידור של תכנות אודיו ווידאו המסופק על 
גבי רשת תקשורת גלובלית; שירותי שידור דרך האוויר, לווין, 

רדיו וטלוויזיה בכבלים; שידור אלקטרוני של נתונים דרך הלוויין; 
שידור אלקטרוני של נתונים באמצעות רשתות מחשבים 

גלובלית ומקומית; שירותי תקשורת בפס רחב, דהיינו, לוויין, 
טלוויזיה בכבלים, ושידור שמע ברשת אלחוטית, תמונות, 
אותות ונתונים; שירותי שידור וידאו לפי דרישה; שירותי 

תקשורת אלחוטית, דהיינו, שידור של תוכניות טלוויזיה וסרטי 
קולנוע למכשירים ניידים; אספקת חדרי צ'אט מקוונים ולוחות 
מודעות לשידור אלקטרוני של הודעות בין משתמשים בתחום  
צילומי תעודה, דרמות ונושאים הקשורים לטיולים, אוכל ויין, 
בישול, בידור, בית, הורות, מוסיקה, בריאות, חדשות, אופנה, 
יופי, חתונות, קניות, יחסים, קריירה, עסקים, ניהול כספים, 
טכנולוגיה, סביבה, נדל"ן, גינון, עיצוב פנים, פנאי, תרבות 

פופולארית, היסטוריה, ספרות, משחקים וסגנון חיים; הנכללים 
כולם בסוג 38                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                          

Class: 41 סוג: 41

Educational and entertainment services in the nature 
of on-going television programs featuring subjects of 
general human interest; educational and 
entertainment services in the nature of multimedia 
programs featuring subjects of general human 
interest distributed via various platforms across 
multiple forms of transmission media; production and 
distribution of television programs and motion 
pictures; editing of television programs and motion 
pictures; television program syndication; television 
programming; providing on-line databases and links 
to web sites of other content providers featuring 
documentaries, dramas and topics relating to travel, 
food and wine, cooking, entertainment, home, 
parenting, music, health, news, fashion, beauty, 
weddings, shopping, relationships, career, business, 
money management, technology, environment, real 
estate, gardening, interior design, leisure, popular 
culture, history, literature, games and lifestyle; 
providing news and information in the field of 
entertainment by means of a global computer 
network; entertainment services, namely, operating 
real time games for others via the Internet, mobile 
platforms, and local area computer networks; 
electronic game services provided by means of the 
Internet, mobile platforms, and local area computer 
networks; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable interactive 
games; all included in class 41

שירותי חינוך ובידור, דהיינו, תוכניות טלוויזיה נמשכות 
המדברות על נושאים של אינטרסים אנושיים כלליים; שירותי 
חינוך ובידור דהיינו, תוכניות מולטימדיה המדברות על נושאים 
של אינטרסים אנושיים כלליים המופצות דרך פלטפורמות שונות 
על גבי צורות שונות של שידור מדיה; הפקה והפצה של תוכניות 
טלוויזיה וסרטי קולנוע; עריכת תוכניות טלוויזיה וסרטי קולנוע; 
תוכניות טלוויזיה המופצות ברשת; תכנות טלוויזיה; אספקת 
מסד נתונים מקוון וקישוריות לאתרי אינטרנט של ספקי תוכן 
אחרים המכילים צילומי תעודה, דרמות ונושאים הקשורים 

לטיולים, אוכל ויין, בישול, בידור, בית, הורות, מוסיקה, בריאות, 
חדשות, אופנה, יופי, חתונות, קניות, יחסים, קריירה, עסקים, 
ניהול כספים, טכנולוגיה, סביבה, נדל"ן, גננות, עיצוב פנים, 
פנאי, תרבות פופולארית, היסטוריה, ספרות, משחקים וסגנון 
חיים; אספקת חדשות ומידע בתחום הבידור באמצעות רשת 

מחשבים גלובלית; שירותי בידור, דהיינו, תפעול משחקים בזמן 
אמת לאחרים באמצעות האינטרנט, פלטפורמות ניידות, ורשת 
מחשבים מקומית; שירותי משחק אלקטרוני המסופק באמצעות 

האינטרנט, פלטפורמות ניידות, ורשת תקשורת מקומית; 
שירותי בידור, דהיינו, אספקת שימוש זמני של משחקים 

אינטראקטיביים שאינם ניתנים להורדה; 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)

י"א ניסן תשע"ה - 82431/03/2015



 Owners

Name: A&E Television Networks, LLC

Address: 235 East 45th Street, New York, New York, 
10017, 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

U.S.A., 10/12/2013, No. 86/140,140 ארה"ב, 10/12/2013, מספר 86/140,140

Class: 9 סוג: 9

Class: 38 סוג: 38

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 82531/03/2015



SAFE-T BOX

Trade Mark No. 261918 מספר סימן

Application Date 19/12/2013 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Amir Mizhar שם: אמיר מיזהר

Address: 7/7 Shvat St., Modieen, 7173093, Israel כתובת : שבט 7/7, מודיעין, 7173093, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meir Dahan & Co., Adv.

Address: P.O.B. 174, Mitspe Adi, 17940, Israel

שם: מאיר דהאן ושות', עו"ד

כתובת : ת.ד. 174, עדי, 17940, מצפה עדי, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer programs for date protection תוכנות מחשב להגנת מידע                               

י"א ניסן תשע"ה - 82631/03/2015



GameoApp

Trade Mark No. 262232 מספר סימן

Application Date 01/12/2013 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

Registration of this mark shall give no right to the 
exclusive use of the words "Game" or "App" 
separately, but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים "App" או 
"Game" בנפרד, אלא בהרכב הסימן.

Ownersבעלים

Name: IronSource  Ltd. שם: איירונסורס בע"מ

Address: Lilinblum 28, Tel Aviv, Israel כתובת : לילינבלום 28, תל אביב, 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

Downloadable computer game software for use on 
wireless devices and computers; computer game 
software, video games, online games, and game 
related applications; computer development tools for 
computer games; interactive video game programs; 
electronic games and game related applications and 
development tools that may be downloaded via the 
internet, mobile computers and wireless devices; all 
included in class 9.

תוכנת משחקי מחשב הניתנת להורדה לשימוש על התקנים 
ומחשבים אלחוטיים; תוכנת משחקי מחשב, משחקי וידאו, 
משחקים מקוונים, ויישומים הקשורים למשחקים; כלי פיתוח 

למחשב עבור משחקי מחשב; תוכנות משחקי וידאו 
אינטראקטיביות; משחקים אלקטרוניים ויישומים וכלי פיתוח 
הקשורים למשחקים הניתנים להורדה באמצעות האינטרנט, 
מחשבים ניידים והתקנים אלחוטיים; הנכללים כולם בסוג 9.     
                                                                                    

                                                  

Class: 41 סוג: 41

Web portal and internet site that provides games; all 
included in class 41. 

פורטל ואתר אינטרנט המספקים משחקים; הנכללים כולם בסוג 
                                        .41

י"א ניסן תשע"ה - 82731/03/2015



אנטיביו

Trade Mark No. 262432 מספר סימן

Application Date 29/01/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Millennium Pharmaceuticals, Inc.

Address: 40 Landsdowne Street, Cambridge MA 02139, 
U.S.A.

(Delaware Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

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

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

שם: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and 
disorders, viral diseases and disorders and organ 
transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastro-intestinal 
diseases and disorders

תכשירי רוקחות לטיפול במחלות וליקויי כבד, מחלות וליקויים 
אוטואימוניות, מחלות וליקויים נגיפיים, וליקויים בדחיית השתלת 
איברים; תכשירי רוקחות לטיפול במחלות וליקויים במערכת 

העיכול.                                                                          
                                                                                    

                                            

י"א ניסן תשע"ה - 82831/03/2015



Trade Mark No. 262706 מספר סימן

Application Date 22/07/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1190940 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 1 סוג: 1

Industrial chemicals; chemical products for the 
manufacture of adhesives; adhesives (adhesive 
materials) for use in industry; adhesives for ceiling 
coverings, for floor coverings, for wall coverings; 
adhesives for repair and assembly of objects; 
adhesives for wallpaper; separating and unsticking 
[ungluing] products; starch size; solvents for glues; 
unprocessed epoxy, acrylic and synthetic resins; 
unprocessed plastics.

Class: 7 סוג: 7

Compressed air guns for the extrusion of mastics; 
electric glue guns; machine-controlled glue 
dispensers.

Class: 16 סוג: 16

Adhesives (glues) for stationery or household 
purposes; paintbrushes; artists' materials; glues for 
wood for household use; glues for fabrics for 
household use.

Class: 17 סוג: 17

Epoxy, acrylic and synthetic resins (semi-finished 
products); packing, stopping and insulating materials; 
sealant compounds for joints; insulating plaster; 
insulating varnish; adhesive tapes and strips other 
than for medical, stationery or household purposes; 
waterproof packings.

Class: 19 סוג: 19

Building materials, not of metal; mortar for building; 
cement; coatings (building materials); plaster; pitch; 
concrete; lime; patching and leveling plaster coats for 
walls, floors and ceilings; products for patching walls, 
floors and ceilings.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 17/05/2013, No. 134005631 צרפת, 17/05/2013, מספר 134005631

Class: 1 סוג: 1

י"א ניסן תשע"ה - 82931/03/2015



 Owners

Name: BOSTIK SA

Address: 253 avenue du Président Wilson, F-93210 La 
Plaine Saint Denis, France

(France Société anonyme)

Class: 7 סוג: 7

Class: 16 סוג: 16

Class: 17 סוג: 17

Class: 19 סוג: 19

י"א ניסן תשע"ה - 83031/03/2015



Trade Mark No. 262764 מספר סימן

Application Date 03/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1191493 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Daimler AG

Address: Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof (included in this 
class).

י"א ניסן תשע"ה - 83131/03/2015



Trade Mark No. 262765 מספר סימן

Application Date 03/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1191494 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Daimler AG

Address: Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, 
Germany

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Motor vehicles and parts thereof (included in this 
class).

י"א ניסן תשע"ה - 83231/03/2015



Trade Mark No. 262886 מספר סימן

Application Date 13/02/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colours blue, light blue, 
white as shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים כחול, תכלת, לבן הנראים בסימן.

 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

Ice cream, ice-cream bars, ice-cream products, water 
ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, 
frozen desserts; confectionery, sweets, candies; 
sugar confectionery; biscuits, cakes, cookies, wafers, 
toffees; binding agents and mixes for making ice 
cream and/or water ices and/or ice lollies and/or 
sherbets and/or frozen confections and/or frozen 
cakes and/or soft ices and/or frozen yoghurts.

גלידה, חטיפי גלידה, מוצרי גלידה, קרחוני מים, שרבטים, דברי 
מתיקה קפואים, עוגות קפואות, קינוחים קפואים; דברי מתיקה, 
ממתקים, סוכריות; דברי מתיקה מסוכר; ביסקוויטים, עוגות, 

עוגיות, וופלים, טופי; גורמים ותערובות מקשרות להכנת גלידה 
ו/ או קרחוני מים ו/או קרטיבים ו/ או שרבטים ו/ או דברי מתיקה 
קפואים ו/ או עוגות קפואות ו/ או קרחונים רכים ו/ או יוגורטים 
קפואים.                                                                         

                          

י"א ניסן תשע"ה - 83331/03/2015



Trade Mark No. 263109 מספר סימן

Application Date 14/10/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1192579 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Maple Mountain Group, Inc.

Address: 588 South 2000 West, Springville UT 84663, 
U.S.A.

(Utah, United States Corporation)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic skin care preparations, namely, lipstick, 
eye make-up, blush, rouge, and skin make-up, eye 
make-up, namely, mascara, eye shadow, eyeliners 
and eye pencils; lip balm moisturizers; skin care, 
namely, facial and skin lotions and creams, soaps, 
bath and shower gels and bubble bath; skin care 
preparation, namely, cleanser and lotion; cuticle 
creams, nail creams; skin disinfectant creams; talc-
free body powder; essential oils; sun blocking 
preparations; sun tanning preparations; after-sun skin 
lotion; cosmetic preparations for slimming, namely, 
creams and lotions to treat cellulite and to tone skin; 
facial care products, namely, cleansers, lotions, 
creams, oils, and non-medicated serums; skin 
moisturizers, skin toners, skin brightening lotions and 
make-up remover; moisturizing facial mask infused 
with lotions, creams, and serums; anti-wrinkle cream; 
lotion, creams, and gel for blemished and damaged 
skin; personal care preparations; namely, eyelash 
moisturizer and conditioner; hair preparations, 
namely, shampoos, conditioners, gels, lotions and 
hair sprays; shaving gels and soaps; deodorants and 
anti-perspirants; dental preparations, namely, 
toothpaste and mouthwash; laundry detergent; 
cleaning, polishing, scouring, and abrasive 
preparations, namely, glass and window cleaner 
concentrate, all-purpose cleaner concentrate; hand 
dish soap; perfumery; non-medicated sports rub in 
the nature of skin cream.

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

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

U.S.A., 07/05/2013, No. 85925828 ארה"ב, 07/05/2013, מספר 85925828

Class: 3 סוג: 3

י"א ניסן תשע"ה - 83431/03/2015



Trade Mark No. 263131 מספר סימן

Application Date 27/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1192864 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

י"א ניסן תשע"ה - 83531/03/2015



Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; animated cartoons; audiovisual teaching 
apparatus; camcorders; cameras [photography]; 
cassette players; compact disc players; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; computer game programs; computer 
keyboards; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral 
devices; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; disks, 
magnetic; downloadable image files; downloadable 
music files; downloadable ring tones for mobile 
phones; DVD players; electronic publications, 
downloadable; films, exposed; headphones; 
holograms; juke boxes, musical; laptop computers; 
magnetic data media; microphones; monitoring 
apparatus, electric; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; mouse pads; 
notebook computers; optical data media; optical 
discs; personal stereos; portable media players; 
portable telephones; record players; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; spectacle cases; spectacle frames; 
sunglasses; tape-recorders; teaching apparatus; 
telephone apparatus; television apparatus; USB flash 
drives; video cassettes; video game cartridges; video 
recorders; cases for mobile phones, tablets, laptop 
computers and netbooks, portable media players, 
cameras and other photographic equipment; 
computer games (software); computer game 
software; computer game entertainment software; 
downloadable software; downloadable electronic 
game programs; video game software; interactive 
multimedia computer game programs; games 
software for use on mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; games software 
downloadable to mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; software for use on mobile 
phones, tablets and other electronic mobile devices; 
software downloadable to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; apps featuring 
computer games.

י"א ניסן תשע"ה - 83631/03/2015



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing]; 
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps; 
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets]; 
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear]; 
clothing for gymnastics; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; coats; dresses; dressing 
gowns; ear muffs [clothing]; esparto shoes or 
sandals; footwear; gloves [clothing]; hats; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; knitwear [clothing]; masquerade costumes; 
mittens; money belts [clothing]; neckties; 
outerclothing; pants; paper hats [clothing]; pullovers; 
pyjamas; ready-made clothing; sandals; shirts; 
shoes; shower caps; skirts; sleep masks; slippers; 
socks; sweaters; tee-shirts; trousers; underpants; 
underwear; vests; waterproof clothing.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; amusements; arranging and 
conducting of workshops [training]; providing casino 
facilities [gambling]; education information; 
educational examination; electronic desktop 
publishing; entertainer services; entertainment 
information; film production, other than advertising 
films; gambling; game services provided on-line from 
a computer network; games equipment rental; 
operating lotteries; organization of competitions 
[education or entertainment]; party planning 
[entertainment]; production of music; production of 
shows; providing amusement arcade services; 
providing karaoke services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of books; publication of electronic books and journals 
on-line; providing recreation facilities; scriptwriting 
services; writing of texts, other than advertising texts; 
electronic games services, including provision of 
computer games on line, on social networks, or by 
means of a global computer network; providing 
electronic games for use on mobile phones, tablets 
and other electronic mobile devices; providing 
enhancements within online computer and electronic 
games; providing electronic games for download to 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing interactive single and multi-player 
electronic games via the internet, electronic 
communication networks or via a global computer 
network; publishing of computer game software, 
electronic games and video game software.

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

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

European Community Trade Mark, 23/08/2013, No. 
012086575

איחוד האירופי לסימני מסחר, 23/08/2013, מספר 
012086575

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

י"א ניסן תשע"ה - 83731/03/2015



Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Orange, 
purple, red, yellow, green, blue, brown, black, and 
white. as shown in the  mark.

 Owners

Name: King.Com Limited

Address: Aragon House Business Centre, Dragonara 
Road, St. Julians STJ 3140, Malta

(Malta Limited)

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 83831/03/2015



Trade Mark No. 263438 מספר סימן

Application Date 19/09/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1193875 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital data 
carriers; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; software; fire-extinguishing 
apparatus; in particular: spectacles, sunglasses, 
spectacles, lenses, contact lenses, frames for 
sunglasses and spectacles; covers and cases for 
sunglasses and spectacles, containers for contact 
lenses; chains for spectacles.

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, in particular; saddle trees; 
saddlery, key cases (leather), fastenings for saddles, 
leather shoulder straps, alpenstocks, walking sticks, 
vanity cases, not fitted, trunks (luggage), travelling 
trunks, bags for sports, purses, travelling sets 
(leatherware), bridles (harness), briefcases, school 
satchels (leatherware); bands of leather, unworked or 
semi-worked leather; imitation leather, whips, 
imitation leather; animal skins, fur (animal skins), 
card cases (notecases), haversacks, camping bags, 
beach bags, travelling bags, bags for climbers, 
shopping bags, boxes of leather or leather board, 
suitcases, attaché cases, garment bags for travel, 
rucksacks.

י"א ניסן תשע"ה - 83931/03/2015



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, sports shoes, boots, headgear, 
clothing for men, women and children, jackets, 
greatcoats, blousons, overcoats, trousers, skirts, 
hosiery, sportswear, sports and leisure tracksuits, 
sweatshirts, gloves, ski gloves, belts, sashes for 
wear, hats, trousers, clothing in imitations of leather; 
leather clothing, berets (headgear), caps, overalls, 
boas (necklets), braces, sports shoes, socks, 
breeches for wear, jackets, cowls (clothing), money 
belts (clothing), detachable collars, ear muffs 
(clothing), raincoats, leggings (trousers), sweaters, 
muffs (clothing), parkas, furs (clothing), ponchos, 
pullovers, ski boots, fur stoles, pockets for clothing, 
tee-shirts, wet suits for water skiing, uniforms, visors 
(headgear), clogs (footwear).

י"א ניסן תשע"ה - 84031/03/2015



Class: 35 סוג: 35

Retailing of the following goods: scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, apparatus for 
recording, transmission, or reproduction of sound or 
images, magnetic data carriers, recording discs, 
DVDs and other digital recording media, mechanisms 
for coin-operated apparatus, cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers, software, fire-extinguishing 
apparatus, in particular spectacles, sunglasses, 
eyeglasses, lenses, contact lenses, frames for 
sunglasses and spectacles, covers and cases for 
sunglasses and eyeglasses, containers for contact 
lenses, spectacles (eyeglasses) chains, leather and 
imitations of leather, and goods made of these 
materials, animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, in particular, saddle trees, 
saddlery, key cases, fastenings for saddles, leather 
shoulder straps, harness for animals, alpenstocks, 
walking sticks, umbrella sticks, vanity cases, not 
fitted, travelling trunks, bags for sport, purses, 
travelling sets (leatherware), bridles (harness), 
briefcases, school satchels, leather board, girths of 
leather, unworked or semi-worked leather, leather 
and imitations of leather, animal skins, hides, fur-
skins, card cases (notecases), bags, bags for 
campers, beach bags, travelling bags, bags for 
climbers, shopping bags, boxes of leather or leather 
board, suitcases, attaché cases, garment bags for 
travel, rucksacks, clothing, shoes, sports shoes, 
boots, headgear, clothing for men, women and 
children, jackets, greatcoats, blousons, overcoats, 
trousers, skirts, knitwear, sports clothing, tracksuits 
and leisurewear, sweatshirts, gloves and ski gloves, 
belts, scarves, hats, trousers, clothing of imitation 
leather, leather clothing, berets (headgear), caps, 
overalls, boas (necklets), braces, sports shoes, 
socks, breeches for wear, jackets, cowls (clothing), 
money belts (clothing), detachable collars, ear muffs 
(clothing), raincoats, leggings (trousers), sweaters, 
muffs (clothing), parkas, furs (clothing), ponchos, 
pullovers, ski boots, fur stoles, pockets for clothing, 
tee-shirts, wet suits for water skiing, uniforms, visors 
(headgear), clogs (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)

European Community Trade Mark, 16/09/2013, No. 
012144473

איחוד האירופי לסימני מסחר, 16/09/2013, מספר 
012144473

Class: 9 סוג: 9

Class: 18 סוג: 18

Class: 25 סוג: 25

י"א ניסן תשע"ה - 84131/03/2015



 Owners

Name: PJS INTERNATIONAL sa

Address: 18, Rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, 
Luxembourg

(LUXEMBOURG S.A. (SOCIETY CORPORATION))

Class: 35 סוג: 35

י"א ניסן תשע"ה - 84231/03/2015



Trade Mark No. 263665 מספר סימן

Application Date 21/08/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1195048 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; animated cartoons; audiovisual teaching 
apparatus; camcorders; cameras [photography]; 
cassette players; compact disc players; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; computer game programs; computer 
keyboards; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral 
devices; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; disks, 
magnetic; downloadable image files; downloadable 
music files; downloadable ring tones for mobile 
phones; DVD players; electronic publications, 
downloadable; films, exposed; headphones; 
holograms; juke boxes, musical; laptop computers; 
magnetic data media; microphones; monitoring 
apparatus, electric; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; mouse pads; 
notebook computers; optical data media; optical 
discs; personal stereos; portable media players; 
portable telephones; record players; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; spectacle cases; spectacle frames; 
sunglasses; tape recorders; teaching apparatus; 
telephone apparatus; television apparatus; USB flash 
drives; video cassettes; video game cartridges; video 
recorders; cases for mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; computer games 
(software); computer game software; computer game 
entertainment software; downloadable software; 
downloadable electronic game programs; video 
game software; interactive multimedia computer 
game programs; games software for use on mobile 
phones, tablets and other electronic mobile devices; 
games software downloadable to mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; software 
for use on mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; software downloadable to 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; apps featuring computer games.

י"א ניסן תשע"ה - 84331/03/2015



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing]; 
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps; 
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets]; 
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear]; 
clothing for gymnastics; coats; dresses; dressing 
gowns; ear muffs [clothing]; esparto shoes or 
sandals; footwear; gloves [clothing]; hats; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; knitwear [clothing]; masquerade costumes; 
mittens; money belts [clothing]; neckties; 
outerclothing; pants; paper hats [clothing]; pullovers; 
pyjamas; ready-made clothing; sandals; shirts; 
shoes; shower caps; skirts; sleep masks; slippers; 
socks; sweaters; tee-shirts; trousers; underpants; 
underwear; vests; waterproof clothing; all of the 
aforementioned excluding goods made from furs, 
animal skins, hides, leather or imitations of these 
materials.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; amusements; arranging and 
conducting of workshops [training]; providing casino 
facilities [gambling]; education information; 
educational examination; electronic desktop 
publishing; entertainer services; entertainment 
information; film production, other than advertising 
films; gambling; game services provided on-line from 
a computer network; games equipment rental; 
operating lotteries; organization of competitions 
[education or entertainment]; party planning 
[entertainment]; production of music; production of 
shows; providing amusement arcade services; 
providing karaoke services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of books; publication of electronic books and journals 
on-line; providing recreation facilities; scriptwriting 
services; writing of texts, other than publicity texts; 
electronic games services, including provision of 
computer games on line, on social networks, or by 
means of a global computer network; providing 
electronic games for use on mobile phones, tablets 
and other electronic mobile devices; providing 
enhancements within online computer and electronic 
games; providing electronic games for download to 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing interactive single and multi-player 
electronic games via the Internet, electronic 
communication networks or via a global computer 
network; publishing of computer game software, 
electronic games and video game software.

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

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

European Community Trade Mark, 21/02/2013, No. 
011595055

איחוד האירופי לסימני מסחר, 21/02/2013, מספר 
011595055

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 84431/03/2015



 Owners

Name: King.Com Limited

Address: Aragon House Business Centre, Dragonara 
Road, St. Julians STJ 3140, Malta

(Malta Limited)

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 84531/03/2015



Trade Mark No. 263736 מספר סימן

Application Date 09/03/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: The National conpany Industry and Marketung 
Tissue paper-Roma

שם: החברה הלאומית לתעשיית ושיווק נייר-רומא בע"מ

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Basseem Asfour, Adv.

Address: Jerusalem, P.O.B. 582, Jerusalem, 91004, 
Israel

שם: עו"ד בסים עספור

כתובת : ירושלים, ת.ד. 582, ירושלים, 91004, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Tissue paper and paper Toilet         ממחטות נייר לאף ונייר טואלט

י"א ניסן תשע"ה - 84631/03/2015



Trade Mark No. 264010 מספר סימן

Application Date 11/11/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1196623 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours  word Gray, black, 
blue, white, green, yellow, and red. as shown in the  
mark.

 Owners

Name: Apple Inc.

Address: 1 Infinite Loop, MS 169-3IPL, Cupertino CA 
95014, U.S.A.

(California, United States CORPORATION)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Computer software for use in finding, organizing, 
sharing, and viewing news and information for use on 
handheld mobile digital electronic devices, mobile 
phones, digital audio and video players, hand-held 
computers, tablet computers, personal digital 
assistants, and electronic organizers.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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. 62652 ג'מאייקה, 14/05/2013, מספר 62652

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 84731/03/2015



BLACK PEARL

Trade Mark No. 264391 מספר סימן

Application Date 13/04/2014 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Providing hotel, motel and boarding house services; 
arranging hotel accommodation; boarding houses, 
hotels, tourist homes; serving food and drink for 
guests; reservation of hotel, boarding houses and 
pension accommodation; reservation of temporary 
accommodation via the Internet, boarding house 
bookings; providing conference, exhibition and 
meeting facilities; providing on-line information 
relating to hotel reservations; providing on-line 
information relating to vacation accommodation 
reservations; guest house services; resort lodging 
services; hotel reservation services provided via the 
Internet; hotel, bar and restaurant services; arranging 
and providing temporary accommodation; tourist inn 
services; all included in class 43.

אספקת שירותי מלון, מוטל ואכסניה; ארגון דיור במלונות; בתי 
הארחה, בתי מלון, בתי נופש; הגשת מזון ומשקה לאורחים; 
הזמנת דיור במלונות, באכסניות ובפנסיונים; הזמנת דיור זמני 
דרך האינטרנט, הזמנת מקום לבתי הארחה; אספקת אתרים 
לכנסים, תערוכות ומפגשים; אספקת מידע מקוון הקשוק  

להזמנת חדרים במלון; אספקת מידע מקוון  הקשור להזמנת 
מקומות נופש; שירותי בתי הארחה; שירותי דיור נופש; שירותי 

הזמנת חדרי מלון דרך האינטרנט; שירותי מלונות, ברים 
ומסעדות; שירותי סוכנויות להזמנת חדרי מלון; שירותי פונדקי 
תיירות; הכלולים כולם בסוג 43.                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

Class: 44 סוג: 44

Provision of convalescent home services; provision of 
bath houses; providing hot tub facilities; provision of 
sauna, beauty salon, hairdressing and massage 
services; depilatory waxing and hair removal by 
electrolysis services; health and beauty care; 
hygienic and beauty care; hair treatment; nutritional 
and dietetic consultancy;  consultation services 
relating to skin care; consultation services relating to 
beauty care; consultancy in the field of cosmetics; 
information relating to massage; manicuring; 
hairdressing salons; providing information relating to 
hairdressing and beauty salon services; health and 
beauty care services provided by saunas, beauty 
salons, sanatoriums, hairdressing salons and 
massage parlors; cosmetic treatment services for the 
body, face and hair; health spa services for health 
and wellness of the body and spirit offered at a health 
resort; health spa services for health and wellness of 
the body and spirit incorporating massage, facial and 
body treatment services, and cosmetic body care 
services; reiki healing services; alternative medicine 
services; reflexology services; Ayurvedic therapy; 
chiropractic, physiotherapy, acupuncture, osteopathy, 
sports medicine, massage and paramedical services; 
all included in class 44.

אספקת שירותי בתי הבראה; אספקת בתי מרחץ; אספקת 
שירותי מתקני ג'קוזי; אספקת שירותי סאונה, מכוני יופי, 

מספרות ועיסויים; שירותי הסרת שיער בשעווה והסרת שיער 
באלקטרוליזה; טיפוח בריאות ויופי; טיפוח היגיינה ויופי; טיפול 
בשיער; ייעוץ בענייני תזונה ודיאטה; ייעוץ בקשר לטיפוח העור; 
ייעוץ בקשר לטיפוח היופי; ייעוץ בתחום הקוסמטיקה; מידע 
בקשר לעיסוי; מניקור; מספרות נשים; מתן מידע על שירותים 
של מכוני יופי ומספרות; שירותי טיפוח בריאות ויופי הניתנים 
ע"י סאונות, מכוני יופי, בתי הבראה, מספרות ומכוני עיסוי; 

שירותי טיפולים קוסמטיים בפנים, בגוף ובשיער; שירותי ספא 
למען הבריאות והרווחה של הגוף והנפש, המוצעים באתרי 

מרפא; שירותי ספא למען הבריאות והרווחה של הגוף והנפש, 
המשלבים עיסוי, טיפולי פנים וגוף ושירותי קוסמטיקה לטיפוח 
הגוף; שירותי ריפוי רייקי; שירותי רפואה אלטרנטיבית; שירותי 
רפלקסולוגיה; תראפיית איור וודה; שירותי כירופרקטיקה, 

פיזיותרפיה, אקופונקטורה, אוסתיאופתיה, רפואת ספורט, עיסוי 
ופארא-רפואה; הכלולים כולם בסוג 44.                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

        

י"א ניסן תשע"ה - 84831/03/2015



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

י"א ניסן תשע"ה - 84931/03/2015



Trade Mark No. 264473 מספר סימן

Application Date 03/02/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198906 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

Address: 55218 Ingelheim, Germany

(Germany Corporation organized under the laws of 
Germany)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 5 סוג: 5

Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the respiratory tract. 

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

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

Germany, 30/09/2013, No. 30 2013 052 798.4/05 גרמניה, 30/09/2013, מספר 798.4/05 052 2013 30

Class: 5 סוג: 5

י"א ניסן תשע"ה - 85031/03/2015



Trade Mark No. 264477 מספר סימן

Application Date 03/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1198923 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Gordon Murray Design Limited

Address: Wharfside, Broadford Park, Shalford, Surrey 
GU4 8EP, United Kingdom

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 12 סוג: 12

Vehicles; motor land vehicles, automobiles and parts 
thereof, alloy and composite wheels for motor 
vehicles; bicycles, motorcycles and vans; all 
excluding tyres. 

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

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

European Community Trade Mark, 04/09/2013, No. 
012114948

איחוד האירופי לסימני מסחר, 04/09/2013, מספר 
012114948

Class: 12 סוג: 12

י"א ניסן תשע"ה - 85131/03/2015



Trade Mark No. 264739 מספר סימן

Application Date 10/04/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: .W. Turnowsky Ltd שם: ו. טורנובסקי בע"מ

Address: Yohanan Ben Zakkai 3, Tel Aviv Jaffa, 65203, 
Israel

כתובת : יוחנן בן זכאי 3, תל אביב-יפו, 65203, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: YARON-ELDAR PALLERWSCHWARTZ & CO. 
LAW OFFICES

Address: HANAMAL 33, Haifa, 3133901, Israel

שם: ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות' משרד עו"ד

כתובת : הנמל 33, חיפה, 3133901, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 16 סוג: 16

Paper, cardboard and goods made from these 
materials not inculded inother Classes; printed 
matter, namely wrapping paper, greeting cards, 
notebooks, photograph albums and paper bags; 
plastic sheets, plastic sacks and plastic bags for 
wrapping and packaging; printing blocks.

נייר, קרטון וטובין העשויים מחומרים אלו, שאינם נכללים 
בסוגים אחרים; דברי דפוס, דהיינו ניירות עטיפה, כרטיסי 

ברכה, מחברות, אלבומי תמונות ושקיות נייר; יריעות פלסטיק, 
שקי פלסטיק ושקיות פלסטיק לעטיפה ולאריזה; אותיות דפוס.   
                                                                                    

                                

י"א ניסן תשע"ה - 85231/03/2015



Trade Mark No. 264815 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200774 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; animated cartoons; audiovisual teaching 
apparatus; camcorders; cameras [photography]; 
cassette players; compact disc players; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; computer game programs; computer 
keyboards; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral 
devices; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; disks, 
magnetic; downloadable image files; downloadable 
music files; downloadable ring tones for mobile 
phones; DVD players; electronic publications, 
downloadable; films, exposed; headphones; 
holograms; juke boxes, musical; laptop computers; 
magnetic data media; microphones; monitoring 
apparatus, electric; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; mouse pads; 
notebook computers; optical data media; optical 
discs; personal stereos; portable media players; 
portable telephones; record players; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; spectacle cases; spectacle frames; 
sunglasses; tape recorders; teaching apparatus; 
telephone apparatus; television apparatus; usb flash 
drives; video cassettes; video game cartridges; video 
recorders; cases for mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; computer games 
(software); computer game software; computer game 
entertainment software; downloadable software; 
downloadable electronic games; video game 
software; interactive multimedia computer game 
programs; games software for use on mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; games 
software downloadable to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; software for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; software downloadable to mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; 
applications (apps) featuring computer games.

י"א ניסן תשע"ה - 85331/03/2015



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing]; 
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps; 
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets]; 
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear]; 
clothing for gymnastics; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; coats; dresses; dressing 
gowns; ear muffs [clothing]; esparto shoes or 
sandals; footwear; gloves [clothing]; hats; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; knitwear [clothing]; masquerade costumes; 
mittens; money belts [clothing]; neckties; 
outerclothing; pants; paper hats [clothing]; pullovers; 
pyjamas; ready-made clothing; sandals; shirts; 
shoes; shower caps; skirts; sleep masks; slippers; 
socks; sweaters; tee-shirts; trousers; underpants; 
underwear; vests; waterproof clothing.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; amusements; arranging and 
conducting of workshops [training]; providing casino 
facilities [gambling]; education information; 
educational examination; electronic desktop 
publishing; entertainer services; entertainment 
information; film production, other than advertising 
films; gambling; game services provided on-line from 
a computer network; games equipment rental; 
operating lotteries; organization of competitions 
[education or entertainment]; party planning 
[entertainment]; production of music; production of 
shows; providing amusement arcade services; 
providing karaoke services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of books; publication of electronic books and journals 
on-line; providing recreation facilities; scriptwriting 
services; writing of texts; electronic games services, 
including provision of computer games on line, on 
social networks, or by means of a global computer 
network; providing electronic games for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing entertainment services, namely, 
providing game enhancements in the form of 
providing extra lives, charms and virtual goods to 
players within online computer and electronic games; 
providing electronic games for download to mobile 
phones, tablets and other electronic mobile devices; 
providing interactive single and multi-player 
electronic games via the internet, electronic 
communication networks or via a global computer 
network; publishing of computer game software, 
electronic games and video game software.

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

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

European Community Trade Mark, 11/06/2013, No. 
011890969

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/06/2013, מספר 
011890969

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 85431/03/2015



 Owners

Name: King.Com Limited

Address: Aragon House Business Centre,4th Floor, 
Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

(MALTA LIMITED)

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 85531/03/2015



Trade Mark No. 264816 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1200775 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; animated cartoons; audiovisual teaching 
apparatus; camcorders; cameras [photography]; 
cassette players; compact disc players; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; computer game programs; computer 
keyboards; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral 
devices; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; disks, 
magnetic; downloadable image files; downloadable 
music files; downloadable ring tones for mobile 
phones; DVD players; electronic publications, 
downloadable; films, exposed; headphones; 
holograms; juke boxes, musical; laptop computers; 
magnetic data media; microphones; monitoring 
apparatus, electric; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; mouse pads; 
notebook computers; optical data media; optical 
discs; personal stereos; portable media players; 
portable telephones; record players; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; spectacle cases; spectacle frames; 
sunglasses; tape recorders; teaching apparatus; 
telephone apparatus; television apparatus; usb flash 
drives; video cassettes; video game cartridges; video 
recorders; cases for mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; computer games 
(software); computer game software; computer game 
entertainment software; downloadable software; 
downloadable electronic games; video game 
software; interactive multimedia computer game 
programs; games software for use on mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; games 
software downloadable to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; software for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; software downloadable to mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; 
applications (apps) featuring computer games.

י"א ניסן תשע"ה - 85631/03/2015



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing]; 
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps; 
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets]; 
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear]; 
clothing for gymnastics; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; coats; dresses; dressing 
gowns; ear muffs [clothing]; esparto shoes or 
sandals; footwear; gloves [clothing]; hats; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; knitwear [clothing]; masquerade costumes; 
mittens; money belts [clothing]; neckties; 
outerclothing; pants; paper hats [clothing]; pullovers; 
pyjamas; ready-made clothing; sandals; shirts; 
shoes; shower caps; skirts; sleep masks; slippers; 
socks; sweaters; tee-shirts; trousers; underpants; 
underwear; vests; waterproof clothing.

י"א ניסן תשע"ה - 85731/03/2015



Class: 41 סוג: 41

Providing courses of training, providing of training 
and further training, providing of continuous training 
courses, providing of training via a global computer 
network; entertainment information, interactive 
entertainment, online entertainment, conducting of 
entertainment events, entertainment by Internet 
Protocol television, live entertainment services, 
musical entertainment services, on-line 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing on-line video games and online electronic 
games, providing use of non-downloadable computer 
games for electronic board games and electronic 
card games via the Internet and remote 
communication devices; organization of sporting and 
cultural activities, organizing community sporting and 
cultural events; providing on-line information about 
education, training, entertainment, sporting and 
cultural activities; amusements; arranging and 
conducting of workshops [training]; providing casino 
facilities [gambling]; education information; 
educational examination; electronic desktop 
publishing; entertainer services; entertainment 
information; film production, other than advertising 
films; gambling; game services provided on-line from 
a computer network; games equipment rental; 
operating lotteries; organization of competitions 
[education or entertainment]; party planning 
[entertainment]; production of music; production of 
shows; providing amusement arcade services; 
providing karaoke services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of books; publication of electronic books and journals 
on-line; providing recreation facilities; scriptwriting 
services; writing of texts; electronic games services, 
including provision of computer games on line, on 
social networks, or by means of a global computer 
network; providing electronic games for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing enhancements within online 
computer and electronic games; providing electronic 
games for download to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; providing interactive 
single and multi-player electronic games via the 
Internet, electronic communication networks or via a 
global computer network; publishing of computer 
game software, electronic games and video game 
software, namely, on-line provision of electronic 
games and video games services from a computer 
network.

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 11/06/2013, No. 
011890597

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/06/2013, מספר 
011890597

Class: 9 סוג: 9

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 85831/03/2015



 Owners

Name: King.Com Limited

Address: Aragon House Business Centre,4th Floor, 
Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

(MALTA LIMITED)

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

י"א ניסן תשע"ה - 85931/03/2015



Trade Mark No. 264889 מספר סימן

Application Date 10/03/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1180630 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: Philip Morris Products S.A.

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

(Suisse Société anonyme (SA)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 34 סוג: 34

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

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

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

Switzerland, 27/09/2013, No. 61762/2013 שוויץ, 27/09/2013, מספר 61762/2013

Class: 34 סוג: 34

י"א ניסן תשע"ה - 86031/03/2015



LISTERINE ADVANCED WHITE

Trade Mark No. 264968 מספר סימן

Application Date 08/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Johnson & Johnson

Address: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, 08933, U.S.A.

(New Jersey Corporation)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 3 סוג: 3

Cosmetic tooth whitening mouthwash.               .מי פה קוסמטיים להלבנת שיניים

Class: 5 סוג: 5

Medicated mouthwash with fluoride for whitening. מי פה תרופתיים עם פלואוריד להלבנה.                               

Class: 21 סוג: 21

Dental floss, dental flossers, refills for dental flossers.  חוטים דנטאליים, קיסמי חוט דנטאלי, מילוי לקיסמי חוט
דנטאלי.    

י"א ניסן תשע"ה - 86131/03/2015



Trade Mark No. 265136 מספר סימן

Application Date 11/12/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 1202528 מספר סימן בינלאומי

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; calculating machines, data 
processing equipment, computers; computer 
software; animated cartoons; audiovisual teaching 
apparatus; camcorders; cameras [photography]; 
cassette players; compact disc players; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; computer game programs; computer 
keyboards; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral 
devices; computer programmes [programs], 
recorded; computer programs [downloadable 
software]; computer software, recorded; disks, 
magnetic; downloadable image files; downloadable 
music files; downloadable ring tones for mobile 
phones; DVD players; electronic publications, 
downloadable; films, exposed; headphones; 
holograms; juke boxes, musical; laptop computers; 
magnetic data media; microphones; monitoring 
apparatus, electric; monitors [computer hardware]; 
monitors [computer programs]; mouse pads; 
notebook computers; optical data media; optical 
discs; personal stereos; portable media players; 
portable telephones; record players; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
reproduction apparatus; sound transmitting 
apparatus; spectacle cases; spectacle frames; 
sunglasses; tape recorders; teaching apparatus; 
telephone apparatus; television apparatus; usb flash 
drives; video cassettes; video game cartridges; video 
recorders; cases for mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; computer games 
(software); computer game software; computer game 
entertainment software; downloadable software; 
downloadable electronic games; video game 
software; interactive multimedia computer game 
programs; games software for use on mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; games 
software downloadable to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; software for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; software downloadable to mobile phones, 
tablets and other electronic mobile devices; 
applications (apps) featuring computer games.

י"א ניסן תשע"ה - 86231/03/2015



Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; aprons [clothing]; 
babies' pants [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; 
bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps; 
bathing trunks; beach clothes; beach shoes; belts 
[clothing]; berets; bibs, not of paper; boas [necklets]; 
boots; boots for sports; brassieres; caps [headwear]; 
clothing for gymnastics; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; coats; dresses; dressing 
gowns; ear muffs [clothing]; esparto shoes or 
sandals; footwear; gloves [clothing]; hats; headbands 
[clothing]; jackets [clothing]; jerseys [clothing]; jumper 
dresses; knitwear [clothing]; masquerade costumes; 
mittens; money belts [clothing]; neckties; 
outerclothing; pants; paper hats [clothing]; pullovers; 
pyjamas; ready-made clothing; sandals; shirts; 
shoes; shower caps; skirts; sleep masks; slippers; 
socks; sweaters; tee-shirts; trousers; underpants; 
underwear; vests; waterproof clothing.

Class: 41 סוג: 41

Providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; amusements; arranging and 
conducting of workshops [training]; providing casino 
facilities [gambling]; education information; 
educational examination; electronic desktop 
publishing; entertainer services; entertainment 
information; film production, other than advertising 
films; gambling; game services provided on-line from 
a computer network; games equipment rental; 
operating lotteries; organization of competitions 
[education or entertainment]; party planning 
[entertainment]; production of music; production of 
shows; providing amusement arcade services; 
providing karaoke services; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; publication 
of books; publication of electronic books and journals 
on-line; providing recreation facilities; scriptwriting 
services; writing of texts; electronic games services, 
including provision of computer games on line, on 
social networks, or by means of a global computer 
network; providing electronic games for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing entertainment services, namely, 
providing game enhancements in the form of 
providing extra lives, charms and virtual goods to 
players within online computer and electronic games; 
providing electronic games for download to mobile 
phones, tablets and other electronic mobile devices; 
providing interactive single and multi-player 
electronic games via the internet, electronic 
communication networks or via a global computer 
network; publishing of computer game software, 
electronic games and video game software.

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

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

European Community Trade Mark, 11/06/2013, No. 
011890845

איחוד האירופי לסימני מסחר, 11/06/2013, מספר 
011890845

Class: 9 סוג: 9

י"א ניסן תשע"ה - 86331/03/2015



 Owners

Name: King.Com Limited

Address: Aragon House Business Centre,4th Floor, 
Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

(MALTA LIMITED)

Class: 25 סוג: 25

Class: 41 סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 86431/03/2015



GSX

Trade Mark No. 265434 מספר סימן

Application Date 25/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: SUZUKI MOTOR CORPORATION

Address: 300 Takatsuka-cho, Minami-ku,, Hamamatsu-
shi, Shizuoka-ken, Japan

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: 12 סוג: 12

Automobiles, motorcycles, all terrain vehicles, and 
the parts and fittings thereof; all included in class 12.

מכוניות, אופנועים, רכבי שטח, חלקיהם ואביזריהם; הנכללים 
כולם בסוג 12.                                                                 

                  

י"א ניסן תשע"ה - 86531/03/2015



BIANCO JEANS

Trade Mark No. 267039 מספר סימן

Application Date 27/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BIANCO ORO LTD. שם: ביאנקו אורו בע"מ

Address: 10 Shloosh Alley, Tel Aviv, Israel כתובת : סמטת שלוש 10, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower, 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66818356, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 
66818356, 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.     
    

י"א ניסן תשע"ה - 86631/03/2015



BIANCO

Trade Mark No. 267040 מספר סימן

Application Date 27/07/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: BIANCO ORO LTD. שם: ביאנקו אורו בע"מ

Address: 10 Shloosh Alley, Tel Aviv, Israel כתובת : סמטת שלוש 10, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Avi Montekio, Adv.

Address: Levinstein Tower, 23 Menachem Begin Road, 
Tel Aviv, 66818356, Israel

שם: אבי מונטקיו, עו"ד

כתובת : מגדל לוינשטיין, דרך מנחם בגין 23, תל אביב, 
66818356, 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.     
    

י"א ניסן תשע"ה - 86731/03/2015



Trade Mark No. 267346 מספר סימן

Application Date 12/06/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1211743 מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colours White, dark orange, 
different shades of blue, and black. as shown in the 
mark.

White, dark orange, different shades of blue, and 
black.

 Owners

Name: SOREMARTEC SA

Address: Findel Business Center, Complexe B, Rue de 
Trèves, L-2632 Findel, Luxembourg

(Société Anonyme)

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Reinhold Cohn and Partners

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

שם: ריינהולד כהן ושותפיו

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 30 סוג: 30

Pastry and confectionery, filled Genoese cakes, 
chocolate and chocolate-based products, edible ices.

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

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

Benelux, 12/12/2013, No. 1280667 בנלוקס, 12/12/2013, מספר 1280667

Class: 30 סוג: 30

י"א ניסן תשע"ה - 86831/03/2015



PRO TECH

Trade Mark No. 267413 מספר סימן

Application Date 10/08/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TechTop Ltd. שם: טקטופ בע"מ

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

טקטופ בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gershoni Slomovics

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

שם: גרשוני שלומוביץ, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Professional audio and sound equipment, Power 
amplifiers, professional audio amplifiers combined 
with media players, "COLUMN" speakers "LINE 
ARRAY" speakers, different Ceiling and hanged 
speakers, Audio players for professional use 
microphones and headphones, Audio control 
systems ; all included in class 9.

ציוד שמע וצליל מקצועי, מגברי הספק, מגברי שמע מקצועיים 
משולבים בנגני מדיה, רמקולי עמודה, רמקולי מערך אפקי, 
רמקולי תקרה ותליה שונים, נגני שמע לשימוש מקצועי, 

מיקרופונים ואוזניות, מערכות בקרת שמע ; הנכללים כולם בסוג 
                                                                                 .9
                                                                                    

                        

י"א ניסן תשע"ה - 86931/03/2015



Trade Mark No. 267925 מספר סימן

Application Date 18/06/2014 תאריך הגשה

International Trademark No. 1214579 מספר סימן בינלאומי

 Owners

Name: GEMINI Schuhproduktions- und Vertriebs 
GmbH

Address: Zeppelinstraße 12, 73235 Weilheim, Germany

(Germany Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 18 סוג: 18

Goods made of leather and imitations of leather, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, 
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, 
rucksacks, travelling sets, purses, pocket wallets, key 
cases.

Class: 25 סוג: 25

Clothing, shoes, footwear, outer soles, inner soles, 
insertable footbeds, parts of footwear, namely heels, 
shoe uppers, outer soles.

Class: 35 סוג: 35

Retailing, wholesaling and mail order in relation to 
shoes, footwear and clothing.

י"א ניסן תשע"ה - 87031/03/2015



PIN

Trade Mark No. 268715 מספר סימן

Application Date 09/08/2012 תאריך הגשה

Based on foreign registration מבוסס על רישום בחו"ל

U.S.A. No. 4653305 ארה"ב מספר: 4653305

Dated 09/12/2014 (Section 16) מיום 09/12/2014 (סעיף 16) 

Linked Files תיקים קשורים
Division חלוקה

Divided of 248542 חולק מ 248542

Division חלוקה

Divided to 272568 חולק ל 272568

 Owners

Name: Pinterest, Inc

Address: 808 Brannan Street, San Francisco, 94103, 
California, 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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 45 סוג: 45

Providing online social networking services for 
purposes of commentary, comparison, collaboration, 
consultation, evaluation, advice, discussion, 
research, notification, reporting, identification, 
information sharing, indexing, information location, 
entertainment, pleasure, or general interest.

אספקת שירותי רישות חברתי מקוון למטרות של פרשנות, 
השוואה, שיתוף פעולה, ייעוץ, הערכה, עצות, דיון, מחקר, 
הודעות, דיווח, זיהוי, שיתוף מידע, מיון, מידע אודות מיקום, 

בידור, הנאה, או עניין כללי. 
                                                                                     
                                                                                    

                                        

Goods/Services for which priority is claimed סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימה
(If only classification code is indicated, Priority is claimed 
for all goods/services included in that class, and specified 
above under the 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, 10/02/2012, No. 
010634004

איחוד האירופי לסימני מסחר, 10/02/2012, מספר 
010634004

Class: 45 סוג: 45

י"א ניסן תשע"ה - 87131/03/2015



Trade Mark No. 269364 מספר סימן

Application Date 30/10/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Eyal Brodovsky שם: אייל ברודובסקי

Address: 10 Vermiza, Tel aviv, Israel כתובת : ורמיזה 10, תל אביב, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yael Brodovsky-Yosef

Address: 46 Rotchild st, Rishon Le Zion, Israel

שם: יעל ברודובסקי-יוסף, עו"ד

כתובת : רוטשילד 46, ראשון לציון, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

On line promotion of computer networks and web 
sites; promotion, advertising and marketing services 
of on line websites; promoting the goods and 
services of others via a global computer network; 
promoting the goods and services of others on the 
internet; advertising, sales promotional and 
marketing services; publicity services; public relations 
services; market research and market analysis; 
statistical analysis and compilation; business 
administration and management services; advisory, 
research, information and consultation services in the 
field of advertising, business, and marketing of others 
on the internet; all included in class 35.

קידום מקוון של רשתות מחשב ואתרי רשת; קידום פרסום 
ושיווק של אתרי רשת מקוונים. קידום ושיווק סחורות ושירותים 
של אחרים באמצעות רשת מחשבים גלובלית; קידום ושיווק 

סחורות ושירותים של אחרים דרך האינטרנט; פרסומות, קידום 
מכירות ושירותי שיווק, שירותי פרסום, שירותי יחסי ציבור, 
מחקר שוק וניתוח שוק, ניתוח סטטיסטי וקומפילציה, שירותי 

טיפול בעסקים ושירותי ניהול עסקים, שירותי יעוץ, מחקר, מידע 
ויעוץ בתחומי הפרסום והכל עבור סחורות ושירותים של אחרים 

דרך האינטרנט. הנכללים כולם בסוג 35.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

              

Class: 42 סוג: 42

Consultancy relating to the creation of homepages 
and internet pages; building and maintaining 
websites; creating and maintaining web sites;  
creating and maintaining customized web pages; 
consultancy relating to the creation and design of 
web sites; design, creation and programming of web 
pages. developing and designing computer software;  
technological solutions, internet site planning, 
development, building and designing; consulting and 
provision of services relating to search engines and 
website promotion; all included in class 42.

ייעוץ לגבי בניית דפי בית ודפי רשת; בניה ותחזוקה של עמודי 
רשת; בניה ותחזוקה של עמודי רשת בהתאמה אישית; ייעוץ 
לגבי בנייה ועיצוב של אתרי רשת, עיצוב בנייה ותכנות של דפי 
רשת; עיצוב פיתוח תוכנת מחשב;  פתרונות טכנולוגיים, תכנון 
בנייה, הקמה ועיצוב אתרי אינטרנט; ייעוץ ומתן שירותים בקשר 
למנועי חיפוש וקידום אתרי אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42.
                                                                                     
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                            

י"א ניסן תשע"ה - 87231/03/2015



iCar

Trade Mark No. 269715 מספר סימן

Application Date 13/11/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: I CAR 2007 LTD שם: אי-קאר 2007 בע"מ

Address: Hasdera Hamerkezit 15 St., Modi`in, Israel כתובת : השדרה המרכזית 15, מודיעין, ישראל

חברה פרטית

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: 35 סוג: 35

advertising and infomation services concerning to 
vehicles sales and trading; vehicle trading and 
marchandising services; on-line advertising; 
marketing assistance; organization of exhibitions and 
events for commercial or advertising purposes 
relating to vehicles; all included in class 35.

שירותי פרסום ומידע אודות מכירת מכוניות ומסחר בהם; 
שירותי מסחר לרכב; פרסום מקוון; שירותי שיווק וקידום 

מכירות; ארגון וניהול אירועי פרסום בנושאי רכב; הכל כלול 
תחת סוג 35.                                                                   
                                                                                    
                                                                                    

            

י"א ניסן תשע"ה - 87331/03/2015



Trade Mark No. 270231 מספר סימן

Application Date 30/11/2014 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: 21 סוג: 21

Home equipment and kitchen utensils; pots, pens 
and cooking utensils; all included in class 21.

כלי בית וכלי מטבח; סירים, מחבתות וכלי בישול; הנכללים כולם 
בסוג 21.                                                           

י"א ניסן תשע"ה - 87431/03/2015



Trade Mark No. 270949 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yesh Meain- Beija Flor Ltd שם: יש מאין- בז'ה פלור בע"מ

Address: Kibutz Chukook, Israel כתובת : חוקוק, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

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

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting for covering existing 
floors; carpet tiles; wall hangings; included in class 
27.

שטיחים, מרבדים, מחצלאות, לכיסוי רצפות קיימות; שטיחונים 
קטנים; וילאות קיר; הנכללים כולם בסוג 27.                           

        

י"א ניסן תשע"ה - 87531/03/2015



Trade Mark No. 270950 מספר סימן

Application Date 23/12/2014 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Yesh Meain- Beija Flor Ltd שם: יש מאין- בז'ה פלור בע"מ

Address: Kibutz Chukook, Israel כתובת : חוקוק, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

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

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 27 סוג: 27

Carpets, rugs, mats and matting for covering existing 
floors; carpet tiles; wall hangings; included in class 
27.

שטיחים, מרבדים, מחצלאות, לכיסוי רצפות קיימות; שטיחונים 
קטנים; וילאות קיר; הנכללים כולם בסוג 27.                           

        

י"א ניסן תשע"ה - 87631/03/2015



Trade Mark No. 271467 מספר סימן

Application Date 12/01/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Jerusalem Tower Hotel Ltd. שם: מלון מגדל ירושלים בע"מ

Address: 23 Hillel Street, P.O.B. 2656, Jerusalem, 94581, 
Israel

כתובת : רחוב הלל 23, ת.ד. 2656, ירושלים, 94581, ישראל

מלון מגדל ירושלים בע"מ

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Soroker-Agmon, Adv.

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

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 43 סוג: 43

Hotels; providing exhibition facilities in hotels; 
providing accommodation in hotels and motels; 
providing conference rooms; providing temporary 
accommodation for guests; providing holiday 
accommodation; providing food and drink; providing 
bar services; providing temporary accommodation as 
part of hospitality packages; providing food and drink 
as part of hospitality services; providing hotel, motel 
and boarding house services; services for the 
reservation of rooms; providing on-line information 
relating to hotel reservations; resort hotel services; 
tourist hostel services; hotel, restaurant and catering 
services; hotel, restaurant, cafe and bar services; 
hotel and motel services.

בתי מלון; הספקת אתרי כנסים במלונות; הספקת דיור במלונות 
ובמוטלים; הספקת חדרי כנסים; הספקת מגורים זמניים 

לאורחים; הספקת מגורי נופש; הספקת מזון ומשקה; הספקת 
שירותי בר; הספקת מגורים זמניים במסגרת חבילות קבלת 

אורחים; הספקת מזון ומשקה במסגרת שירותי קבלת אורחים; 
אספקת שירותי מלון, מוטל ואכסניה; שירותי הזמנת חדרים; 

מתן שירותים מקוונים הקשורים להזמנת חדרים במלון; שירותי 
מלונות נופש; שירותי מלונות תיירות; שרותי מלונות, מסעדות 
וקייטרינג; שירותי מלונות, מסעדות, בתי קפה וברים; שירותי 
מלונות ומוטלים.                                                              
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                  

י"א ניסן תשע"ה - 87731/03/2015



Trade Mark No. 271487 מספר סימן

Application Date 13/01/2015 תאריך הגשה

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; 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; 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; מייק אפ; 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 oils, hair 
lotions, dentifrices and deodorants; direct mail 
advertising.

פרסום מקוון ברשת מחשבים; שירותי חנות קמעונאית מקוונת 
למכירת מוצרי קוסמטיקה, מוצרים לטיפוח הגוף, סבונים, 
בשמים, שמנים אתריים, קרמים לשיער, משחות שיניים 

ודיאודורנטיים; פרסום בדיוור ישיר.                                       
                                  

י"א ניסן תשע"ה - 87831/03/2015



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

י"א ניסן תשע"ה - 87931/03/2015



Trade Mark No. 271902 מספר סימן

Application Date 02/02/2015 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 beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
flavored drinking water, vegetable drinks and 
vegetable juices; soft beverages; soda beverages; 
ciders; all included in class 32.

בירה; מים מינרליים, מי סודה ומשקאות לא כוהליים אחרים; 
משקאות מפירות ומיצי פירות; עסיסים ותכשירים אחרים 

להכנת משקאות; מי שתייה בטעמים; משקאות מירקות ומיצי 
ירקות;  משקאות קלים; משקאות מוגזים; סיידרים; הנכללים 
כולם בסוג 32.                                                                 

                                                          

י"א ניסן תשע"ה - 88031/03/2015



TILES

Trade Mark No. 272114 מספר סימן

Application Date 09/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: DaPulse Labs Ltd. שם: דהפולס לאבס בע"מ

Address: 48 Yehuda Halevi, Tel Aviv-Yaffe, 6578202, 
Israel

כתובת : יהודה הלוי 48, תל אביב-יפו, 6578202, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Meitar, Liquornik, Geva & Leshem, Brandwein & 
Co.,

Address: 16 Abba Hillel Silver Rd., Ramat Gan, 
5250608, Israel

שם: מיתר, ליקוורניק, גבע  & לשם ברנדויין ושות', עו"ד

כתובת : דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 5250608, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 9 סוג: 9

Software for project management and collaboration. תוכנה לניהול פרוייקטים ולשיתוף פעולה.                           

Class: 42 סוג: 42

Computer services, namely providing online platform 
for project management and collaboration.

שירותי מחשב, דהיינו הענקת פלטפורמה אונליין לניהול 
פרוייקטים ולשיתוף פעולה.                                       

י"א ניסן תשע"ה - 88131/03/2015



Trade Mark No. 272134 מספר סימן

Application Date 10/02/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the green color only. הסימן מוגבל לצבע הירוק בלבד.

Ownersבעלים

Name: Alex Goldfarb שם: אלכס גולדפרב

Address: 23 Adom street, P.O.B. 7037, Gedera, 70792, 
Israel

כתובת : אדום 23, ת.ד. 7037, גדרה, 70792, 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: 9 סוג: 9

Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers; computers; telephones; cellular phones; 
smartphones; battery chargers; computer keyboards; 
mouse [computer peripheral]; headphones; headsets 
for cellular phones; headsets for use with computers; 
music headphones; loudspeakers; speakers for 
computers; speakers for portable media players

התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או 
בקרה על חשמל; התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול 

וחוזי; נושאי נתונים מגנטיים; מחשבים; טלפונים; טלפונים 
סלולאריים; טלפונים חכמים (שחנבון); מטענים לסוללות; 

מקלדות מחשב; עכברים (ציוד היקפי למחשב); אוזניות; אוזניות 
לטלפונים ניידים; אוזניות לשימוש עם מחשבים; אוזניות 

לשמיעת מוסיקה; רמקולים; רמקולים למחשבים; רמקולים לנגני 
מדיה נישאים.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

    

י"א ניסן תשע"ה - 88231/03/2015



HAMMERTON

Trade Mark No. 272330 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: TAMBOUR LIMITED שם: טמבור בע"מ

Address: P.O.B. 2238, Akko, Israel כתובת : ת.ד. 2238, עכו, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Arvatz, Shany, Preminger, Moore & Co.

Address: 11 Menachem Begin St., Ramat Gan, 5268104, 
Rogovin Tidhar Tower, Israel

שם: ארבץ,שני,פרמינגר, מור ושות'

כתובת : מנחם בגין 11, רמת גן, 5268104, מגדל רוגובין תדהר, 
ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 2 סוג: 2

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of woods; colourants; 
mordants.

צבעים, ורנישים, לכות, חומרים משמרים בפני חלודה ובפני 
רקבון של עץ; חומרי גוון, קובעי צבע.                                   

                

י"א ניסן תשע"ה - 88331/03/2015



LET'S GO

Trade Mark No. 272334 מספר סימן

Application Date 11/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Homan Cohen שם: הומן כהן

Address: Rabi Akiva 75, Bnei Brak, Israel כתובת : רבי עקיבא 75, בני ברק, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Gabriel Kremer, Adv.

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

שם: גבריאל קרמר, עו"ד

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

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear , headgear ; all included in class 
25.

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

י"א ניסן תשע"ה - 88431/03/2015



Trade Mark No. 272342 מספר סימן

Application Date 16/02/2015 תאריך הגשה

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, poultry, sashimi, ready-made or cooked 
dishes made with fish, fish fillets; dishes made with 
seafood products, fruits, vegetables or fish;   butter, 
cheeses; edible fats; charcuterie, salted meats, 
crustaceans (not live); vegetables salad; all included 
in class 29.

בשר, דגים, עוף, סשימי, תבשילים מבושלים או מבושלים 
מראש העשויים מדגים, פילט דגים; תבשילים עשויים מפירות 
ים, פירות, ירקות או דגים; חמאה, גבינות; שומן אכיל; מעדנים, 
בשר מעושן; סרטנים (לא בחיים), סלט ירקות; הנכללים כולם 
בסוג 29.                                                                         

                                  

Class: 30 סוג: 30

Sushi, maki, ready-made or cooked dishes made 
with sushi, dressings for salads; all included in class 
30 .

סושי, מאקי, תבשילים מבושלים או מבושלים מראש עשויים 
מסושי, רטבים לסלט, הנכללים כולם בסוג 30.                       

        

Class: 35 סוג: 35

Outdoor advertising, advertising agencies, 
dissemination of advertisements, advertising mailing, 
demonstration of goods, distribution of samples, 
dissemination of advertising material (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); updating of 
advertising material; document reproduction; 
computer file management; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes, 
publishing of advertising texts, postal, radio and 
television advertising; rental of advertising space; 
business management of performing artists; market 
study; market research; business management 
assistance; opinion polling; sales promotion (for 
others); public relations; retail services for fish, sushi, 
maki, sashimi and other prepared dishes to take 
away; services of sandwich shops; all included in 
class 35.

פרסום חוץ, משרדי פרסום, הפצת פרסום, פרסום דרך דואר, 
הדגמת טובין; הפצת דוגמאות, הפצת דברי פרסום (עלונים, 
פרוספקטים, דברי דפוס ודוגמאות); עדכון חומר פרסומי; 

שכפול מסמכים; ניהול תיקי מחשב; ארגון תערוכות למטרות 
מסחריות ופרסומת, הוצאה לאור של טקסטים ופרסומות דרך 
הדואר, רדיו וטלוויזיה; השכרת זמן פרסומת; ניהול עסקיהם 

של אמני מופע; למידת השוק; חקר שוק; סיוע בהנהלת עסקים; 
עריכת סקרי שוק; קידום מכירות (לאחרים); יחסי ציבור; 

שירותים קמעונאים עבור דגים, סושי, מאקי, סשימי ותבשילים 
אחרים עבור לקיחה לדרך; שירותי חנויות לכריכים; הנכללים 
כולם בסוג 35.                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                        

Class: 43 סוג: 43

Restaurant services (providing food and drink); bar 
services; café-restaurants; cafeterias, canteens, self-
service restaurants, fast-food restaurants and 
snackbars; providing of food and drinks (meals); 
catering services; all included in class 43.

שירותי מסעדנות (הספקת מזון ומשקאות); שירותי בר; בתי 
קפה- מסעדות; קפיטריות, קנטינות, מסעדות בשירות עצמי, 
מסעדות למזון מהיר וארוחות קלות; הספקת מזון ומשקאות 
(ארוחות); שירותי בתי מלון; שירותי הסעדה; הנכללים כולם 

בסוג 43.                                                             

י"א ניסן תשע"ה - 88531/03/2015



 Owners

Name: SUSHI SHOP MANAGEMENT

Address: 116, rue du Faubourg Saint Martin, Paris, 
75010, France

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: David Wolberg, Adv.

Address: P.O.B. 3726, Kfar Neter, 4059300, Israel

שם: דייויד וולברג, עו"ד

כתובת : ת.ד. 3726, כפר נטר, 4059300, ישראל

י"א ניסן תשע"ה - 88631/03/2015



נייטמר
NIGHTMARE

Trade Mark No. 272360 מספר סימן

Application Date 17/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: EREZ MITERANI שם: ארז מיטרני

Address: 24 Bialik St., Holon, 58325, Israel כתובת : רח' ביאליק 24, חולון, 58325, 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: 41 סוג: 41

Providing entertainment, sports and culture services 
throgh presentations, exhibitions, performances, 
workshops, playground equipment, amusment parks, 
fairs.

מתן שירותי בידור, ספורט ותרבות באמצעות הצגות, תצוגות, 
מופעים, סדנאות, מתקני שעשועים, פארק שעשועים, ירידים.
                                                                                     

              

י"א ניסן תשע"ה - 88731/03/2015



Trade Mark No. 272365 מספר סימן

Application Date 18/02/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colors black and pink, as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים שחור וורוד הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: D.B.T.A. MANAGEMENT LTD שם: ד. ב. ט. א. ניהול בע"מ

Address: 61 Mazeh St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' מאז"ה 61, תל אביב, 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: 41 סוג: 41

Workshops, courses, seminars, classes, instruction, 
training, mentoring, personal coaching, group 
coaching, conferences, all in the field of personal 
coaching, drama therapy and Neuro-linguistic 
programming (NLP).

סדנאות, קורסים, סמינרים, כיתות, הדרכה, אימון, חונכות, 
אימון אישי, אימון קבוצתי, כנסים, כולם בתחום של אימון אישי, 
דרמה תרפיה, וניתוב לשוני פיזיולוגי (אנ.אל.פי.).                   
                                                                                    

    

י"א ניסן תשע"ה - 88831/03/2015



Trade Mark No. 272536 מספר סימן

Application Date 15/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Savion Industries 1987 Ltd. שם: סביון תעשיות 1987 בע"מ

Address: Hamada 7, P.O.B. 4076, Ashdod, 77140, Israel כתובת : המדע 7, ת.ד. 4076, אשדוד, 77140, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Yossi Porat, Adv.

Address: 2 Hashlosha Street, Tel Aviv, 67060, Israel

שם: יוסי פורת, עו"ד

כתובת : רח' השלושה 2, תל אביב, 67060, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 10 סוג: 10

Medical furniture, namely,  beds, carts, stretchers; all 
included in class 10.

ריהוט רפואי, דהיינו, מיטות, עגלות, אלונקות;  כולם נכללים 
בסוג 10.                           

י"א ניסן תשע"ה - 88931/03/2015



Trade Mark No. 272721 מספר סימן

Application Date 01/03/2015 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות

The mark is limited to the colors pink and black, as 
shown in the  mark.

הסימן מוגבל לצבעים ורוד ושחור הנראים בסימן.

Ownersבעלים

Name: D.B.T.A. MANAGEMENT LTD שם: ד. ב. ט. א. ניהול בע"מ

Address: 61 Mazeh St., Tel Aviv, Israel כתובת : רח' מאז"ה 61, תל אביב, 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: 41 סוג: 41

Workshops, courses, seminars, classes, instruction, 
training, mentoring, personal coaching, group 
coaching, conferences, all in the field of personal 
coaching, drama therapy and Neuro-linguistic 
programming (NLP).

סדנאות, קורסים, סמינרים, כיתות, הדרכה, אימון, חונכות, 
אימון אישי, אימון קבוצתי, כנסים, כולם בתחום של אימון אישי, 
דרמה תרפיה, וניתוב לשוני פיזיולוגי (אנ.אל.פי.).                   
                                                                                    

    

י"א ניסן תשע"ה - 89031/03/2015



Trade Mark No. 272771 מספר סימן

Application Date 25/02/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: A.M.L. American Laser Ltd. שם: א.מ.ל. אמריקן לייזר בע"מ

Address: 11 Levy Moshe St., Rishon Le-Zion, Israel כתובת : לוי משה 11, ראשון לציון, 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: 3 סוג: 3

Soaps; cream (body and face) and peeling; 
cosmetics, skin care preparations, soaps and 
cleaning preparations, toiletries; all included in class 
3.

סבונים; קרם (גוף ופנים) ופילינג; תכשירי קוסמטיקה, תכשירים 
לטיפוח והזנת העור, סבונים ותכשירי ניקוי, תמרוקים; הנכללים 

כולם בסוג 3.                                     

י"א ניסן תשע"ה - 89131/03/2015



Trade Mark No. 272798 מספר סימן

Application Date 04/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: ZANLAKOL LTD. שם: זנלכל בע"מ

Address: Afula, Industrial area Elon Tavor, Israel כתובת : עפולה, א.ת. אילון תבור, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Eliahu Melech, Adv.

Address: Habankim3, Haifa, 33261, Israel

שם: אליהו מלך , עו"ד

כתובת : רח' הבנקים 3, חיפה, 33261, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat, fish, milk, preserves. בשר, דגים, חלב, שימורים.         

Class: 32 סוג: 32

Non-alcoholic beverages. משקאות לא כוהליים .           

י"א ניסן תשע"ה - 89231/03/2015



Trade Mark No. 273256 מספר סימן

Application Date 27/02/2013 תאריך הגשה

International Trademark No. 0831690A מספר סימן בינלאומי

Conditions/Disclaimers

The mark is limited to the colour/s as shown in the 
mark: Dark blue, sky blue.

The mark is limited to the colours Dark blue, sky 
blue. as shown in the mark.

 Owners

Name: SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.

Address: 6 Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2, 
Singapore 068809, Singapore

(Singapore limited liability company)

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear, headgear.

י"א ניסן תשע"ה - 89331/03/2015



ASTC - Agricultural Services & Training Center

Trade Mark No. 273282 מספר סימן

Application Date 22/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GREEN 2000 D.K. - AGRICULTURAL 
EQUIPMENT AND KNOWHOW LTD

שם: ירוק 2000 ד.ק. - תשומות וידע לחקלאות בע"מ

Address: Herbert Samuel 44 St., Hadera, 3831611, Israel כתובת : הרברט סמואל 44, חדרה, 3831611, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boaz Naor, Advs.

Address: Granot Industrial Area, D.N. Heffer, Granot, 
3881100, Israel

שם: בעז נאור, משרד עו"ד

כתובת : מתחם גרנות, ד.נ. חפר, עמק חפר, 3881100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of training in the fields of agriculture, 
horticulture and forestry.

מתן שירותי הכשרה בתחום החקלאות, גננות ויערנות.             
                                                    

Class: 44 סוג: 44

Agriculture, horticulture and forestry services. שירותים בקשר לחקלאות, גננות ויערנות.                         

י"א ניסן תשע"ה - 89431/03/2015



Trade Mark No. 273285 מספר סימן

Application Date 22/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: GREEN 2000 D.K. - AGRICULTURAL 
EQUIPMENT AND KNOWHOW LTD

שם: ירוק 2000 ד.ק. - תשומות וידע לחקלאות בע"מ

Address: Herbert Samuel 44 St., Hadera, 3831611, Israel כתובת : הרברט סמואל 44, חדרה, 3831611, ישראל

חברה פרטית

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Boaz Naor, Advs.

Address: Granot Industrial Area, D.N. Heffer, Granot, 
3881100, Israel

שם: בעז נאור, משרד עו"ד

כתובת : מתחם גרנות, ד.נ. חפר, עמק חפר, 3881100, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 41 סוג: 41

Providing of training in the fields of agriculture, 
horticulture and forestry.

מתן שירותי הכשרה בתחום החקלאות, גננות ויערנות.             
                                                    

Class: 44 סוג: 44

Agriculture, horticulture and forestry services. שירותים בקשר לחקלאות, גננות ויערנות.                         

י"א ניסן תשע"ה - 89531/03/2015



ממלכת האופים

Trade Mark No. 273294 מספר סימן

Application Date 23/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: Taly Shani שם: טלי שני

Address: 22 Hamesila, Nesher, Israel כתובת : המסילה 22, נשר, 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: 30 סוג: 30

Cocoa; chocolate; chocolate paste; almond paste; 
flour and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; yeast, baking-powder; 
spices; all included in class 30.

קקאו; שוקולד; ממרח שוקולד, ממרח שקדים; קמח ומוצרים 
העשויים מדגנים; לחם, דברי מאפה וממתקים; שמרים, אבקת 
אפיה; תבלינים; כולם נכללים בסוג 30.                                 

                                                  

י"א ניסן תשע"ה - 89631/03/2015



Trade Mark No. 273342 מספר סימן

Application Date 25/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: My Urban Runway Ltd. שם: מיי אורבן ראנווי בע"מ

Address: יד חרוצים 7, תל אביב, 6777899, ישראל כתובת : יד חרוצים 7, תל אביב, 6777899, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commerce services, retail services and online retail 
services, related to fashion and lifestyle; all included 
in class 35.

שירותי מסחר, שירותי קמעונאות ושירותי קמעונאות מקוונים, 
הקשורים במוצרי אופנה וסגנון חיים; הנכללים כולם בסוג 35.   

                      

י"א ניסן תשע"ה - 89731/03/2015



Trade Mark No. 273344 מספר סימן

Application Date 25/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: My Urban Runway Ltd. שם: מיי אורבן ראנווי בע"מ

Address: יד חרוצים 7, תל אביב, 6777899, ישראל כתובת : יד חרוצים 7, תל אביב, 6777899, ישראל

חברה פרטית

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 35 סוג: 35

Commerce services, retail services and online retail 
services, related to fashion and lifestyle; all included 
in class 35.

שירותי מסחר, שירותי קמעונאות ושירותי קמעונאות מקוונים, 
הקשורים במוצרי אופנה וסגנון חיים; הנכללים כולם בסוג 35.   

                      

י"א ניסן תשע"ה - 89831/03/2015



Trade Mark No. 273474 מספר סימן

Application Date 30/03/2015 תאריך הגשה

Ownersבעלים

Name: P.O OILYLAND LTD שם: פי.או אוילילנד בע"מ

Address: Htamar 24,, Bnei Atrot, 6099100, Israel כתובת : התמר 24, בני עטרות, 6099100, ישראל

Address for serviceהמען למסירת הודעות

Name: Tomer Apfeldorf, Adv 

Address: P.O.B. 34046, Tel Aviv, 6134001, Israel

שם: תומר אפלדורף, עו"ד 

כתובת : פייבל 4, ת.ד. 34046, תל אביב, 6134001, ישראל

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Olive oil for culinary purposes; olive oil for food; extra 
virgin olive oil for culinary purposes; cut vegetables; 
vegetables processed; pickled vegetables; 
vegetables pastes; vegetables, preserved; pickles; 
sauerkraut; all included in class 29.

שמן זית לבישול; שמן זית למזון/ שמן זית כתית מעולה לשימוש 
קולינארי; ירקות חתוכים; ירקות מעובדים; מחמצי ירקות; 

ממרחי ירקות; ירקות, שימורים; מלפפונים חמוצים; כרוב כבוש; 
הנכללים כולם בסוג 29.                                                     

                                                                

י"א ניסן תשע"ה - 89931/03/2015



.Journal" No")("יומן" מס' 10/2012

237775 237777

.Journal" No")("יומן" מס' 05/2013

255777

.Journal" No")("יומן" מס' 03/2014

272592 272597 272599 272603 272604 272605

.Journal" No")("יומן" מס' 05/2014

245769 248598

סימני מסחר שנרשמו
TRADE MARKS REGISTERED

י"א ניסן תשע"ה - 90031/03/2015



.Journal" No")("יומן" מס' 11/2014

241892 242114 243523 244040 244510 245322 245618 246406 
246710 246996 247224 247437 247619 247838 248328 248403 
248558 249101 249111 249277 249628 249874 249902 250042 
250177 250539 250585 250710 250722 250728 250846 250852 
251283 251441 251514 251637 251638 251868 251880 252042 
252091 252180 252186 252332 252335 252357 252371 252600 
252603 252634 252779 252783 252798 252808 252837 252926 
253010 253012 253142 253143 253144 253145 253146 253147 
253148 253149 253150 253151 253152 253153 253154 253158 
253161 253168 253177 253228 253308 253309 253337 253377 
253402 253410 253535 253550 253561 253562 253593 253638 
253676 253677 253679 253682 253703 253781 253787 253991 
253999 254115 254191 254246 254268 254305 254379 254394 
254407 254417 254451 254490 254564 254575 254580 254627 
254717 254730 254757 254844 254849 254871 254933 254946 
254963 254965 255032 255053 255135 255139 255140 255141 
255143 255170 255227 255235 255262 255285 255287 255292 
255321 255456 255475 255513 255560 255593 255599 255615 
255659 255714 255750 255771 255881 255887 255888 255928 
255982 255990 256027 256040 256043 256044 256055 256057 
256162 256190 256214 256223 256300 256302 256304 256305 
256306 256307 256322 256327 256329 256344 256396 256507 
256538 256691 256697 256702 256708 256709 256713 256716 
256718 256791 256816 256817 256846 256849 256859 256861 
256866 256867 256868 256869 256870 256871 256873 256875 
256877 256878 256879 256880 256881 256887 256890 256910 
256917 256918 256932 256934 256939 256944 256993 256994 
256995 257106 257162 257163 257170 257189 257193 257194 
257195 257196 257197 257203 257204 257205 257206 257208 
257217 257219 257222 257229 257232 257234 257240 257244 
257245 257252 257254 257275 257284 257289 257292 257296 
257302 257307 257308 257310 257314 257318 257319 257325 
257326 257330 257341 257352 257353 257355 257357 257360 
257361 257362 257366 257368 257371 257374 257375 257390 
257393 257402 257405 257406 257407 257408 257409 257410 
257411 257412 257413 257414 257415 257418 257430 257432 
257433 257434 257438 257439 257440 257441 257442 257443 
257444 257448 257450 257451 257453 257454 257463 257468 
257481 257482 257524 257544 257546 257549 257557 257559 
257560 257561 257562 257565 257566 257567 257568 257570 
257571 257573 257575 257578 257579 257580 257583 257584 
257588 257590 257597 257601 257607 257612 257614 257615 
257623 257624 257625 257626 257627 257628 257630 257666 
257670 257671 257672 257673 257677 257679 257680 257681 
257682 257683 257686 257689 257690 257694 257696 257697 
257698 257699 257700 257703 257704 257705 257706 257709 
257712 257715 257716 257717 257719 257728 257746 257755 
257760 257761 257764 257768 257792 257793 257794 257795 
257797 257799 257800 257801 257806 257853 257854 257856 
257858 257861 257862 257875 257876 257878 257881 257887 
257917 257923 257925 257928 257929 257930 257942 257945 
257946 257947 257948 257949 257965 257975 257982 257983 
257984 258059 258063 258064 258066 258070 258077 258079 
258091 258115 258122 258124 258129 258130 258140 258141 
258236 258254 258310 258322 258339 258340 258459 258669 
258805 258806 258977 259016 259532 259579 259707 259737 
259834 259850 259916 260004 260105 260343 260359 260362 
260546 260695 260785 260938 261597 261619 261844 261877 
262178 262257 262402 262570 262851 263075 263988 265292 
265963 266987 267204 267205 268137 269052 269057 269074 

269259 269260 269419 269568 269783 269807 269808

י"א ניסן תשע"ה - 90131/03/2015



248924 248938 252740

 , 

"Zolotaya Semechka" Limited Liability Company

RU-344037 Rostov-on-Don, Russian Federation

 , 

188799

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Dialogue Social Enterprise GmbH

20457 Hamburg, Germany

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

160758 160759 160760 160761 164615 164616

גוטליב, גרא, אנגל ושות' עורכי דין

ת.ד. 12284 ,   הרצליה פיתוח

Gottlieb, Gera, Engel & Co. Adv.

ELDAN TRANSPORTATION LTD

אלדן תחבורה בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 12284 ,   Herzliya Pituach

254649 264982

 , 

Lancaster BV

NL-2031 CC Haarlem, Netherlands

 , 

רשות לשימוש בסימני מסחר
AUTHORIZATION TO USE TRADE MARKS

בהעדר ציון אחר, הרשות ניתנה לכל הטובין שלגביהן רשום הסימן

Unless otherwise staled, the authorisation has been given for all the goods in respect of which the 
mark is registered

י"א ניסן תשע"ה - 90231/03/2015



160758 160759 160760 160761 164615 164616

גוטליב, גרא, אנגל ושות' עורכי דין

ת.ד. 12284 ,   הרצליה פיתוח

Gottlieb, Gera, Engel & Co. Adv.

Mishor Dahan Holdings Ltd.

מישור דהן החזקות בע"מ

תל אביב, ישראל

P.O.B. 12284 ,   Herzliya Pituach

109671

ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מ

ת.ד. 45087 ,   ירושלים

JMB  DAVIS BEN - DAVID LTD.

Gildan Activewear SRL  ; (a Company incorporated in 
Barbados)

Christ Church, Barbados

P.O.B. 45087 ,   Jerusalem

113139

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (or only as 
Alitalia S.p.A.)

Fiumicino (Rome), Italy

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

123515 123516 155183 155184 155185 183626 183627

ד"ר יצחק הס ושותפיו

בניין התאומים 2, רח' ז'בוטינסקי 35 ,   רמת גן

Dr. Yitzhak Hess & Partners

Pearson Education Limited

London  , United Kingdom

Twin Tower 2, 35 Jabotinsky Street , Ramat 
Gan

העברת בעלות

TRANSFER OF PROPRIETORSHIP

י"א ניסן תשע"ה - 90331/03/2015



125234 129146 129147 129148

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

One Jeanswear Group Inc. ; (New York Corporation)

New York, New York 10018, U.S.A.

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

130336 130337

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

MITSUI CHEMICALS, INC.

Minato-ku, Tokyo, Japan

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

133817 133818

IDAN CAMPING AGENCIES LTD.

עידן קמפינג סוכנויות בע"מ

בית שמש, ישראל

 , 

138484 168915 168916 168917 228583 228584

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

י"א ניסן תשע"ה - 90431/03/2015



15564 84491 92229 120929 120930 121085 121086 128700 176404

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Aspen Global Incorporated

Grand Bay, Mauritius

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

159939 159940 247010 247015 247016 247018

גי.אי. ארליך (1995) בע"מ

מגדל רוגובין-תדהר, קומה 15, דרך מנחם בגין 11 ,   
רמת גן

G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

Vlaktor Trading Limited

2322 Nicosia, Cyprus

The Rogovin-Tidhar Tower, 11 Menachem 
Begin Road , Ramat Gan

178407 194219

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

Agel Enterprises, Inc. ; (Delaware Corporation)

Springville, Utah  84663572, U.S.A.

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

180633

וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352 ,   ירושלים

Wolff, Bregman and Goller

ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION ; a 
California Corporation

California, U.S.A.

P.O.B. 1352 ,   Jerusalem

י"א ניסן תשע"ה - 90531/03/2015



183434 183435 210651 223858 249232 261152

קופרשמיט את גולדשטיין, עו"ד

ת.ד. 3726 ,   כפר נטר

Kuperschmit and Goldstein, Adv.

Na'ale Naot Agricultural Cooperative Society for 
Business Ltd.

נעלי נאות אגש"ח לעסקים בע"מ

נאות מרדכי, ישראל

P.O.B. 3726 ,   Kfar Natar

193879

שרמן ושות', עו"ד

בית  איילון ביטוח אבא הלל 12 ,   רמת גן

 Sherman & Co., Adv.

A.B. PROFILON MARKETING LTD.

א.ב. פרופילון שיווק בע"מ

קרית אתא, ישראל

Ayalet Bituach Building 12 Abba Hillel Rd. , 
Ramat Gan

197996 197998 197999 222675 223680 224959 228878

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Saucony UK, Inc. ; (Massachusetts Corporation)

Lexington, Massachusetts 02421, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

256655 257069 257283

Nicopure Labs, LLC ; (Florida, United States LTD 
LIABILITY COMPANY)

Gainesville FL 32653, U.S.A.

 , 

י"א ניסן תשע"ה - 90631/03/2015



203786 208201

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

JD Sports Fashion Plc

Bury, Lancashire, United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

212701

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

HEGO LIMITED

Kyriakides Business Center, 4003 Limassol, Cyprus

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street , Ramat Gan

217377 217378

דר' אייל ברסלר, עו"פ

בית לזרום, רחוב תובל 11 ,   רמת גן

Dr Eyal Bressler, Patent Attorney

Synopsis, Inc. ; (Delaware Corporation)

Mountain View, CA  94043, U.S.A.

Lazrom House, 11 Tuval Street , Ramt Gan

219659 219660

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

NOVARBO OY

27511 Eura, Finland

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

י"א ניסן תשע"ה - 90731/03/2015



223855

Na'ale Naot Agricultural Cooperative Society for 
Business Ltd.

נעלי נאות אגש"ח לעסקים בע"מ

נאות מרדכי, ישראל

 , 

223923 223924

בלטר, גוט, אלוני ושות', עו"ד

 ,   קיבוץ יגור

Balter, Guth, Aloni & Co., Advs.

Milouda & Migal Laboratories Ltd.

מעבדות מילודע & מיגל שותפות מוגבלת

אשרת, ישראל

 , Kibutz Yagur

227824 227825

איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

מגדל אקרשטיין C ת.ד. 2081 שדרות אבא אבן 10 ,  
 הרצליה

Eitan Mehulal & Sadot, Adv. & Patent 
Attorneys

Hisense Electronic. Co. Ltd.

Qingdao, People's Republic of China

Akerstein Tower C P.O.B. 2081 10 Aba Aven 
St. , Herzelia

228882

ד"ר מרק פרידמן בע"מ

מגדל משה אביב (קומה 54) רחוב ז'בוטינסקי 7 ,   
רמת גן

Dr. Mark Friedman Ltd.

Nordic Water Products AB

SE 42 132 Vastra Frolunda, Sweden

Moshe Aviv Tower (54th Floor) 7 Jabotinsky 
Street , Ramat Gan

י"א ניסן תשע"ה - 90831/03/2015



22924 68897 73315

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Liebel-Flarsheim Company LLC ; (Delaware Limited 
Liability Company)

Hazelwood, MO 63042, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

230277

סנפורד ט. קולב ושות'

ת.ד. 2273 ,   רחובות

Sanford T. Colb & Co.

FILMBOX INTERNATIONAL LTD.

Chiswick, London , United Kingdom

P.O.B. 2273 ,   Rehovot

237272

7933657 Canada, Inc.

Montreal, Quebec H3G 2C1, Canada

 , 

238340

SUSINO (JINJIANG) UMBRELLA CO., LTD ; (China 
Limited Company)

Economic Development Zone,Jinjiang City, Fujian, 
People's Republic of China

 , 

י"א ניסן תשע"ה - 90931/03/2015



241655

International Marketing Services PTE LTD

Singapore 069538, Singapore

 , 

241800

RANGER ATLANTIC BRANDS, LLC ; Limited liability 
company, North Carolina, U.S.A. 

Clemmons NC 27012, U.S.A.

 , 

245146

PREE PAID CARD LTD.

פרי פייד כארד בע"מ

רמת גן, ישראל

 , 

245841

Outfit7 Limited ; Limited Liability Company

London EC3V 0EH, United Kingdom

 , 

י"א ניסן תשע"ה - 91031/03/2015



246553 252237

Brill Shoe Industries Ltd.

בריל תעשיות נעליים בע"מ ; חברה ציבורית

ראשון לציון, ישראל

 , 

249191 249192

LINN MARKETING INC

Newtown Barracks, Belize City, Belize

 , 

249280

Gal Media Trade Ltd.

גל מדיה טרייד בע"מ

רמת גן, ישראל

 , 

251948

Hildegard Temborius

D-14197 Berlin, Germany

 , 

י"א ניסן תשע"ה - 91131/03/2015



256654

Trident Group LLC ; (New Jersey, United States Ltd 
Liability Company)

Pompton Plains NJ 07444, U.S.A.

 , 

256881

Duvel Asset Company S.à.r.l.

L-9991 Weiswampach, Luxembourg

 , 

257368

Hitevision CO., Ltd.

No.9 Shangdi 3rd Street, Haidian District, People's 
Republic of China

 , 

257566

ARIOLI S.P.A. ; (Italy Joint Stock Company)

I-21040 GERENZANO (VA), Italy

 , 

י"א ניסן תשע"ה - 91231/03/2015



258953

CD PROJEKT Brands S.A. ; Joint Stock Company

PL-03-301 Warszawa, Poland

 , 

269052

עוז חיים, עו"ד

רח' אבא הלל 7, בית סילבר, קומה 14 ,   רמת גן

Oz Haim, Adv.

SAKNAI NET LTD

שקנאי נט בע"מ

תל אביב, ישראל

7 Aba Hilel ST, Silver House, 14 floor , 
Ramat Gan

53484 77277

ריינהולד כהן ושותפיו

ת.ד. 13239 ,   תל אביב

Reinhold Cohn and Partners

Kasper Group LLC ; (Delaware Limited Liability 
Company)

New York, NY 10018, U.S.A.

P.O.B. 13239 ,   Tel Aviv

63813 63814 63815 106310 106311 117250

איריס ירדני ושות', עו"ד

בית ויקטוריה, קומה 1, רחוב המלאכה 3   ,   תל 
אביב

Iris Yardeni & Co., Advs.

Diesenhaus Ltd

דיזנהויז  בע"מ

תל אביב, ישראל

Victoria House, 1th Floor, 3 Hamelacha 
Street , Tel Aviv

י"א ניסן תשע"ה - 91331/03/2015



67094 67095

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

NutriAg Limited

Toronto, ON M9M 1M5, Canada

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

91057 188171

מאיה בית-און, עו"ד

ת.ד. 9042 ,   תל אביב

Maya Beit-On, Adv

Jerusalem Post Ltd

ג'רוזלם פוסט בע"מ ; חברה פרטית

תל אביב, ישראל

P.O.B. 9042 ,   Tel Aviv

95514 95515 95516 95517

פרל כהן צדק לצר ברץ

ת.ד. 12704 ,   הרצליה

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

DIASORIN S.P.A.

13040 Saluggia, Vercelli, Italy

P.O.B. 12704 ,   Herzelia

96333 114017

ש. הורוביץ ושות'

ת.ד. 2499 ,   תל אביב

S. Horowitz & Co.

NYLSTAR SAU

Blanes 17399, Girona, Spain

P.O.B. 2499 ,   Tel Aviv

י"א ניסן תשע"ה - 91431/03/2015



255482

SPORT RETAIL LTD ; (VG limited liability company)

, Offices of Aleman, Cordero, GaRoad Town, Tortola, 
Virgin Islands

 , 

273256

SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD. ; 
(Singapore limited liability company)

Singapore 068809, Singapore

 , 

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

שינויי בעלות (הוספת בעלים)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (ADDITION OF PROPRIETORS)

186942

אפרת שמר

Efrat Shemer

255777

יעקב בן עזרי

Yaakov Ben Ezri

186942

תמי מונין ילין

Tami Monin Yalin

י"א ניסן תשע"ה - 91531/03/2015



שינויי בעלות (ביטול בעלות)
CHANGES IN PROPRIETORSHIP (OMITTING OF PROPRIETORS)

227454 227455 227456 227458 227460 227461 227466 227467 227468 227478 227479 
227480 227486 227488 227489 227492 227495 227496 227497 227498 227499 227500 

227501

Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated

186942

יפעת וינשטיין-זוהר

Yfat Weinstein-Zohar

שינויים בפרטי בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS

127459

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Hisense UK Limited

137006

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Crucell Sweden AB

166328 166329 179390 179393 202874 202876 202879 202885 
202890 202891 204162 204163 221296

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Carlotta S.r.l.

י"א ניסן תשע"ה - 91631/03/2015



171738

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ריווק רובוטיקס בע"מ

REWALK ROBOTICS LTD

178330

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

ColArt Le Mans

184219 198831 202172 202178 210447 210448 216177 221444 
225044 225156 243346

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

אלטמן בריאות שותפות כללית

ALTMAN HEALTH GENERAL PARTNERSHIP

208422

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

MTZ INTERNATIONALS.R.L.

242736

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Zakrytoje aktsionernoe obshchestvo "Gruppa kompanij "Etalon"   ; (RU Close Joint-Stock 
Company)

י"א ניסן תשע"ה - 91731/03/2015



242948

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "Gruppa kompanij "Etalon" 

246324

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Voya Services Company ; (Delaware, United States CORPORATION)

248241 248281 248863 250025 255018

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

The Stork Ib2C, Inc. ; (Delaware, United States Corporation)

251572

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

פיוזיק בע"מ ; חברה פרטית

Fusic Ltd.

258853

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Logic Technology Development LLC ; (Florida Limited Liability Company)

י"א ניסן תשע"ה - 91831/03/2015



36565 49978 125937 132504

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SPONTEX ; (Societe par actions simplifiee)

48926 53687

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Presun Skincare, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

50599 189049

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

PLAYTEX PRODUCTS, LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

58537 74266 78405 78406 78407 78409 78410 78411 91991 
109019 109078 162020 183094 183095

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Reynolds Consumer Products LLC ; (Delaware Limited Liability Company)

87366 107689 180014 180141 196747 211266 234840 234841

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

הזרע סידס בע"מ

Hazera Seeds Ltd.

י"א ניסן תשע"ה - 91931/03/2015



89890 166439 182488 182489 192065 192066

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.

91529

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

APAVE GROUPE OU GAPAVE

91893

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

DE RIGO S.P.A.

92013

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG

י"א ניסן תשע"ה - 92031/03/2015



שינויים בפרטי לקוח בעקבות מיזוג
CHANGES IN PROPRIETORS' DETAILS AS A RESULT OF MERGER

112957 112958

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

Koninklijke Haskoning DHV Groep B.V.

231493

:The name of the proprietor has been changed toשם בעל הסימן שונה ל:

SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.

שינויים בכתובת בעלים
CHANGES IN PROPRIETORS' ADDRESS

105169 105170 178920 178921

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

101 S. Taylor Avenue  Louisville, Colorado , 
80227 , U.S.A.

147128 179155 179385 179386 187993

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

9800 59th Avenue North  Plymouth, 
Minnesota , 55442 , U.S.A.

158543 178265 178846 179118 179119 183708 183712 183720 191728 191736

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Hinterbergstrasse 16  6312 Steinhausen , 
Switzerland

י"א ניסן תשע"ה - 92131/03/2015



164609

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

פארק תעשיה קיסריה ת.ד. 3007 קיסריה , 
3088900 , ישראל

Caesarea Industrial Park P.O.B. 3007 
Caesarea , 3088900 , Israel

174137 174138 184897 184898 184899

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

6750 Dumbarton Circle  Fremont, CA 94555 , 
U.S.A.

179368 179369

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2300 N Barrington Road, Suite 400   Hoffman 
Estates, IL 60169 , U.S.A.

181451 181452

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

One Vine Street  London W1J OAH , United 
Kingdom

182270 182859 194775 240276 245172

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7 Times Square  New York,  New York 10036 
, U.S.A.

186942

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Yaakov Hazan Street  Raanana , Israel 32רח' יעקב חזן 32  רעננה , ישראל

194732 194733 202238 202239 202240 202241

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7477 East Dry Creek Parkway  Niwot, 
Colorado 80503 , U.S.A.

י"א ניסן תשע"ה - 92231/03/2015



195048 230070

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Arch. Makariou III, 146 Alpha Tower, 4th 
Floor  3021 Limassol , Cyprus

208422

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Vittorio Veneto  108-00187 Rome , Italy

221962 221964

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

25 Bukit Batok Crescent, The Elitist # 06-13  
Singapore 658066 , Singapore

227036 227037 227038 227039 227040 227041

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2000 Waterview Drive, Suite 300  Hamilton, 
New Jersey  , 08691 , U.S.A.

231493

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Viale Shakespeare 47  Rome , Italy

237246

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4 Copley Place, Floor 7  Boston MA 02116, 
U.S.A.

239335 243594

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Route de Bonmont 31  CH-1275 Chéserex, 
Switzerland

י"א ניסן תשע"ה - 92331/03/2015



243193 246863 247869

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

25 rue de Clichy  F-75009 PARIS, France

243667

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Avenue Jean Jaurès  F-58160 IMPHY, 
France

246324

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5780 Powers Ferry Road, NW  Atlanta GA 
30327, U.S.A.

246987

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1-20-8, Ebisu  Shibuya-ku,Tokyo 150-8554, 
Japan

248241 248281 248863 250025 255018

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

300 Oxford Drive, Suite 330  Monroeville, 
Pennsylvania 15146, U.S.A.

249086

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Bakuninskaya street, 69,bl. 1, office 11  RU-
105082 Moscow, Russian Federation

254058 255445

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

25 rue de Clichy  F-75009 PARIS, France

י"א ניסן תשע"ה - 92431/03/2015



257532

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

4 Copley Place, Floor 7  Boston MA 02116, 
U.S.A.

258853

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

2004 NW 25th Avenue  Pompano Beach, 
Florida 33069 , U.S.A.

258966

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

5909 NW 18th Dr.  Gainesville FL 32653, 
U.S.A.

259524

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

7212 McNeil Dr., Suite 204  Austin TX 78729 
, U.S.A.

49381 49382 73359 73402 236401

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

1633 Broadway  New York, New York , 
10019 , U.S.A.

92784

 The address of the proprietor hasכתובת בעל הסימן שונתה ל:
been changed to:

Via Del Lavoro 17  41018 San Cesario sul 
Panaro (MO) , Italy
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חידושים
RENEWALS

12224 12269 12298 12311 12421 25067 25839 25844 25888 25931 25933 25940 
25969 25975 25976 26005 26077 48839 49010 49429 49528 49529 49587 49628 
49669 49670 49708 49735 49791 49795 49902 49924 49980 49981 49982 50054 
50058 50076 50094 50118 50119 50120 50193 50209 50237 50238 50289 90738 
90739 90927 91057 91199 91311 91312 91313 91414 91415 91416 91420 91424 
91425 91426 91474 91529 91562 91605 91606 91608 91617 91637 91641 91642 
91644 91673 91754 91755 91756 91757 91758 91759 91760 91761 91762 91763 
91764 91765 91794 91834 91874 91882 91886 91893 91905 91924 91925 91926 
91927 91928 91929 91930 91931 91932 91957 91984 91985 91986 91990 91991 
92023 92024 92025 92026 92027 92028 92029 92043 92059 92063 92064 92066 
92067 92068 92069 92070 92094 92095 92096 92142 92179 92182 92186 92202 
92218 92271 92273 92283 92305 92306 92322 92349 92352 92388 92429 92435 
92436 92437 92438 92439 92440 92441 92442 92443 92472 92516 92560 92562 
92563 92564 92571 92573 92626 92640 92672 92673 92711 92747 92754 92762 
92766 92776 92784 92795 92818 92859 92863 92864 92894 92895 92913 92931 
92938 92943 92956 92986 92987 93048 93054 93115 93116 93122 93141 93165 

93205 93206 93211 93227 93235 93236 93326 97935 174355 174452 175024 
175415 175433 175733 175738 176075 176992 176993 177762 177800 177801 
177802 177803 177804 177805 178705 178746 178801 178821 178857 178858 
178859 178888 178899 178933 178936 178951 178952 178953 178954 178955 
178964 178965 179019 179022 179023 179024 179025 179040 179057 179069 
179092 179093 179110 179151 179152 179153 179155 179158 179159 179160 
179161 179162 179183 179195 179214 179251 179253 179254 179281 179295 
179303 179323 179356 179364 179385 179386 179389 179390 179391 179393 
179394 179395 179396 179399 179417 179418 179421 179450 179451 179460 
179484 179485 179486 179487 179488 179489 179490 179494 179506 179518 
179521 179623 179628 179630 179642 179646 179658 179670 179690 179703 
179709 179710 179712 179718 179720 179731 179732 179741 179742 179743 
179751 179752 179753 179781 179785 179787 179793 179794 179799 179836 
179837 179875 179876 179877 179878 179885 179898 179915 179917 179918 
179930 179940 179959 179960 179982 180014 180016 180031 180032 180037 
180042 180043 180048 180050 180053 180054 180055 180060 180062 180067 
180093 180095 180123 180130 180141 180147 180148 180177 180191 180199 
180200 180201 180202 180203 180204 180205 180206 180207 180208 180237 
180266 180267 180274 180275 180276 180277 180319 180320 180323 180324 
180325 180326 180327 180328 180329 180332 180339 180340 180358 180364 
180407 180423 180441 180444 180446 180466 180506 180508 180574 180613 
180615 180633 180642 180650 180666 180670 180698 180699 180716 180719 
180720 180731 180732 180733 180744 180745 180751 180752 180776 180840 
180841 180845 180846 180847 180848 180881 180888 180919 180949 180969 
180971 180972 181000 181056 181065 181066 181067 181106 181131 181136 
181143 181153 181157 181161 181214 181215 181216 181218 181246 181248 
181267 181268 181290 181307 181308 181309 181310 181319 181328 181342 
181403 181450 181486 181522 181526 181564 181608 181632 181638 181639 
181641 181642 234042 234167 237326 237468 242801 245305 246198 246479 

249899 253523
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אי תשלום אגרת חידוש
RENEWAL FEE HAS NOT BEEN PAID

12149 12150 25665 25691 25694 25707 25717 25736 25737 25738 25745 25748 
25754 25755 25763 25768 49593 49594 49598 49624 49625 49626 49627 49634 
49641 49647 49648 49649 49650 49662 49663 49664 49665 49676 49680 49705 
49706 49716 49731 49753 49754 49755 49756 49766 49767 49785 49786 49791 
91409 91421 91422 91440 91441 91443 91444 91451 91452 91453 91454 91456 
91457 91468 91470 91475 91476 91477 91478 91479 91480 91481 91482 91483 
91490 91491 91494 91495 91496 91497 91498 91499 91500 91501 91502 91503 
91504 91505 91506 91507 91508 91509 91510 91511 91512 91513 91531 91532 
91535 91536 91541 91545 91546 91547 91550 91551 91553 91595 91597 91598 
91599 91604 91615 91631 91632 91634 91645 91661 91665 91675 91682 91683 
91691 91692 91695 91696 91697 91698 91699 91701 91702 91704 91705 91706 
91710 91713 91714 91715 91717 91727 91728 91729 91734 91735 91736 91739 
91741 91749 91766 91779 91795 91798 91799 91808 91817 91819 91820 91821 
91822 91823 91824 91829 91830 91835 91846 91848 91850 91851 91857 91865 
91872 91873 91880 91881 91886 91887 91888 91889 91890 91891 91892 91894 
91904 91910 91913 91914 91915 91922 178717 178719 178720 178726 178729 
178730 178731 178745 178747 178756 178757 178806 178807 178809 178811 
178812 178813 178815 178816 178817 178818 178819 178820 178824 178825 
178827 178836 178841 178842 178843 178845 178847 178848 178850 178853 
178854 178855 178856 178860 178864 178867 178868 178876 178877 178891 
178898 178900 178901 178902 178910 178913 178914 178916 178918 178922 
178923 178924 178925 178928 178931 178938 178939 178940 178941 178942 
178943 178944 178956 178957 178958 178959 178960 178961 178962 178977 
178979 178980 178981 178982 178983 178985 178986 178987 178988 178989 
178991 178995 178997 178998 179000 179001 179003 179004 179006 179007 
179009 179010 179012 179013 179014 179015 179016 179017 179018 179021 
179030 179031 179033 179034 179037 179038 179048 179049 179050 179051 
179052 179053 179055 179056 179059 179060 179062 179063 179064 179065 
179066 179067 179071 179072 179073 179074 179075 179076 179079 179080 
179087 179096 179098 179099 179102 179116 179120 179121 179122 179123 
179124 179130 179131 179132 179133 179134 179135 179136 179137 179139 
179140 179141 179142 179143 179144 179145 179147 179148 179150 179156 
179157 179173 179174 179175 179176 179177 179178 179179 179180 179181 
179182 179188 179189 179194 179196 179197 179198 179209 179210 179211 
179216 179217 179218 179219 179220 179221 179222 179223 179224 179225 
179226 179228 179241 179244 179245 179246 179247 179248 179249 179250 
179252 179255 179257 179270 179271 179273 179274 179279 179291 179296 
179299 179304 179305 179306 179307 179313 179315 179316 179318 179319 
179320 179325 179327 179333 179335 179336 179337 179339 179341 179343 
179345 179346 179348 179349 179352 179353 179354 179360 179361 179371 
179372 179379 179380 179383 179384 179387 179388 179400 179401 179402 
179403 179404 179405 179410 179411 179412 179413 179417 179418 179419 
179420 179421 179424 179425 179426 179428 179429 179430 179431 179433 
179434 179435 179436 179437 179438 179439 179440 179441 179442 179443 
179445 179446 179447 179448 179449 179452 179453 179454 179455 179456 
179457 179459 179466 179467 179469 179470 179471 179474 179476 179477 
179478 179482 179483 179493 179495 179498 179499 179501 179502 179503 
179504 179505 179506 179511 179512 179513 179514 179515 179516 179517 
179519 179520 179639 179640 179641 179642 179643 179644 179647 179649 

179650 179652 180297
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נמחק מחמת אי תשלום אגרת חידוש
CANCELLATION THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE

609 5102 11770 11777 11824 25021 25078 25079 48552 48559 48574 48587 
48588 48589 48594 48595 48596 48597 48598 48620 48623 48624 48625 48652 
48665 48673 48677 48678 48683 48689 48690 48719 48734 48735 88767 88768 
88769 88780 88781 88782 88784 88786 88787 88790 88791 88792 88793 88806 
88808 88809 88811 88812 88816 88826 88833 88834 88844 88846 88847 88853 
88859 88860 88863 88865 88867 88870 88871 88872 88873 88874 88876 88902 
88911 88915 88916 88926 88938 88939 88945 88946 88948 88954 88955 88959 
88964 88979 88994 88996 88997 88998 89003 89005 89031 89041 89042 89047 
89048 89052 89059 89060 89061 89065 89067 89073 89078 89079 89080 89083 

89091 174333 174334 174340 174341 174342 174376 174377 174409 174414 
174415 174417 174418 174421 174422 174423 174429 174430 174433 174434 
174435 174443 174446 174447 174453 174454 174472 174473 174474 174477 
174479 174481 174484 174486 174487 174488 174489 174490 174491 174492 
174493 174500 174501 174502 174505 174507 174508 174509 174512 174513 
174514 174515 174516 174517 174518 174519 174520 174522 174523 174524 
174528 174537 174538 174539 174540 174542 174543 174544 174552 174555 
174557 174558 174559 174560 174561 174562 174564 174569 174573 174581 
174582 174583 174588 174589 174590 174591 174592 174593 174594 174595 
174596 174599 174600 174604 174605 174606 174615 174617 174618 174620 
174621 174623 174624 174628 174637 174640 174641 174642 174643 174649 
174652 174653 174654 174655 174657 174658 174659 174660 174661 174662 
174663 174664 174665 174668 174669 174670 174671 174672 174673 174679 
174680 174681 174687 174688 174689 174690 174692 174698 174701 174703 
174705 174706 174707 174710 174711 174715 174716 174720 174721 174722 
174728 174736 174737 174738 174741 174742 174743 174744 174746 174747 
174761 174762 174763 174764 174768 174769 174771 174775 174777 174778 
174779 174780 174781 174782 174783 174784 174786 174788 174791 174792 
174793 174794 174801 174802 174808 174809 174810 174811 174821 174822 
174823 174828 174829 174830 174831 174832 174833 174836 174838 174839 
174841 174842 174843 174844 174845 174847 174854 174855 174856 174858 
174860 174862 174868 174869 174870 174871 174872 174873 174874 174875 
174876 174877 174880 174881 174882 174883 174884 174887 174892 174893 
174894 174895 174901 174902 174903 174904 174905 174906 174907 174908 
174909 174910 174911 174915 174916 174917 174918 174921 174922 174928 
174935 174940 174943 174951 174952 174953 174954 174955 174956 174957 
174961 174962 174970 174971 174972 174973 174974 174975 174976 174977 
174978 174979 174982 174983 174986 174987 174991 174992 175007 175008 
175009 175011 175013 175016 175017 175021 175022 175023 175025 175027 
175028 175029 175030 175033 175036 175038 175041 175042 175044 175045 
175047 175048 175049 175050 175051 175052 175053 175054 175055 175064 
175068 175069 175070 175071 175189 175190 175191 175194 175202 175204 

175205 175206 175207 243983 243984 253905
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מחיקה על פי בקשת הבעלים
CANCELLATION AT THE REQUEST OF THE PROPRIETORS

202056

Takeda Pharma A/S

249859

Bioquelle GmbH

250720

The Procter & Gamble Company

255221

Rovio Entertainment Ltd

סימני מסחר שנמחקו
TRADE MARKS CANCELLED

207810 233888 237635 248282 249859 254083 255189 255204 255482 256934 
257722 258261

רישומים שהוחזרו לתוקף
RESTORATION OF REGISTRATIONS

.Solan Productions (2003) Ltdסולן הפקות (2003) בע"מ 171152

חלוקת בקשה

DIVISION OF APPLICATION
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246096

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Disney Enterprises, Inc. ; (Delaware Corporation)

Burbank, California, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

272597

הסימן החדש שנוצר בעקבות חלוקה

The number of the new file resulting the division

246098

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Disney Enterprises, Inc. ; (Delaware Corporation)

Burbank, California, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

272604

הסימן החדש שנוצר בעקבות חלוקה

The number of the new file resulting the division

246100

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Disney Enterprises, Inc. ; (Delaware Corporation)

Burbank, California, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

272603

הסימן החדש שנוצר בעקבות חלוקה

The number of the new file resulting the division
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246117

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Disney Enterprises, Inc. ; (Delaware Corporation)

Burbank, California, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

272592

הסימן החדש שנוצר בעקבות חלוקה

The number of the new file resulting the division

246341

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Disney Enterprises, Inc. ; (Delaware Corporation)

Burbank, California, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

272605

הסימן החדש שנוצר בעקבות חלוקה

The number of the new file resulting the division

246342

ד"ר שלמה כהן ושות'

ת.ד. 11490 ,   תל אביב

Dr. Shlomo Cohen & Co.

Disney Enterprises, Inc. ; (Delaware Corporation)

Burbank, California, U.S.A.

P.O.B. 11490 ,   Tel Aviv

272599

הסימן החדש שנוצר בעקבות חלוקה

The number of the new file resulting the division

י"א ניסן תשע"ה - 93131/03/2015



שינויים ברשימת סחורות

CHANGES  OF THE LIST OF GOODS

240811

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 25

Clothing, namely, dresses and gowns in the 
nature of bridal dresses.

סוג: 25

241329

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 21

Household or kitchen utensils and containers, 
except for pans, frying pans and baking utensils 
(baking pans made of metal and silicone, spatulas 
and egg brushes); all in included in class 21.

סוג: 21

245135

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Computer game software; computer game 
programs; electronic game programs; interactive 
video game programs; computer software 
platforms for social networking; computer software 
to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information in the fields of 
virtual communities, electronic gaming, 
entertainment, and general interest via the 
Internet or other communications networks with 
third parties.

סוג: 9

247988

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 21

Household or kitchen utensils and containers, 
except for pans, frying pans and baking utensils 
(baking pans made of metal and silicone, spatulas 
and egg brushes); combs and sponges; brushes 
(except paint brushes); brush-making materials; 
articles for cleaning purposes; steel wool; 
unworked or semi-worked glass (except glass 
used in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other classes; all 
included in class 21.

סוג: 21

כלים ומיכלים לבית או למטבח, למעט סירים, מחבתות וכלי 
אפיה (תבניות אפיה ממתכת ומסיליקון, לקקנים ומברשות 

לביצה); מברשות (פרט למכחולים); חומרים להכנת 
מברשות; פריטים למטרות ניקוי; צמר פלדה, זכוכית שאינה 
מעובדת או מעובדת למחצה (למעט זכוכית לצרכי בניה); 
כלי זכוכית, כלי חרסינה וכלי חמר שאינם כלולים בסוגים 

אחרים; הנכללים כולם בסוג 21. 
                                                                               
                                                                                

                                                          

י"א ניסן תשע"ה - 93231/03/2015



254125

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 30

S'weets made predominantly from chocolate; 
pralines, filled and unfilled chocolate bars, 
chocolate coated with marshmallow in the form of 
popcorn, chocolate combined with playthings 
(surprise eggs); wafer cookies, and fried corn 
snacks and fried wheat flour snacks; all aforesaid 
goods not including lozenges, cough and throat 
drops, herbals, dietary supplements and food 
supplement; all included in class 30.

סוג: 30

ממתקים עשויים בעיקר משוקולד; פרלינים, חטיפי שוקולד 
ממולא ולא ממולא, שוקולד מצופה מרשמלו בתצורה של 
פופקורן, שוקולד בשילוב צעצועים (ביצי הפתעה); עוגיות 
ופל, וחטיפי תירס מטוגנים וחטיפי קמח חיטה מטוגנים; כל 
אלו אינם כוללים טבליות למציצה נגד שיעול וטיפות לגרון 
על בסיס צמחי, תוספי מזון ותוספים דיאטתיים; הנכללים 
כולם בסוג 30.                                                           
                                                                                

                                        
255594

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 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 for others 
for use on websites in the fields of yoga, music 
and entertainment; providing a website featuring 
non downloadable videos in the fields of yoga, 
music, and entertainment; 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.

סוג: 41

256449

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 1

Adhesives; adhesives for industrial use in the form 
of coatings; sealants [chemicals]; welding 
chemicals; chemical fasteners; chemical 
substances for industrial or manufacturing 
processes, none being for use in the manufacture 
of household cleaners.

סוג: 1
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256865

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 20

Protective end pieces entirely or mainly made of 
non metallic synthetic or composite materials, for 
metal pipes and tubes and for assembly devices 
for metal tubes and pipes.

סוג: 20

256895

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 9

Photographic, cinematographic, optical apparatus 
and instruments, namely, photographic cameras, 
digital cameras and lenses for cameras; 
apparatus for recording, transmitting, reproducing 
sound and images for digital cameras; software, 
namely, software for use in the field of 
photography and image processing; cameras; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing sound or images for 
portable cameras; cameras [photography]; mobile 
telephones and mobile devices; photographic 
lenses, electronic photographic flashes, 
photographic lenses for cameras; photographic 
lenses, optical lenses; software, computer 
programs for use in the field of photography and 
image processing; image management and 
editing software; image processing software; 
software for mobile devices; video cameras; 
darkroom lamps (photography); darkrooms 
(photography); shutter releases (photography); 
optical data media; screens (photography); video 
screens; spools (photography); glazing apparatus 
for photographic prints; drying apparatus for 
photographic prints; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; filters 
[photography]; filters for ultraviolet rays for 
photography; flash bulbs (photography); optical 
lamps; electronic photographic apparatus; speed 
measuring apparatus (photography); shutters 
(photography); stands for photographic apparatus, 
photographic viewfinders; cinematographic 
cameras: light dimmers; drying racks 
[photography]; tripods for cameras; exposed films; 
cameras for mobile telephones and mobile 
devices; bags for cameras and photographic 
equipment and for mobile telephones and mobile 
electronic devices.

סוג: 9

259646

The specification of goods was changed as 
follows

פרטת הסחורות תוקנה כדלקמן

Class: 41

Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games.

סוג: 41

י"א ניסן תשע"ה - 93431/03/2015



שינוי בפרטי רשות לשימוש בסימני מסחר
CHANGE OF AUTHORIZED USER DETAILS

116153

אלטמן בריאות שותפות כללית

ALTMAN HEALTH GENERAL PARTNERSHIP

:The name of the authorized user has been changed toשם בעל הרשות שונה ל:

רישום משכון
REGISTRATION OF PLEDGE

187286 223704 223708 246720 246721 246722 254975

ביטול סיווג
CANCELLATION OF CLASS OF GOODS

245673

Class 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.

234587

Class 36 - Energy brokerage services, namely, brokering electricity generated from 
renewable resources to residential and commercial customers through the bundling of 
renewable energy credits with supplied solar electricity.

256637

Class 38 - Teleconferencing and video conferencing services.

י"א ניסן תשע"ה - 93531/03/2015



234587

Class 39 - Distribution and supply of energy devices and alternative energy sources; 
consultation relating to the distribution and supply of energy devices and alternative energy 
sources.

234587

Class 40 - Operating energy devices and renewable energy systems; consultation in the field 
of generation of alternative energy sources.

234587

Class 41 - Providing a forum for consumer questions, answers, and information about 
energy installations in a household environment.

234587

Class 7 - Apparatus and installations for generating solar electricity, namely, solar-powered 
electricity generators.

260721

Class 9 - Computer e-commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, to create and manage an online e-commerce 
store, to enable electronic communications with customers, and to design and develop 
advertisements and marketing campaigns; fraud detection software; digital rights 
management software.

י"א ניסן תשע"ה - 93631/03/2015



בקשות לרישום כינויי מקור שפורסמו להתנגדות

APPELLATION OF ORIGION PUBLISHED FOR OPPOSITION PURPOSES

SPECK ALTO ADIGE /
SÜDTIROLER MARKENSPECK / SÜDTIROLER SPECK

Appellation No. 941 מספר כינוי

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio Tutela Speck Alto Adige

Address: Via Renon 33/A, 39100 Bolzano, Italy

Producing areaאזור יצור The whole territory of the Province of Bolzano

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat products.

י"א ניסן תשע"ה - 93731/03/2015



STELVIO / STILFSER

Appellation No. 942 מספר כינוי

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio Formaggio Stelvio

Address: Via Campiglio, 14/A 39100, Bolzano, Italy

Producing areaאזור יצור District communities of the province of Bolzano: Val Venosta, Burgraviato, Salto-
Sciliar, Val

Pusteria, Val d’Isarco and the territory of the municipality of Bolzano

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

י"א ניסן תשע"ה - 93831/03/2015



TERRA DI BARI

Appellation No. 943 מספר כינוי

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela 
dell’Olio Extravergine

Address: Corso Cavour, 2, 70121 - Bari, c/o Camera di 
Commercio di Bari, Italy

Producing areaאזור יצור Whole territory of the Province of Bari

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Oil.

י"א ניסן תשע"ה - 93931/03/2015



TOMA PIEMONTESE

Appellation No. 944 מספר כינוי

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio di Tutela del Formaggio “Toma 
Piemontese” D.O.P.

Address: Via Silvio Pellico, 10, 10022 - Carmagnola (TO), 
Italy

Producing areaאזור יצור The whole territories of the provinces of Novara, Vercelli, Biella, Torino (Turin) 
and Cuneo and the

municipalities of the province of Alessandria: Acqui Terme, Terzo, Bistagno, 
Ponti and Denice. Also

the municipalities of the province of Asti: Monastero Bormida, Roccaverano, 
Mombaldone, Olmo
Gentile and Serole

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

י"א ניסן תשע"ה - 94031/03/2015



ZAMPONE MODENA

Appellation No. 945 מספר כינוי

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio Zampone Modena

Address: Strada 4, Palazzo Q8, Milanofiori, 20089 - 
Rozzano (MI), Italy

Producing areaאזור יצור The whole territory of the Provinces of Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlí, 
Bologna, Reggio

Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Varese, Como, Lecco, 
Bergamo, Brescia,

Mantova, Verona and Rovigo

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Meat products.

י"א ניסן תשע"ה - 94131/03/2015



PECORINO ROMANO

Appellation No. 933 מספר כינוי

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio Pecorino Romano

Address: C.so Umberto I, 226 - 08015, Macomer (NU), 
Italy

Producing areaאזור יצור Whole territory of the regions of Sardegna (Sardinia) and Lazio and the province 
of Grosseto

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

י"א ניסן תשע"ה - 94231/03/2015



PECORINO TOSCANO

Appellation No. 934 מספר כינוי

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio Pecorino Toscano

Address: Via G. Mameli, 17 - 58100, Grosseto, Italy

Producing areaאזור יצור The whole territory of the region of Toscana (Tuscany), the municipalities of 
Allerona and

Castiglione del Lago in the region of Umbria. The municipalities of 
Acquapendente, Onano, San

Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, 
Montefiascone,

Bolsena and Capodimonte in the region of Lazio

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

י"א ניסן תשע"ה - 94331/03/2015



PIAVE

Appellation No. 935 מספר כינוי

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave

Address: Via Nazionale, 5932030, Busche di 
Cesiomaggiore (BL), Italy

Producing areaאזור יצור Province of Belluno

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

י"א ניסן תשע"ה - 94431/03/2015



PROSCIUTTO TOSCANO

Appellation No. 937 מספר כינוי

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio del Prosciutto Toscano

Address: Via Giovanni dei Marignolli, Firenze, 21/23 
50127, Italy

Producing areaאזור יצור The whole territory of the region of Toscana

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Ham.

י"א ניסן תשע"ה - 94531/03/2015



RASCHERA

Appellation No. 938 מספר כינוי

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio per la tutela del Formaggio a D.O. 
Raschera

Address: Via Mondovì Piazza, 1/d, 12080 - Vicoforte 
(CN), Italy

Producing areaאזור יצור The whole territory of the province of Cuneo

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Cheese.

י"א ניסן תשע"ה - 94631/03/2015



RIVIERA LIGURE

Appellation No. 939 מספר כינוי

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio per la Tutela dell’Olio Extra Vergine 
di Oliva D.O.P. Riviera Ligure

Address: Viale Matteotti,, Imperia, 48 18100, Italy

Producing areaאזור יצור The whole territory of the region of Liguria

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Oil.

י"א ניסן תשע"ה - 94731/03/2015



Appellation No. 946 מספר כינוי

Application Date 19/05/2014 תאריך הגשה

Conditions/Disclaimers

Translation of the appellation - Designs carved in 
wood of abadeh

Transliteration of the appellation - Monabbat-e 
Abadeh

 Owners

Name: Honarmandan Mahbodhonar Cooperative 
Company of Abadeh

Address: No. 55, Ghods Avenue, Islamic Republic of Iran, 
City of Abadeh, Province of Fars, Iran

Producing areaאזור יצור City of Abadeh, Province of Fars, Islamic Republic of Iran

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 20 סוג: 20

Carved wood products.

י"א ניסן תשע"ה - 94831/03/2015



POMODORO S. MARZANO DELL’AGRO SARNESE-NOCERINO

Appellation No. 936 מספר כינוי

Application Date 05/05/2014 תאריך הגשה

 Owners

Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali

Address: Via XX Settembre, 20 00187, Roma, Italy

Name: Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano 
dell'Agro Sarnese-Nocerino

Address: Via Piave,, Castel San Giorgio (SA), 120 84083, 
Italy

Producing areaאזור יצור Province of Salerno
Communes totally within the production area: San Marzano sul Sarno, San 

Valentino Torio, Scafati.
Communes partially within the production area: Baronissi,

Fisciano, Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Siano, Roccapiemonte, 
Nocera Superiore,

Nocera Inferiore, Sarno, Pagani, Angri, Sant'Egidio del Monte Albino.
Province of Napoli (Naples)

Communes totally within the production area: Sant'Antonio Abate, Pompei, 
Santa Maria la Carità,

Striano, Boscoreaie, Poggiomarino.
Communes partially within the production area: Gragnano, Castellammare di 

Stabia, Acerra,
Afragola, Brusciano, Caivano, Camposano, Casalnuovo, Castelcisterna, 

Cicciano, Cimitile,
Mariglianella, Marigliaro, Nola, Palma Campania, Pomigliano, Scisciano, San 

Vitaliano.
Province of Avellino:

Communes partially within the production area: Montoro Inferiore, Montoro 
Superiore.

Goods/Services סחורות/שירותים

Class: 29 סוג: 29

Processed vegetables and fruits.

Class: 30 סוג: 30

Processed cereals.

Class: 31 סוג: 31

Fresh fruit, vegetables and cereals.

י"א ניסן תשע"ה - 94931/03/2015



י"א ניסן תשע"ה - 95031/03/2015


